dier & gezondheid

Opvallend… plaskaters!
De laatste tijd zien we weer heel veel plaskaters, daarom vinden we het tijd voor een beetje informatie.
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

'Plaskater' is de term die we gebruiken voor katers met een geheel of
gedeeltelijk verstopte plasbuis. De plasbuis van een kater kan verstopt
raken met blaasgruis of met een ‘plug’. Een ‘plug’ bestaat uit cel-afval en
mineralen. Het cel-afval kan ontstaan door virussen, bacteriën, inactiviteit, stress en nog een aantal andere oorzaken. Plast uw kat vaker dan
normaal? Zit hij te persen op de bak of probeert hij regelmatig te
plassen met weinig tot geen resultaat? Plast hij op ongewenste plekken,
zit hij te likken aan zijn penis, zit er bloed bij de urine of maakt hij een
klagelijk geluid bij het plassen? Dan heeft uw kat mogelijk problemen
aan de lagere urinewegen (de blaas en/of plasbuis). Dat kan een gewone blaasirritatie of blaasontsteking zijn, maar ook de eerste signalen
voor een (gedeeltelijke) verstopping van de plasbuis.
Een (gedeeltelijke) verstopping van de plasbuis is een levensbedreigende situatie en moet zo snel mogelijk worden verholpen. Als de kat de
urine niet (helemaal) kwijt kan, blijft de blaas vol. De nieren maken wel
nieuwe urine aan en als deze urine niet meer in de blaas past, kunnen de
nieren daar ernstig van beschadigen. Pijn,
sloomheid, niet eten en braken zijn klachten
die op de korte termijn kunnen ontstaan. Op
de langere termijn kunnen blijvende
nierproblemen, blaasverlamming en blijvende urine-incontinentie ontstaan. In ernstige
gevallen kan de kat ook in coma raken of
overlijden. Er is een duidelijke relatie tussen
de ernst van de problemen en hoelang de
kater verstopt is geweest. Hoe sneller u de
problemen herkent en hoe sneller wij met
de behandeling kunnen beginnen, hoe beter
de toekomst van de kat dus!
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De behandeling is het zo snel mogelijk opheffen van
de verstopping. Dat doen we door een katheder via
de plasbuis naar binnen te schuiven en zo het gruis of
de plug terug de blaas in te duwen. Soms is het nodig
om de druk van de blaas en de nieren zo snel mogelijk op te lossen door met een buikpunctie de urine
uit de blaas te halen voor er gekathederiseerd kan
worden. Als de katheder is geplaatst, dan laten we
alle urine eruit lopen en via de katheder spoelen we
de blaas net zolang tot zoveel mogelijk blaasgruis en
cel-afval via de katheder naar buiten is gekomen.
Door de verstopping hebben de nieren tijdelijk niet
goed kunnen werken en zijn er afvalstoffen in het
bloed opgehoopt. Door middel van infusen proberen
we deze gifstoffen zo snel mogelijk weg te spoelen.
Als de kat weer eet en drinkt en de bloedwaardes zijn
genormaliseerd, kunnen we stoppen met de infusen
en als de urine weer helder is, kunnen we ook de
katheder verwijderen. Meestal duurt het een dag of
drie voor het zover is.
Als uw kat weer naar huis mag, krijgt hij verschillende behandelingen mee naar huis. Natuurlijk een
pijnstiller en antibiotica, maar afhankelijk van de
oorzaak ook iets om een nieuwe verstopping in de
toekomst te voorkomen. In de meeste gevallen komt
de verstopping door blaasgruis en dat kan voorkomen worden door een speciaal dieet (dat erg strikt
gegeven moet worden, want kattensnoepjes en
dergelijke kunnen ook gruis veroorzaken). Drinken en
plassen stimuleren helpt ook bij de preventie van
verstoppingen. Soms komt een verstopping ondanks
diverse behandelingen toch nog steeds terug. Dan is
een penisamputatie mogelijk. Heeft u vragen? Neem
dan contact op met uw dierenarts.
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