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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 34
DEMENTIE BIJ DE KAT
Dementie komt bij katten vaker voor dan je zou denken. Meer dan de helft van de
katten tussen 11 en 15 jaar vertoont minstens één gedragsprobleem als gevolg van
de hoge leeftijd. Bij katten tussen 16 en 20 jaar is dit al bij 80% van de dieren!

Waaraan merkt u dat uw kat dement wordt?
• Ze wordt vergeetachtig: ze blijft buiten bij slecht weer, ze vindt haar weg naar huis
niet meer terug; soms weet ze niet meer waar de kattenbak staat en gaat ze haar
ontlasting op andere plaatsen in huis doen;
• ze lijkt verward; ze kent soms de eigenaar of andere dieren in het huishouden niet
meer;
• er treden gedragsveranderingen op: ze vindt aaien niet meer prettig en vraagt
minder om aandacht;
• er zijn veranderingen in het slaap-waakritme;
• het dier begint soms zonder aanwijsbare reden te miauwen;
• de kat wordt onzindelijk en vraagt minder om buiten te gaan.

Let op, want deze gedragsveranderingen kunnen ook een andere oorzaak hebben
Om te weten of de gedragsproblemen van uw kat enkel te wijten zijn aan dementie,
m.a.w. hersenveroudering, is een klinisch onderzoek bij de dierenarts meer dan
wenselijk. Er kunnen immers ook letsels zijn aan de ogen of de oren waardoor het
dier minder goed ziet of hoort. Dit geeft vaak dezelfde klachten als dementie.
Ook kunnen er problemen zijn met de suikerbalans (diabetes), de nieren of de
schildklier. Als deze problemen tijdig worden opgespoord (meestal heel eenvoudig,
door middel van een bloedprikje) zijn ze nog goed te behandelen en verdwijnen ze
vaak.
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Ook een hoge bloeddruk kan gedragsproblemen veroorzaken. Laat dus ook die
oorzaak uitsluiten. Een verhoogde bloeddruk hangt vaak samen met slechtwerkende
nieren.

Wat te doen in geval van dementie?
Als de dierenarts alle andere oorzaken heeft uitgesloten, en de diagnose luidt
dementie, dan komt het er vooral op aan om het leven van uw dement huisdier toch
nog zo aangenaam mogelijk te maken.
Zo kunt u er voor zorgen dat er in haar vertrouwde omgeving niets van plaats
verandert. Zet ook een paar extra kattenbakken op goed bereikbare plaatsen.
Laat de kat liever niet meer buiten, ze zou kunnen verdwalen.
Speel nog een half uurtje voor ze gaat slapen, dan zal ze makkelijker heel de nacht
doorslapen.
En tot slot: wat kunnen we doen met medicatie? Er bestaan een aantal medicijnen en
voedingssupplementen die inwerken op dementerend gedrag. Bespreek dit met uw
dierenarts. Voor honden bestaat er speciale voeding die bij dementieklachten voor
verbetering kan zorgen, bij katten is dat helaas niet het geval.

Deze adviesbrief is een uitgave © van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden
op dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een
afspraak (tel. 03 314 87 67).
Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen
wat je van ons vindt op facebook.com/dapdevrijheid/
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