
 

Loopsheid en castratie bij teven 
 

Een teefje wordt meestal op een leeftijd van zeven 
tot negen maanden voor het eerst loops, maar het 
kan ook later zijn. Daarna zal dit een of twee keer 
per jaar gebeuren (afhankelijk van het ras). 
Loopsheid is de periode waarin de teef vruchtbaar is 
en duurt circa drie weken, het gaat in het begin 
gepaard met bloedverlies uit de vagina. Na de 
eerste negen dagen van de loopsheid komt een 
periode van ongeveer negen dagen waarin het 
teefje vruchtbaar is en zich laat dekken. In deze 
periode zijn de eicellen gerijpt en kunnen vrijkomen. 
De kans dat je teef drachtig (zwanger) raakt is in 
deze periode heel groot, dus let goed op voor 
opdringerige reuen die jouw teef willen dekken! De 
teef kan voor en tijdens de loopsheid wat 
humeuriger en aanhankelijker zijn. Wil je niet verrast 
worden met een nestje, houd dan je hond extra in 
de gaten en laat haar aangelijnd uit. Het uitlaten van 
je teef in deze periode is meestal geen pretje omdat 
reuen totaal onhandelbaar kunnen worden als er 
een paringsrijpe schone in de buurt is. Het is 
verstandig om in die periode je teef op een wat 
minder ‘druk’ tijdstip uit te laten. Om diezelfde reden 
kun je tijdens de loopsheid niet met je teef naar de 
training komen. Uiteraard ben je wel welkom zonder 
hond. Dan weet je wat er behandeld is in de les en 
kun je thuis met de hond oefenen. 
 
Toch gedekt? 

Als je teef wordt gedekt, trek de honden dan nooit 
uit elkaar. De geslachtsorganen van beide honden 
zwellen op en als je ze met geweld uit elkaar trekt, 
kunnen de geslachtsdelen van beide ernstig 
beschadigd raken. Dit ‘vastzitten’ duurt tien tot 
dertig minuten, daarna vermindert de zwelling en 
gaan de honden vanzelf uit elkaar. Neem bij een 
ongewenste zwangerschap contact op met de 
dierenarts. 
 
Schijnzwangerschap 

Sommige teven worden na de loopsheid 
schijnzwanger. De hormonen gaan werken alsof de 
teef gedekt is. Zij vertoont dan alle kenmerken van 
een normale dracht: ze wordt soms iets dikker, wat 
trager en aanhankelijker. De tepels zwellen en aan 
het eind van de schijndracht, die evenals de 
normale dracht negen weken duurt, produceren ze 
soms zelfs melk. De teef kan ook een nest gaan 
maken van alles wat ze maar enigszins bruikbaar 
acht en dit nest gaan verdedigen tegen vreemden 
die in huis komen, maar soms ook tegen haar baas. 
Vaak is zij in deze periode agressiever tegen 
soortgenoten. Schijnzwangerschap is niet te 
voorkomen. Het helpt ook niet de hond een keer 
een nest te laten krijgen, want de kans is groot dat 
ze na de volgende loopsheid weer schijnzwanger 
wordt. Tijdens de schijnzwangerschap kun je het 
beste zo min mogelijk aandacht aan het 

nestelgedrag van je teef besteden en haar zo veel 
mogelijk beweging en afleiding geven. Geef haar in 
deze tijd geen knuffels die ze als pup kan gaan 
beschouwen, waardoor de agressie kan toenemen. 
 
‘Sterilisatie’ ofwel ‘castratie’ van je teef 

Steriliseren is het onvruchtbaar maken van een dier 
(of mens), dit kan door middel van castratie of 
sterilisatie. Bij castratie wordt het geslachtshormoon 
producerend orgaan verwijderd (de zaadballen bij 
de reu en de eierstokken bij de teef). Bij sterilisatie 
bij de teef wordt, door de eileiders door te knippen, 
voorkomen dat eicellen bevrucht kunnen worden. Bij 
dieren wordt er meestal voor castratie gekozen 
hoewel we in de volksmond bij teven toch de term 
sterilisatie gebruiken.    
Bij castratie wordt loopsheid, schijnzwangerschap 
en baarmoederontsteking voorkomen en de kans op 
melkkliertumoren wordt aanzienlijk verminderd. Na 
een ‘castratie’ kunnen er een aantal veranderingen 
optreden die per teef verschillen. Bij een klein deel 
van de gecastreerde teven kan een urine-
incontinentie optreden, vaak binnen 3 jaar na 
castratie of op latere leeftijd. Vooral bepaalde 
rassen blijken hiervoor gevoelig. De incontinentie 
kan vaak met medicijnen behandeld worden, maar 
als dat niet afdoende helpt kan een operatie nodig 
zijn. Het komt echter ook weleens voor dat teven 
hun leven lang incontinentieproblemen blijven 
houden. Het is niet geheel duidelijk of de leeftijd van 
castratie hierop van invloed is, maar het risico lijkt 
het grootst te zijn bij castratie onder de zes 
maanden. 
Na castratie kan de structuur van de vacht 
veranderen, deze kan pluiziger worden en heeft dan 
meer onderhoud nodig. De teef kan meer zin in eten 
krijgen en daardoor overgewicht ontwikkelen. Het is 
bij een gecastreerde teef daarom belangrijk haar 
niet te veel eten te geven en voor voldoende 
beweging te zorgen om haar ideale gewicht te 
behouden. Verder kan een teef na castratie wat 
slomer worden, maar teven die veel last hebben van 
hun loopsheid en schijndracht kunnen juist actiever 
worden, omdat ze zich nu fitter voelen. 
 
Op welke leeftijd steriliseren? 

Over het beste tijdstip waarop je je teef kan laten  
castreren zijn verschillende meningen. Over het 
algemeen wordt als meest gewenste moment 3 
maanden na de loopsheid geadviseerd, los van of 
dit de eerste loopsheid of de zevende loopsheid is. 
Als er een medische reden voor castreren van de 
teef is (bijvoorbeeld baarmoederontsteking) dan zal 
het castreren per direct moeten gebeuren.   
Als men niet van plan is een nestje te fokken dan 
neigt men er vaak naar zo jong mogelijk te 
castreren. Meningen zijn hierover verdeeld. Er zijn 
steeds meer aanwijzingen die erop wijzen dat als  



 
 
 
 
 
een teef voor de zesde maand gecastreerd wordt, 
dit een nadelig effect op de groei/ontwikkeling (denk 
ook aan aanhouden juveniel gedrag) van de teef 
kan hebben. 
Tegelijk is het binnen de hulphondenwereld (en 
zeker in Amerika) heel normaal teven al voor hun 
zesde maand te castreren. Zoals gezegd, meningen 
en inzichten hierover lopen sterk uiteen. Laat je 
hierover goed voorlichten door je dierenarts voordat 
je een besluit over de leeftijd van het castreren 
neemt.  
 
Gedragsverandering bij de teef? 

Het is lastig iets te zeggen over het effect van 
castratie op gedrag. Er is wel onderzoek naar 
gedaan, maar omdat er verschillende 
onderzoeksmethodes gehanteerd worden 
(verschillende definities van gedrag, leeftijd 
castratie, ras, vertoonde het gedrag al etc.) is deze 
informatie niet altijd betrouwbaar. Over het 
algemeen kun je over gedragsverandering bij teven 
zeggen dat ze pittiger kunnen worden, omdat er na 
castratie een daling in het vrouwelijk hormoon 
plaatsvindt. Heb je een wat onzekere teef dan hoeft 
dat geen nadeel te zijn, maar voor teven die al 
behoorlijk pittig zijn is het verstandig de mogelijke 
effecten op het gedrag van de teef mee te laten 
wegen in het wel of niet castreren. Immers: een 
castratie kun je niet meer ongedaan maken! 
Het castreren van de teef heeft voordelen, maar 
zeker ook nadelen. Laat je daarom van tevoren 
goed informeren. Bij het Landelijk Informatiepunt 
Gezelschapsdieren vind je goede en betrouwbare 
informatie: https://www.licg.nl/honden/castratie-of-
sterilisatie-van-uw-hond/ 
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