Blaasproblemen bij de kat

BLAASPROBLEMEN BIJ DE KAT:
Bij uw kat is blaasontsteking vastgesteld.
Uw kat zal al langere tijd klachten hebben zoals: vaak kleine plasjes, urineren
naast de kattenbak, urineren op abnormale plaatsen en evt. zelfs niet meer kunnen
plassen. Naast het klaaglijk miauwen kan ook wat bloed in de urine te zien zijn.
Bij katers kan een extra complicatie optreden. De plasbuis kan verstopt raken,
waardoor de kater niet meer kan plassen. De nieren kunnen dan hun afvalstoffen niet kwijt en de kat
zal zichzelf vergiftigen. Als u merkt dat uw kat niet meer kan plassen is dat een spoedgeval, dat meteen
behandeld moet worden!!!!
OORZAKEN:
Blaasontsteking kan verschillende oorzaken hebben. Een bacteriële infectie kan de blaasontsteking
veroorzaken, maar ook blaasgruis of blaasstenen en zelfs gezwellen kunnen tot dit soort klachten leiden.
Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat er naast deze bekende oorzaken vaak
blaasontstekingen zijn ZONDER een duidelijke aanwijsbare oorzaak.
Om een diagnose te stellen is urine-onderzoek erg belangrijk, een röntgenfoto en bloedonderzoek kunnen
aanvullende informatie geven.
BEHANDELING:
Als een kat niet meer kan plassen is acuut ingrijpen noodzakelijk, de plasbuis wordt gekatheteriseerd en een
katheter wordt vastgehecht voor een aantal dagen.
Als er blaasgruis gevonden wordt in de urine zijn dieetaanpassingen noodzakelijk. Het exacte dieet is
afhankelijk van de soort kristallen die gevonden worden. Het dieet moet levenslang gegeven worden.
Bij aanwijzingen voor een bacteriële infectie is een antibiotica-kuur noodzakelijk.
Pijnstillers zorgen ervoor dat de kat zich wat ﬁtter voelt, de blaas wat ontspant en de genezing vlotter
verloopt.
Blaasontsteking zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak is vaak lastig te behandelen, diverse maatregelen zijn
te nemen, zoals:
o Ondersteuning van de blaaswand met glucosaminen.
o Met blikvoer verhogen we de urine-produktie, waardoor de blaas beter gespoeld wordt.
o Stress proberen te voorkomen of te verminderen.

SAMENVATTING:
Vermoedt u bij uw poes of kater een blaasontsteking neem dan snel contact op met uw dierenarts. Zeker bij
een verstopte kater kan uitstel dodelijk zijn!
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