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Eartippen, onderdeel van 
TNR-beleid
Onlangs dronk ik bij een voormalige buurvrouw 
een bakkie koffie. Ik zag dat ze een kat in huis 
had die een stuk van haar oortje miste. Op mijn 
vraag of ze gevochten had hoorde ik een opmer-
kelijk verhaal. 
Poes bleek namelijk een voormalig zwerfkatje, 
liefderijk opgevangen door mijn buurvrouw. Het 
stukje oor was er afgeknipt toen ze daarvoor 
in het sterilisatieprogramma van de stad  was 
gevangen en gesteriliseerd; dat deed en doet de 
gemeente waarschijnlijk nog steeds bij alle zwerf-
katten. Ik wist niet wat ik hoorde, dus ik ging 
googelen; er ging een wereld voor me open.

Stichting  Zwerfkatten Nederland en 
TNRC-beleid
Na enig speurwerk kwam ik uit bij de Stich-
ting  Zwerfkatten Nederland (zie kader). De 
officiële term voor het beleid m.b.t. zwerfkatten 
luidt ”TNRC beleid”; Trap = vangen, N = neuter= 
castreren (of steriliseren), R = return of relocate 
en C = care (monitoren en verzorgen). Alle bij 
deze stichting betrokken organisaties zijn grote 
voorstanders van TNRC. Dit is bewezen de meest 
effectieve manier om zwerfkattenpopulaties dier-
vriendelijk te verkleinen, aldus hun site.
Stichting Zwerfkatten Nederland heeft  een hand-
boek geschreven over TNR. Dit handboek wordt in 
het hele land gebruikt. Het bespreekt organisatori-
sche, praktische en veterinaire aspecten van TNR. 
Het eartippen is slechts een klein onderdeeltje, 

Poes bleek een voormalig zwerfkatje

maar er lopen waarschijnlijk dui-
zenden katten in ons land rond met 
geknipte oortjes. 
In het handboek spreken ze van 
‘eartippen’ en gek genoeg heeft dat 
nog wel iets gezelligs; in elk geval 
klinkt het beter dat oorknippen. 

De Stichting  Zwerfkatten 
Nederland (SZN) is de belan-
genorganisatie voor verwilderde 
zwerfkattenorganisaties in 
Nederland. Stichting Zwerfkatten 
Nederland is opgericht om neu-
tralisatie (castratie en sterilisatie) 
projecten en alles wat daarmee 
samenhangt te ondersteunen en 
daar waar mogelijk uit te voeren. 
Hun toekomstbeeld is: de verwil-
derde en wilde zwerfkat komt 
na 2040 in Nederland niet meer 
voor, hun missie is: Nederland 
diervriendelijk zwerfkattenvrij! 
https://stichtingzwerfkattenne-
derland.nl 

Met toestemming van de Stichting 
Zwerfkatten Nederland citeer ik uit 
het handboek. De officiële titel is: 
Handboek TNR (Trap Neuter Return) 
zwerfkatten voor een integrale 
aanpak om de zwerfkattenpopula-
ties in Nederland op een humane 
wijze te verkleinen en te monitoren 
van auteur Radstake.  

Hoofdstuk 23, p. 206 - Eartippen 
23.1. Inleiding
Het is belangrijk om bij een 
zwerfkat op grote afstand te kunnen 
zien of de kat geneutraliseerd is, 
zodat het dier niet voor een tweede 
maal gevangen wordt om geope-
reerd te worden. Om op afstand 
te kunnen zien of een zwerfkat 
geneutraliseerd is, wordt een stukje 
van het oor afgesneden – het zoge-

naamde ‘eartippen’ of ‘oortippen’.
Het eartippen is niet zonder dis-
cussie om meerdere redenen. Ten 
eerste betekent het eartippen een 
aantasting van de integriteit van 
een kat. Niet alle zwerfkattenorga-
nisaties vinden dat de voordelen 
van eartippen opwegen tegen 
de aantasting van die integriteit. 
Ten tweede kan het zien van 
een eartip in landelijke gebieden 
ervoor zorgen dat de kat (illegaal 
of legaal) afgeschoten wordt door 
een jager. Sommige jagers menen 
zwerfkatten zonder eigenaar te 
mogen afschieten vanwege de 
overlast. Ook als dit zonder ver-
gunning gebeurt, is het illegaal 
afschieten van wilde of verwilderde 
zwerfkatten slecht te bewijzen. 
Menig katteneigenaar in landelijke 
gebieden heeft zo huiskatten of bui-
tenkatten verloren. Er zijn meerdere 
methoden om een kat te identi-
ficeren, zoals tatoeage, eartags, 
(micro) chippen en halsbandjes. 
Tatoeage in het oor geeft geen 
identificatie op afstand en tatoeages 
vervagen en worden onzichtbaar.  
 
Eartags (een oormerk) geven nogal 
eens infecties en kunnen afscheuren 
of katten blijven met het oormerk 
ergens achter haken. Eartags zijn 
om deze reden niet katvriendelijk. 
Halsbanden zijn gevaarlijk en niet 
praktisch; ze kunnen de kat ver-
stikken als de kat met de halsband 
ergens aan blijft haken en de 
halsband blijft star – ook als de kat 
groeit of juist vermagert. Bovendien 
kan de halsband kapotgaan waar-
door niet meer zichtbaar is dat de 
kat geneutraliseerd is. Het (micro)
chippen is van harte aan te bevelen, 
maar niet met het doel geneutrali-
seerde katten te kenmerken, omdat 
de kat gevangen dient te worden 
om de chip te kunnen afgelezen en 
daarna in een bestand na te kijken 
of de kat geneutraliseerd is of niet. 
 
Er zijn geen eenduidige richtlijnen 
voor het oortippen en er zijn 
verschillende manieren in omloop 
qua werkwijze, recht of gebogen 
afsnijden of het oor inknippen en 
het gebruikte oor of de oren. Zo 
zijn er in diverse landen nationale 
afspraken om altijd een linkeroor te 
tippen (Alley Cat Allies in de V.S.) 
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maar in hetzelfde land zijn er ook afspraken om 
het rechteroor te tippen (Fixnation in de V.S.). 
In sommige landen/regio’s wordt het linkeroor 
gebruikt voor een kater en het rechteroor voor 
een poes of omgekeerd. Ook kunnen beide 
oren worden getipt vanuit de redenatie dat een 
stukje missend oor door een gevecht aangezien 
kan worden als eartip (Marmaris, Turkije). Het 
eartippen van beide oren zorgt voor een sym-
metrische afronding van de oren, waardoor een 
geneutraliseerde kat wel door de TNR-kenner, 
maar niet door de gemiddelde eigenaar geïden-
tificeerd wordt als geneutraliseerd wat handig is 
in landen waar neutralisatie een discussiepunt 
is. Er zijn organisaties die verscheidene oortips 
gebruiken om de verschillende zwerfkatten te 
kunnen onderscheiden (Nederland). Soms wordt 
een oor ingeknipt als kenmerk voor neutralisatie 
maar dat heeft niet de voorkeur, omdat dit soort 
oorverwondingen ook door straatgevechten kan 
ontstaan en dus niet eenduidig als neutralisatie-
teken geldt.

Vorig jaar zijn er nog Kamervragen gesteld over zwerfkatten

Handboek 
TNR zwerfkatten

Handboek TNR (Trap Neuter Return) zwerfkatten 
voor een integrale aanpak om de zwerfkattenpopulaties in 

Nederland op een humane wijze te verkleinen en te monitoren 
geschreven voor Zwerfkatten Nederland als 

project van Stray Animal Foundation Platform.

23.2. Werkwijze 
De procedure van het oortippen wordt onder 
steriele omstandigheden uitgevoerd na de neutra-
lisatie, als de kat of het kitten nog onder narcose 
is. Het pas na de neutralisatie uitvoeren van het 
oortippen voorkomt dat een kat als geneutraliseerd 
is gelabeld, terwijl zich tijdens de neutralisatie 
problemen kunnen voordoen, die het neutraliseren 
onmogelijk maken. Denk aan anesthesieproblemen 
of in geval van een cryptorche kater waarbij beide 
of een van de twee testikels onvindbaar blijkt. 
Bij een volwassen kat wordt ongeveer 5 – 8 mm 
oorschelp weggehaald, bij een kitten proportio-
neel minder, afhankelijk van de leeftijd van het 
kitten, met als leidraad 5 mm bij een kitten tot zes 
maanden oud. Het is van belang om voldoende 
oorpunt af te snijden of knippen, omdat op gro-
tere afstand goed zichtbaar moet zijn dat de kat 
geneutraliseerd is en zo stress van het opnieuw 
gevangen worden bespaard blijft. 

Tot slot
Tot zover het handboek. Het artikel 
gaat uitgebreid verder in op de 
methode van het afsnijden, maar dat 
moet de echt geïnteresseerde maar 
verder lezen op de site 1).
Er zitten ook andere kanten aan 
deze zaak. Zo zijn er vorig jaar nog 
Kamervragen gesteld 2) over het 
afschieten van verwilderde katten 
(een andere term voor zwerfkatten). 
Jagers schieten daarbij blijkbaar af en 
toe een ‘huiskat’. De TNRC-methode 
kwam wel ter sprake, het eartippen 
niet. Het gaat hier om afschot waar-
voor binnen de geldende wettelijke 
kaders toestemming is verleend door 
de provincie, mede met het oog op 
behoud van biodiversiteit. 
 
Het voert te ver om hier verder op in 
te gaan. Voor mij is duidelijk dat het 
eartippen met de beste bedoelingen 
plaats vindt en dat, hoe akelig het 
ook klinkt en lijkt, het uiteindelijk het 
welzijn van de huiskat ten goede 
komt. Mijn juridisch onderlegde 
mederedacteur Noor Evertsen schrijft 
me dat het hier gaat om een op 

grond van de Wet dieren toegestane 
ingreep (Besluit diergeneeskundigen, 
artikel 2.6 onder g, “het verwijderen 
van een deel van de oorschelp bij 
knaagdieren, onvruchtbaar gemaakte 
verwilderde zwerfkatten en dieren 
die in een dierentuin in groepen 
worden gehouden;”). Daar heb ik 
niks aan toe te voegen. Helaas liet 
het bewuste katje zich niet goed 
fotograferen. Zo tam was hij uit-
eindelijk toch niet geworden, maar 
mijn buurvrouw heeft er een fijne 
huisgenote aan. 

Tekst en foto’s: Wil Kroon

1)  HANDBOEK TNR:

https://stichtingzwerfkattennederland.nl/deelnemende-

organisaties/tnrc-handboek. Binnenkort komt er een 

tweede versie uit, met de nodige updates. 

2)  Aanhangsel Handelingen 2018-2019, nr. 165 (vragen 

van het lid Van Kooten-Arissen, PvdD). In vraag 12 vv. gaat 

het over TNR. De motie Thieme waar zij naar verwijst is 

Kamerstukken II, 2013-2014, 33 750 XIII, nr. 75. Zie ook 

https:nrc.nl/nieuws/2018/07/27/moet-de-verwilderde-

kat-worden-afgeschoten. 

TNRC Handboek


