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Neutralisatie van kittens  

 

In Vlaanderen geldt een chip- en castratieplicht voor katten. Ook Spanje en Portugal hebben (vanaf 

2021) een chipplicht voor katten. Deze maatregelen zijn ingevoerd om het aantal zwerfkatten te laten 

afnemen. In Nederland geldt een chipplicht voor honden, niet voor katten.  

 

 

Aanleiding 

In Nederland leven naar schatting rond de 2,9 miljoen katten [1]. Er wordt geschat dat tussen de 
135.000 en 1.200.000 van deze dieren zwerfkatten zijn [2]. Bij zwerfkatten worden meer dierziekten 
waargenomen, zoals het Feline Immunodeficiëntievirus (FIV) [3], met aantasting van dierenwelzijn 
onder zwerfkatten tot gevolg. Daarnaast hebben zwerfkatten een negatieve invloed op de 
biodiversiteit [4]. Deze factoren maken het belangrijk het zwerfkattenprobleem in te perken. Stichting 
Zwerfkatten Nederland probeert dit te doen door middel van het “Trap, Neuter and Care”-concept [5]. 
Daarnaast worden kittens in diverse landen op jonge leeftijd geneutraliseerd om op deze manier de 
hoeveelheid katten in te perken [6]. Om het kattenoverschot in te perken heeft België sinds 2018 een 
neutralisatieplicht, waarbij de neutralisatie voor een leeftijd van 5 maanden moet plaatsvinden [7]. Dit 
zogenaamde “early age neutering” is echter niet onomstreden. Neutralisatie op jonge leeftijd vindt op 
kleine schaal ook plaats binnen de fokkerij van katten. 
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Gezien het zwerfkattenprobleem is neutralisatie op jonge leeftijd (2 tot 4 maanden leeftijd) van 
zwerfkatten te rechtvaardigen. Het doel, namelijk het terugdringen van de problemen rond 
zwerfkatten en asieldieren, weegt zwaarder dan de mogelijke risico’s die aan vroege neutralisatie 
verbonden zijn. Neutralisatie voor een leeftijd van 8 weken moet uit diergezondheidsoverwegingen 
worden afgewezen. 
Bij diereigenaren is uiteraard het uitsluiten van de kans op nakomelingen eveneens een belangrijke 
reden om te kiezen voor vroegtijdige neutralisatie. Het neutraliseren van gedomesticeerde katten vóór 
de eerste krolsheid draagt ook bij aan het beperken van het zwerfkattenprobleem. Desondanks is het 
wetenschappelijk bewijs dat vroege neutralisatie geen gezondheidsrisico’s met zich mee brengt 
beperkt. De dierenarts moet in samenspraak met de cliënt een afweging maken wat de optimale 
leeftijd is voor neutralisatie van het individuele dier.   
 

Overwegingen 

Wettelijk kader 

In het kader van aantasting van integriteit en de intrinsieke waarde van het dier verbiedt de 
Nederlandse wetgeving het uitvoeren van lichamelijke ingrepen, tenzij deze ingrepen noodzakelijk 
worden geacht en wettelijk zijn toegestaan [8]. De wetgever vindt de redenen voor het onvruchtbaar 
maken van dieren voldoende zwaarwegend om dit zonder voorwaarden toe te staan. Desondanks mag 

o Neutralisatie op zeer jonge leeftijd (6 tot 8 weken leeftijd) van kittens in de fokkerij op 
grond van economische motieven wordt afgewezen. 

o Het neutraliseren van kittens op jonge leeftijd (2 tot 4 maanden leeftijd) is aanvaardbaar 
bij zwerfkatten en asielkatten om het kattenoverschot in te perken. 

o Neutralisatie op een leeftijd tussen de 4 en 6 maanden kan als veilig worden beschouwd, 
mits de dierenarts rekening houdt met de fysiologische- en gedragskenmerken van het dier. 

o Bij huiskatten is het neutraliseren op jonge leeftijd te rechtvaardigen.  
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van de dierenarts worden gevraagd met een kritische blik te kijken naar de noodzaak van neutralisatie. 
Over een minimumleeftijd van neutralisatie wordt vanuit de wet geen uitspraak gedaan [8]. Het is ter 
beoordeling aan de dierenarts om op basis van (veterinaire) argumenten een afweging maken. 
 
Diergezondheid 

Anesthesierisico 

Neutralisatie op een leeftijd jonger dan 8 weken moet worden afgewezen. Kittens jonger dan 8 weken 

krijgen onvoldoende vast voedsel binnen om goed te kunnen herstellen van een operatie  [9]. 

Neutralisatie vanaf een leeftijd van 9 weken kan als veilig worden beschouwd, mits de dierenarts 

rekening houdt met fysiologische en gedragskenmerken van jonge dieren [9].  

Lange termijn diergezondheid 

Neutralisatie voor een leeftijd van 6 maanden zorgt voor een verminderd risico op mammatumoren 

[10]. Het is niet bekend wat de effecten van neutraliseren voor een leeftijd van 4 maanden zijn. Vroege 

neutralisatie van poezen resulteert daarnaast ook in een vertraagde sluiting van de groeischijven van 

de onderarm [11] [12]. Dit suggereert dat de groei langer zal duren. Daarentegen is er geen bewijs dat 

vroege neutralisatie resulteert in een verhoogd risico op fracturen [13]. Wel hebben vroeg 

geneutraliseerde dieren een verhoogd risico op het ontwikkelen van overgewicht [11] [12]. Andere 

(negatieve) effecten van vroege neutralisatie zijn tot op heden niet wetenschappelijk aangetoond [9]. 

De positieve effecten van vroege neutralisatie van zwerfkatten wegen zwaarder dan de bekende 

negatieve effecten van neutralisatie op de gezondheid van de individuele kat. Dit betekent dat op basis 

van diergezondheid vroege neutralisatie van zwerfkatten te rechtvaardigen is. 

Dierenwelzijn 

Op individueel niveau heeft neutralisatie een positief effect op ongewenst gedrag zoals urinemarkering 

en agressie [14]. Dit zorgt voor een verbetering van de relatie tussen dier en eigenaar. Ook op 

groepsniveau heeft vroegtijdige neutralisatie een positief effect op het welzijn [9]. Geneutraliseerde 

kittens worden minder snel in de steek gelaten door eigenaren, wat leidt tot minder zwerfkatten [15]. 

Dit komt het algemene dierenwelzijn ten goede.   

Economisch belang 

Fokkers hebben soms financieel belang bij het beperken van het aanbod van kittens. Door kittens te 
neutraliseren voordat ze naar de nieuwe eigenaar gaan, is men er zeker van dat er niet meer met die 
dieren gefokt zal worden. De genenpool van allerlei rassen wordt zodoende onnodig verkleind. 
Daarnaast heeft een potentiële nieuwe eigenaar geen keuze en kan alleen een geneutraliseerde kitten 
kopen waarmee niet gefokt kan worden. Neutralisatie op zeer jonge leeftijd vanwege economische 
redenen is niet acceptabel.  
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