Krolsheid bij de poes!
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Het is voorjaar! De dagen worden langer en dat betekent dat de hormonen van dieren actiever worden! Bij onze huisdieren is dat
vooral bij katten opvallend!
Wat doet licht voor de hormonen?
Door het langer worden van de dagen wordt er onder invloed van licht FSH, een voorloper hormoon, geproduceerd in
de hypofyse. (Een hormoonproducerend orgaan in de hersenen). Dit hormoon stimuleert de productie van eitjes door de
eierstokken en ook gaan de eierstokken oestrogeen produceren, een hormoon dat krolsheid veroorzaakt.
Wat is krolsheid?
Krolsheid is de periode waarin de poes vruchtbaar is, min of meer vergelijkbaar met de loopsheid van een hond. Kittens
kunnen vanaf een leeftijd van vier maanden voor het eerst krols worden, afhankelijk wanneer ze geboren zijn en in welk
seizoen ze dus viermaanden oud worden. De meeste poezen worden echter pas op een leeftijd van zes-negen maanden
voor het eerst krols.
Hoe zie ik dat mijn kat krols is?
De meeste poezen worden heel onrustig, gaan heel hard, langdurig en klagelijk miauwen. Soms lijkt het wel babygehuil!
Ook worden ze heel aanhankelijk, willen steeds kopjes geven en lopen met opgeheven billen en staart rond.Vaak rollen ze
voortdurend over de grond of gaan ze plat op de grond liggen met de billen omhoog. Ook willen ze heel graag en vaak naar
buiten. Meestal hebben ze ook minder eetlust en soms worden ze onzindelijk.
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Hoe lang duurt de krolsheid?
Poezen hebben een geïnduceerde ovulatie, dat betekent dat de eisprong pas plaatsvindt als de vagina van de poes gestimuleerd is door een kater. Gebeurt dat niet, dan houdt de krolsheid vier-negen dagen aan maar kan vrijwel meteen daarna weer
opnieuw beginnen.Wordt de poes wel gedekt maar vindt er geen bevruchting plaats, dan kan de volgende krolsheid zo’n zes
weken duren.Wordt de poes gedekt en lukt de bevruchting wel dan zijn ze 63-65 dagen drachtig en vrij snel na de bevalling
kunnen ze weer krols worden.
Van nature vindt er geen krolsheid plaats in de herfst en de winter, maar omdat de meeste poezen grotendeels binnen leven,
gebeurt het nog wel eens dat poezen in die seizoenen onder invloed van kunstlicht ook krols worden. Kunstlicht heeft een
minder stimulerend effect dan daglicht, dus niet alle katten reageren op kunstlicht.
Hoe kan ik krolsheid voorkomen?
De beste manier om krolsheid te voorkomen is steriliseren. Tijdens de sterilisatie worden de hormoonproducerende eierstokken weggehaald en daarna komt er geen krolsheid meer voor. Bovendien is er daarna ook minder kans op baarmoederontsteking en melkkliertumoren. Het beste is om de sterilisatie niet tijdens maar voor, na of tussen een krolse periode
uit te voeren.
Om de krolsheid tijdelijk te voorkomen, bestaat er ook een poezen pil, daardoor kan de krolsheid tijdelijk worden onderdrukt. Maar omdat deze anticonceptiepil erg veel negatieve bijwerkingen heeft adviseren we om deze niet te gebruiken. Ook
bestaat er een mogelijkheid om een SHAM-dekking uit te voeren. De ovulatie van een poes vindt dus plaats na stimulatie
van de vagina door de penis van een kater en na de ovulatie is de poes zo’n zes weken niet krols. Deze stimulatie kan ook
worden nagebootst met een nat wattenstaafje, dat heet een SHAM-dekking. Na de stimulatie van de vagina met een wattenstaafje, vindt de ovulatie ook plaats en wordt de krolsheid weer 6 weken opgeschoven.
Wilt u geen kittens van de poes en ook geen krolsheid? Dan is steriliseren de beste mogelijkheid!
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