
Gecastreerde dieren hebben minder behoefte aan energie 
in hun voeding.

Men moet dus de voeding en de 
hoeveelheid aanpassen na castratie 
om overgewicht te vermijden. Er zijn 
voedingen die speciaal ontwikkeld 
zijn voor gecastreerde honden. 

Uw dierenarts kan u adviseren 
over welke voeding en welke 
hoeveelheid het beste is 
voor uw hond.
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Shaping the future of animal health
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Castratie kan problemen oplossen.

Castratie kan
TIJDELIJK of DEFINITIEF zijn...

Aan u de keuze!

Vraag advies aan uw dierenarts

Hyperseksualiteit? Dominantie?

Vluchtgedrag? Urine markering?

Shaping the future of animal health

Wist u dat in 27% van de gevallen honden hun sexueel 
gedrag behouden na castratie?1

Castratie met een implantaat biedt u de mogelijkheid om 
het effect te kennen van een chirurgische castratie en 
vermijdt het nemen van een directe onomkeerbare beslissing. 
Zo kan u rustig nadenken over de beslissing om uw hond 
chirurgisch te laten castreren of om hem op regelmatige 
basis van een implantaat te voorzien gedurende zijn leven.

OM HET EFFECT VAN EEN CASTRATIE TE KENNEN

Vraag raad aan uw dierenarts, deze zal de geschikte 
methode van castratie voorstellen aangepast aan uw 
dier en zijn levenswijze.

U kan kiezen voor
een DEFINITIEVE oplossing:
CHIRURGISCHE CASTRATIE

of een TIJDELIJKE oplossing:
CASTRATIE MET EEN IMPLANTAAT

1 Spain V, Scarlett J, Houpt K, Long-term risks and benefi ts of early-age gonadectomy in dogs. JAVMA, Vol 224, No. 3, 
February 1, 2004;380-387

CASTRATIE MET EEN IMPLANTAAT



WAAROM CASTREREN? CASTRATIE MET EEN IMPLANTAAT

•  VERMIJDEN VAN ONGEWENSTE VOORTPLANTING                   
  In het bijzonder wanneer een reu en een teef samen 

 in huis leven.

•  DEZE METHODE IS DEFINITIEF
 en voortplanting is daarna niet meer mogelijk.

 Op de dag van de operatie moet de hond nuchter 
 aangeboden worden: castratie gebeurt namelijk 

 onder algemene anesthesie.

 Bij een castratie gaat men de 2 testikels verwijderen.
 Men maakt hiervoor een snede net achter de penis, 

 de snede wordt daarna gehecht.

 De wonde heeft ongeveer 12 dagen nodig 
 om te herstellen.

•   DEZE METHODE IS TIJDELIJK
  Met een implantaat gaat u hetzelfde effect bij uw hond zien 

als bij een chirurgische castratie.

  Het oplosbare implantaat wordt, net zoals bij een 

 identifi catiechip, tussen de schouderbladen van de hond 

 geplaatst. Dit implantaat moet niet verwijderd worden.

 Nadat het implantaat toegediend is, komt de actieve stof

 langzaam en continu vrij. Deze gaat gedurende een lange   

 periode de productie van testosteron en andere 

 sexhormonen onderdrukken.

  Gedurende de eerste twee à drie weken gaat de concentratie 

testosteron stijgen waardoor in zeldzame gevallen 

 problemen gelieerd aan dit hormoon tijdelijk erger 

 kunnen worden. Vervolgens kan u de werking van 

 het implantaat controleren door te kijken 

 naar de testikels, deze gaan namelijk 30% 

 kleiner worden.

 Enkele weken na de implantatie wordt 

 de hond steriel.

 De werkingsduur houdt 

 verschillende maanden 

 aan en is afhankelijk van 

 het type implantaat.

•  GEDRAGSPROBLEMEN
  Zoals bijvoorbeeld hyperseksualiteit, vluchtgedrag, 

 frequente urinemarkering,...

•  VOOR MEDISCHE REDENEN
 Terugkerende infecties van de voorhuid van de penis, 

 het voorkomen van ziekten van de prostaat of

 testikeltumoren op latere leeftijd.

Er zijn verscheidene redenen om 
een castratie van uw reu te overwegen

De hond kan CHIRURGISCH 
gecastreerd worden

De hond kan met een IMPLANTAAT 
gecastreerd worden

CHIRURGISCHE CASTRATIE


