Is je kat 7 jaar of ouder?
Laat een seniorencheck doen!
Vanaf de leeftijd van 7 jaar neemt de kans op ouderdomsziektes aanzienlijk toe.
Katten verbergen pijn en ziekte zo veel mogelijk en zijn daar erg goed in.
Ze kunnen een mooie vacht hebben, goed eten en zich normaal gedragen,
maar intussen ernstig ziek zijn en/of chronische pijn hebben. Daarom moet er
vanaf 7 jaar meer onderzoek worden gedaan: een jaarlijkse seniorencheck.
Voorbeelden van veel voorkomende ouderdomsziektes
• artrose
• hoge bloeddruk
• blaasproblemen
• obstipatie
• chronisch nierfalen
• suikerziekte/diabetes
• gebitsproblemen
• te snel werkende schildklier
Veel voorkomende signalen van ouderdomsziektes
• agressie
• slecht eten
• braken
• sloomheid/veel slapen
• klagelijk/veel miauwen
• uit de bek stinken
• minder of juist meer eten • verward gedrag
• onzindelijkheid
Maar vaak merk je helemaal niets…
Wat zijn de voordelen van een seniorencheck?
• Ziektes worden in een vroeg stadium ontdekt.
• En kunnen meteen worden behandeld.
Bijvoorbeeld met (smakelijke) medicijnen,
dieetvoeding, pijnbestrijding of een operatie.
• Door de behandeling vordert de ziekte
minder snel, of geneest.
• De kat hoeft niet nodeloos te lijden.
• Minder kans op probleemgedrag door pijn of ziekte,
zoals onzindelijkheid of agressie.

Wat houdt zo’n seniorencheck in?
• Een bloedonderzoek, om onder meer de nier- en schildklierfunctie en de
suikerspiegel te controleren. Vraag voor vroegtijdige opsporing van nierfalen
om de SDMA-test.
• Het meten van de bloeddruk. De risico’s van een onbehandelde hoge
bloeddruk zijn erg groot. Bijvoorbeeld blindheid, een hersenbloeding en zelfs
de dood.
• Een urineonderzoek. Dit kan aanwijzingen geven over ziektes en
aandoeningen van de nieren en urinewegen.
• Het standaard lichamelijk onderzoek. De kat wordt gewogen, zijn ogen, neus,
slijmvliezen, oren, hart, longen, buikholte en nageltjes worden gecontroleerd
en zijn huid wordt bevoeld op onregelmatigheden zoals bultjes.
Wil je een seniorencheck laten doen?
• Vermeld dit bij het maken van de afspraak, zodat je dierenarts extra tijd kan
inplannen.
• Let op, er zijn nog dierenartsen die geen bloeddruk meten bij katten.
• De kosten verschillen per dierenartsenpraktijk.
Chagrijn? Of ziek met pijn?
Als oudere katten zich anders beginnen te gedragen, bijvoorbeeld minder of
juist meer actief zijn, minder springen, minder of meer aanhankelijk worden,
verward gedrag vertonen of agressief worden bij aanraking, wordt vaak gezegd:
‘Dat is de ouderdom’, ‘Wat een chagrijn!’ of ‘Ach, hij is dement’.
Terwijl zo’n kat in werkelijkheid meestal ziek is en pijn lijdt. Vaak jarenlang.
Zo wil je toch zelf toch ook niet oud worden?
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