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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 49
Mijn kat zit heel lang op de kattenbak:
moet ik me zorgen maken?
Als je kat opvallend lang op de kattenbak blijft, moet je je wel degelijk zorgen maken. Veel
kans dat je kat dan problemen heeft met het plassen. Vaak zie je enkel een druppeltje bloed
in de kattenbak en zie je de kat veel likken in de schaamstreek.
Bij de kattin
Meer dan waarschijnlijk gaat het om een blaasontsteking. Die kan veroorzaakt worden door:
•
•
•

steentjes of gruis
een bacterie
stress.

Om de juiste oorzaak te achterhalen en dus ook de juiste behandeling te kunnen instellen,
zal je dierenarts vragen om een urinestaal op te vangen. Je kunt hiervoor een zakje speciale,
plastic kattenbakkorrels verkrijgen waar de urine niet intrekt, zodat je de urine kunt opvangen
en in een potje naar de praktijk brengen.
Wanneer de oorzaak stress is, kan het probleem geregeld weer de kop opsteken.
Bij de kater
Als je kater zit te persen, bel dan ALTIJD zo snel mogelijk naar je dierenarts. Er is dan
sprake van een blaasontsteking, maar wegens de anatomische bouw is een blokkering
mogelijk. De urine geraakt daardoor niet meer weg uit de blaas. Dit kan leiden tot een
gescheurde blaas en uiteindelijk tot de dood van het dier. Zeker wanneer het dier braakt, is
het vijf voor twaalf, want dan zijn de nieren al aangetast door de verhoogde druk in de
plasbuis.
Wanneer een kater met zo’n probleem wordt binnengebracht, gaan we hem verdoven en
een sonde plaatsen door de opening van de penis tot in de blaas. Dit is een moeilijke en
riskante ingreep juist omdat de doorgang verstopt zit. Eens de sonde is ingebracht krijgt hij
twee dagen lang een infuus. Hiermee kunnen we het dier zoveel mogelijk vocht geven,
waardoor het veel urine maakt en de blaas goed gespoeld wordt.
Ook bij katers zijn er verschillende oorzaken mogelijk:
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gruis of steentjes : zelfs kleine steentjes kunnen de plasbuis al verstoppen
een bacteriële blaasontsteking: door de ontsteking gaat de wand van de blaas en de
plasbuis zwellen, waardoor de doorgang vernauwt
stress: idem.

Behandeling
Naargelang van de vastgestelde oorzaak stellen we een gepaste behandeling in.
Bij gruis of steentjes, bepalen we eerst om welke soort steentjes het gaat. Om te vermijden
dat je kat hervalt, geven we ze een speciaal dieet. De vorming van gruis of steentjes houdt
immers verband met bepaalde bestanddelen van de klassieke kattenvoedingen. Ook veel
drinken is de boodschap. Je zult dus vaker het drinkpotje met schoon water moeten vullen.
Eventueel vervangen we de droge korrels door natvoer om zo voldoende vocht te laten
opnemen.
Is de oorzaak een bacterie, dan laten we in het labo onderzoeken om welke kiem het gaat en
zullen we je kat een kuur met een passend antibioticum voorschrijven. Let wel: een bacterie
is ZELDEN de oorzaak van een blaasontsteking bij de kat, dit in tegenstelling tot de hond!
In geval van stress is het wat lastiger om de kat definitief van deze kwaal te verlossen. Maar
als je als eigenaar goed meewerkt, dan lukt het meestal wel. Laat je kat eten in een rustige
omgeving, weg van andere dieren en mensen. Zorg voor een extra kattenbak, want een bak
met één plasje in kan voor sommige katten al te vies zijn! Probeer ook andere mogelijke
bronnen van stress weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan irriterende geluiden, sterke
geuren, nieuw huisdieren, enzovoort. Er bestaat ook medicatie die kan gegeven worden om
je kat zo stressloos mogelijk door het leven te laten gaan!

Besluit: een kat die te lang op de bak zit is ziek en vraagt zo snel
mogelijk om diergeneeskundige hulp!

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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