De voor- en nadelen van castratie
In Nederland is het heel gewoon om honden te castreren.
Vaak als je met je pup ter controle bij de dierenarts komt,
wordt er al gevraagd wanneer je je hond ‘wilt laten helpen’.
Veel mensen weten niet dat het castreren van een hond veel
meer effect heeft op de hond dan alleen maar nooit meer
loops worden of nooit meer achter teefjes aan lopen.
Daarnaast wordt castreren vaak gezien als een oplossing voor
gedragsproblemen. De Schotse Herder Vrienden wil mensen graag laten zien
dat castreren ook nadelige effecten op de hond kan hebben.

Wat is castratie?
Castratie betekent het verwijderen van de geslachtsorganen. Bij een reu is dat het
verwijderen van de testikels, bij een teef het verwijderen van de eierstokken, en soms
ook het verwijderen van de baarmoeder wanneer deze er afwijkend uitziet. In de
volksmond wordt met castratie alleen het onvruchtbaar maken van de reu bedoeld, maar
ook voor een teef is castratie de juiste medische term. We spreken van sterilisatie als de
eileiders of zaadleiders afgebonden worden, waarbij de eierstokken/teelballen behouden
blijven.
Door het verwijderen van de geslachtsorganen wordt de geslachtsgebonden
hormoonproductie stilgelegd. Hierdoor kan een hond zich niet meer voortplanten en zal
meestal ook niet geprikkeld worden door een hond van het andere geslacht. Meestal,
maar niet altijd. Een gecastreerde reu kan nog steeds opgewonden raken van een loopse
teef.

Voordelen van castratie
De voordelen van een castratie zijn op het oog evident. De meeste teven worden vanaf
het moment dat ze geslachtsrijp zijn (meestal tussen de 8e en 12e maand, afhankelijk
van het ras) 1 of 2 keer per jaar loops. De loopsheid duurt meestal een week of drie en
halverwege de cyclus (in de tweede week) zijn ze dekrijp en bereid tot paren. Tijdens
hun loopsheid verliezen teefjes bloed. De hoeveelheid kan variëren van een paar
druppels tot redelijk veel vloeiing. Al voor de eigenlijke loopsheid en tot enkele weken
daarna ruikt de teef aantrekkelijk voor een reu. Veel eigenaren ervaren dit als lastig.
Na een loopsheid die niet eindigt in een dekking kan een teef schijnzwanger worden.
Schijnzwangerschap is een methode die in de natuur een functie heeft. Honden, net als
wolven, leefden in een roedel die geleid werd door een alfapaar. De alfateef werd gedekt
door de alfareu en tijdens haar dracht werden de lagergeplaatste teven schijnzwanger.
Als de pups geboren werden, waren de lagergeplaatste teefjes in staat om het nest van
de alfa te zogen, terwijl deze hun belangrijkste taak konden blijven uitvoeren: het jagen
op voedsel om de roedel in stand te houden.
Bij de gedomesticeerde huishond is deze functie overbodig geworden, maar veel teven
worden nog steeds schijnzwanger. Schijnzwangerschap kan leiden tot
baarmoederontstekingen. Gecastreerde teven worden niet meer schijnzwanger en krijgen
dus ook geen baarmoederontstekingen meer. Melklijsttumoren komen ook voor bij
intacte teven. Castratie kan dit ook voorkomen.
Een reu is in principe bereid tot paren vanaf de geslachtsrijpheid (vanaf een maand of 7)
tot aan zijn dood. Dat betekent dat een ongecastreerde reu zijn hele leven ‘achter de
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teven aan’ kan lopen. Na castratie verliest de hond deze interesse, waardoor hij door de
eigenaar makkelijker in het gareel gehouden kan worden.
Daarnaast hebben intacte reuen nogal eens last van een voorhuidontsteking en kunnen
ze een vergrote prostaat krijgen. Castratie voorkomt dit.

Nadelen van castratie
Castratie heeft een nadelig effect op de vacht van veel langharige rassen. Bij de collie
veroorzaakt een castratenvacht veel problemen. De onderwol wordt dikker en zachter en
de kans op vervilting is groot. Ook de rui komt vaak niet goed meer op gang. De collie
verhaart het hele jaar door en heeft een grotere kans op hotspots (vachtbroei). Zowel
reuen als teven hebben door castratie vrijwel altijd trimbeurten nodig om de vacht onder
controle te houden en te zorgen dat er geen klitten en vervilting optreden.
Castratie heeft ook een effect op het karakter. Pittige teven worden vaak nog pittiger.
Onzekere reuen worden vaak onzekerder. Dat komt omdat elk zoogdier altijd een kleine
hoeveelheid geslachtsgebonden hormoon van de andere sekse produceert. Een reu
produceert testosteron en een kleine hoeveelheid oestrogeen. Een teef produceert
oestrogeen en een kleine hoeveelheid testosteron. Testosteron is een hormoon dat in
verband staat met agressie en een grotere reactiviteit. Bij castratie wordt bij een reu de
testosteronproductie stilgelegd, maar de kleine hoeveelheid oestrogeen krijgt nu de
overhand. De reu wordt ‘vrouwelijker’. Bij de teef is het precies andersom.
Castratie heeft vaak een nadelig effect op de stofwisseling. Honden worden hongerig
maar verbranden minder, waardoor overgewicht op de loer ligt. En overgewicht is een
bedreiging voor de gezondheid.
Bij reuen is het effect op het uiterlijk het meest zichtbaar. Testosteron is een hormoon
dat ook verantwoordelijk is voor spieropbouw. Veel reuen krijgen dan ook te maken met
spiermassaverlies, waarbij de spiermassa wordt omgezet in vet.

Castratie en gedrag
Veel mensen denken dat castratie van hun hond, en dan vooral hun reu, de oplossing is
voor gedragsproblemen of ervoor zal zorgen dat de hond beter luistert. De hond laten
luisteren heeft echter alles te maken met het opvoeden van de hond. Gedragsproblemen
komen vaak voor als de hond in de puberteit komt. De hond is bezig met het verleggen
van grenzen en het bepalen van zijn of haar plaats in de roedel. En net als bij
mensenpubers gaat dat bij honden vaak gepaard met opstandig gedrag en/of OostIndische doofheid. Als mensen vanaf het begin het schattige pupje nooit hebben
gecorrigeerd of opgevoed, dan is het rijkelijk laat om ermee te beginnen als de hond een
jaar is. Daarom is het zaak om vanaf dag 1 te beginnen met het opvoeden van de pup.
Ook bij honden die, ondanks een goede opvoeding, echte gedragsproblemen vertonen, is
castratie meestal geen oplossing. Castratie kan problemen die hormoongestuurd zijn
wegnemen, maar is nooit een oplossing voor karakterproblemen. Daar zijn goede
gedragstherapeuten of hondenscholen voor.

© Schotse Herder Vrienden

Pagina 2

Castratie en gezondheid
Veel dierenartsen zeggen dat castratie beter is voor de gezondheid van uw hond. Maar is
dat ook zo? Er is, voornamelijk in Amerika, uitgebreid onderzoek naar gedaan en er
bleken nogal wat gezondheidsproblemen te kleven aan castratie. Sterker nog: castratie
bleek evenveel negatieve gezondheidseffecten te hebben als positieve effecten. In een
groot aantal gevallen, vooral bij reuen, bleken de negatieve gevolgen zelfs zwaarder te
wegen dan de positieve.
De belangrijkste uitkomsten uit diverse onderzoeken waren:
Reuen
Positieve kanten:





Het
Het
Het
Het

kleine risico (waarschijnlijk minder dan 1%) op teelbalkanker uitsluiten.
risico op goedaardige prostaatproblemen verkleinen.
risico op fistels verkleinen.
misschien verkleinen van het risico op diabetes (geen gegevens bekend).

De negatieve kanten:









Wanneer gedaan onder de leeftijd van één jaar, neemt het risico op botkanker
significant toe. Botkanker heeft een zeer slechte prognose.
Het risico op het hartprobleem hemangiosarcoma (een kankervariant) neemt toe
met een factor van 1.6.
Het risico op vertraagde schildklier verdrievoudigt .
Verdrievoudigt het risico op overgewicht.
Verviervoudigt het (kleine) risico (minder dan 0,6%) op prostaatkanker.
Verdubbelt het (kleine) risico (minder dan 1%) op blaaskanker.
Verergert het risico op botproblemen.
Verergert het risico op ent-reacties.

Voor teven ligt het ingewikkelder. Soms houden de zaken elkaar daar enigszins in balans,
mits er wordt uitgegaan van een gezonde hond.
Positieve kanten:





Wanneer voor de 2,5 jaar gecastreerd wordt, wordt het risico op mammatumoren
aanzienlijk verkleind.
Het risico op baarmoederontsteking wordt vrijwel nul.
Het risico op fistels wordt kleiner.
Het (zeer kleine, namelijk minder dan 0,5%) risico op blaas- baarmoeder- en
eierstokkanker, verdwijnt.

Negatieve kanten:








Castratie voor het eerste levensjaar vergroot de kans op botkanker aanzienlijk.
Botkanker heeft een zeer slechte prognose.
Vergroot het risico op miltproblemen met een factor van 2.2 en hartproblemen
met een factor van 5 of meer. Het betreft hier hemangiosarcoma. Deze vrij veel
voorkomende kankersoorten zijn in meerdere rassen een van de grootste
doodsoorzaken.
Verdrievoudigt het risico op vertraagde schildklierwerking.
Vergroot het risico op overgewicht met een factor 1.6 - 2.
Veroorzaakt ‘castratie-incontinentie’ bij 4 - 20% van de teven.
Verergert het risico op chronische blaasproblemen en -ontstekingen met een
factor 3 - 4.
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Vergroot het risico op vulvaproblemen als infecties, met name bij teven die voor
de eerste loopsheid zijn gecastreerd.
Verdubbelt het (kleine, namelijk kleiner dan 1%) risico op tumoren in de
urinewegen.
Vergroot het risico op botproblemen.
Vergroot het risico op ent-reacties.

Advies Schotse Herder Vrienden
De gezondheidsvoordelen van castratie zijn overwegend klein, en er zijn aanzienlijke
negatieve effecten, met name wanneer dieren worden gecastreerd voordat zij volwassen
zijn. Het idee dat gecastreerde dieren gezonder of gelukkig zouden zijn of langer zouden
leven, is grotendeels incorrect. De vereniging Schotse Herder Vrienden adviseert collieeigenaren goed na te denken alvorens over te gaan tot castratie van hun collie, omdat de
nadelen vaak zwaarder wegen dan de voordelen.
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