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DIABETES KAT
(Suikerziekte)

Suikerziekte bij de kat is goed te behandelen. Bij suikerziekte maakt 
de kat te weinig van het hormoon insuline aan. Insuline zorgt voor de 
opname van suiker uit het bloed de lichaamscellen in. Bij suikerziekte 
komt de suiker dus niet in de cellen. De cellen krijgen geen brandstof 
en in het bloed zit te veel suiker. Deze suiker zuigt vocht uit te cellen. 
Suiker en vocht worden uitgeplast. Katten met suikerziekte plassen 
veel en hebben honger. Ze drinken meer, eten meer en worden mager. 
De kat voelt zich niet lekker, slaapt een groot gedeelte van de dag, 
wast zich minder goed en krijgt een dichte en plukkerige vacht. De 
meerderheid van de katten hadden, voordat ze ziek werden, last van 
overgewicht.

Suikerziekte bij de kat is, zoals hierboven aangegeven, goed te behandelen. De meest voorkomende behandeling is 
insuline prikken bij de kat. Dit moet tweemaal daags door middel van een onderhuidse injectie, een handeling die 
niet moeilijk is en door bijna iedereen gedaan kan worden. Wel kan deze behandeling alleen goed lukken met 
regelmaat en nauwkeurigheid.
Ook kunnen we het dier ondersteunen met speciaal dieet. Hiermee kunnen we door middel van de ondersteuning 
de insuline in veel gevallen zeer laag doseren. Wel is het belangrijk dat uw dier naast dit voer dan niks anders meer
krijgt.  Voor verdere informatie over suikerziekte kunt u het beste contact opnemen met de praktijk.

PATIENT VAN DE MAAND

Graag stellen wij u voor aan deze 11-jarige kater, Madison!  
Madison is een bekende patiënt
bij ons in de praktijk, al vindt 
hij zelf dat de bezoekjes wel 
wat minder frequent mogen 
zijn. Madison is al zeer lange 
tijd een astma-patiënt, 
waarvoor hij regelmatig een 
injectie komt halen om de erge 
benauwdheid en het vele 
hoesten wat ermee gepaard 
gaat weg te nemen. Ook is hij 
sinds een paar maanden 
gediagnosticeerd met 
suikerziekte en momenteel 
komt hij hiervoor eens in de 
paar weken in de praktijk om 
zijn glucosewaarde te meten. 
Madison zelf vindt de knuffels 

wel leuk, maar de prikjes mogen toch echt wel achterwege 
blijven. We hopen daarom ook voor Madison dat we zijn 
glucosewaardes snel kunnen stabiliseren en dat we hem 
daarmee iets minder vaak hoeven te plagen met de prikjes. 
Maar voor nu zeggen we, tot gauw weer Madison!

BLOEDONDERZOEK

Een bloedonderzoek is een veel voorkomend 
fenomeen in de praktijk. Zowel bij klachten als 
voor operaties voeren wij regelmatig 
bloedonderzoeken uit. Op deze manier krijgen 
we in korte tijd een zeer betrouwbaar beeld van 
de functie van de organen. Denk bijvoorbeeld 
aan een dier wat in korte tijd veel is afgevallen 
of een dier dat veel is gaan drinken en is gaan 
plassen zonder verdere klachten. Bij oudere 
dieren is bloedonderzoek vaak onderdeel van 
een senioren check-up.

Hoe gaat dit dan in zijn werk? Meestal nemen 
wij bij honden bloed af vanuit de voorpoot, bij 
katten vanuit de hals. De hoeveelheid bloed is 
afhankelijk van welke testen we willen 
uitvoeren. Als eigenaar mag u altijd aanwezig 
zijn bij het bloed afnemen. Vaak vinden dieren 
het zelfs prettig als de eigenaar in de buurt is, 
terwijl wij de dieren vasthouden en bloed 
afnemen. De kosten voor een bloedonderzoek 
variëren afhankelijk van hoeveel/welke testen 
nodig.



WEETJE

Wist u al dat er altijd een 
dierenarts bereikbaar is, ook
buiten openingstijden? Bel 
0900-1515 en u wordt altijd 
teruggebeld door de 
dienstdoende dierenarts.

Heeft u onze nieuwe wachtkamerlook al gezien?

VOEDING BIJ AANDOENINGEN

Voor sommige aandoeningen die wij 
constateren bij dieren zijn er niet altijd 
medicijnen nodig. Sommige aandoeningen 
kunnen met voeding al merkbaar verbeteren.. 
Denk bijvoorbeeld aan dieren met een zeer 
gevoelig maagdarmstelsel of dieren met 
blaasproblemen. Ook is dit mogelijk voor 
dieren met schildklierproblemen of 
suikerziekte. En soms is er zelfs geen 
aanvullende medicatie meer nodig naast deze 
voeding!

HYPERTHYREOÏDE BIJ DE KAT
(Te snel werkende schildklier)

Veel drinken, veel plassen. Meer (willen) eten maar 
toch afvallen. Sneller geïrriteerd en onrustig.

Misschien komt bovenstaande u bekend voor. 
Bovenstaande zijn symptomen die wij vaak zien bij 
katten met een te snel werkende schildklier: een 
schildklier die teveel hormonen produceert en eigenlijk
overuren draait in het lichaam. Wanneer wij deze 
klachten horen aan de balie of aan de telefoon, is ons 
advies altijd om langs te komen met de kat. Om vast te 
stellen dat het inderdaad om een schildklierprobleem 
gaat, kijken we de kat uiteraard eerst volledig na. 

Meestal is bij een te 
snel werkende 
schildklier de 
schildklier te voelen. 
Soms eenzijdig, maar 
vaak genoeg aan beide 
kanten. Maar om 
helemaal zeker te zijn 
en ook om een 

behandelplan in te stellen, nemen we altijd wat bloed af
om de schildklierwaarde te bepalen. In bijna alle 
gevallen van een schildklierprobleem blijkt dat de 
T4waarde (schildklierhormoon) verhoogd is en dat de 
schildklier dan inderdaad te snel werkt. Een 
langzaamwerkende schildklier en een lage waarde is 
een zeldzaamheid bij katten. 
Een te snel werkende schildklier is echter meestal goed
te behandelen. De meest voorkomende behandeling is 
met behulp van tabletten of met behulp van speciaal 
dieetvoer voor katten.

WEETJE

Wist u al dat er een oppas 
aan huis is die tijdens uw 
afwezigheid voor uw dier 
kan zorgen met of zonder 
extra zorg van medicijnen?


