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NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN) 

 
Toepassingsgebied: KATTEN 

 
Kennis over de dracht 

 

Vaststellen drachtigheid  

Het kan gebeuren dat een eigenaar (zeker) wil weten of de poes drachtig is. Soms bestaat 
er alleen een vermoeden dat ze is gedekt, in andere gevallen is de dekking wel gezien, 

maar wordt getwijfeld aan het resultaat. De dierenarts kan door het voelen van de buik 
proberen vast te stellen of de baarmoeder van de poes vergroot is en kittens bevat. Dit 

onderzoek kan het best plaatsvinden tussen 19 en 27 dagen na het tijdstip van de 
(vermoede) dekking. Net als bij mensen kan bij poezen een echo worden gemaakt. Deze 

methode is al vanaf twintig dagen dracht betrouwbaar. Bepaalde lichamelijke en 

gedragsveranderingen bij de poes kunnen ook wijzen op drachtigheid. De tepels beginnen 
na drie à vier weken te zwellen en worden roze/rood. Het ene moment zijn de tepels wit 

om enige tijd later weer roze/rood te zijn. Soms slaapt de poes meer dan normaal of trekt 
ze zich liever terug dan met andere katten te spelen. Ook neemt haar eetlust toe. 

 

Complicaties  

Wanneer tijdens de dracht de ongeboren vruchten doodgaan en uit de baarmoeder worden 

afgedreven, is er sprake van een abortus. Abortus kan optreden na een ongeluk of tijdens 
ziekte van de moederpoes. Vooral hoge koorts kan abortus tot gevolg hebben. De 

ongeboren vruchten kunnen ook overlijden als ze niet levensvatbaar zijn. Vaak is dit een 

gevolg van lichamelijke afwijkingen. De natuur lost dit al in een vroeg stadium op door een 
zogeheten ‘spontane’ abortus.  

Een spontane abortus kan heel vroeg in de dracht optreden en onopgemerkt blijven: het 

lijkt alsof de poes na de dekking niet drachtig is geworden. In dat geval is er sprake van 

opname van de vruchten: ze worden niet uitgescheiden, maar in het lichaam van de poes 
opgenomen/ geabsorbeerd. Een enkele keer kunnen er één of twee vruchten worden 

geaborteerd en gaat de dracht met de gezonde kittens gewoon door.  

Het aller belangrijkste is dat u uw poes dagelijks goed observeert. Gedraagt zij zich 

normaal eet en drinkt goed, onderneem dan niets. Ziet u de poes sloom worden, stoppen 
met eten, ineens heel veel of niet meer drinken, ga dan direct naar de dierenarts. 

Wanneer er eenmaal een abortus heeft plaatsgevonden, hoeft dit niet te betekenen dat 

een daaropvolgende drachtigheid weer problemen zal geven. 

 


