Woezel, een grote knuffel van zo’n 3,5kg, kletst graag in haar vertrouwde omgeving. (echter zodra de bel gaat
is ze weg, bezoek krijgt haar zelden of nooit te zien, is erg angstig in dierenkliniek) Komt graag bij mij op de
schoot, slaapt vaak bij /op / naast mij. Lust niks anders dan droogvoer (kip, verse vis of natvoer kijkt ze niet
naar om) na sterilisatie waren beide katten onverzadigbaar qua eten daarom overgestapt naar Royal Canin
Neutered Satiety Balance. Vanaf 18-05-20 geleidelijke overstap naar Hill´s Prescription Diet Feline Z/D - Food
Sensitivities en preventief Kat-A-Lax.
Woezel heeft begin januari 2016 (na de sterilisatie 31-12-15) de hechtingen vermoedelijk zelf verwijderd,
hierna lag de buik open en ingewanden kwamen eruit. Goed hersteld hierna.

25-04-20 op 26-04-20 nacht, spuugt slijm licht roze, diarree en enorme stank. zie foto's diarree (zat bloed
tussen volgens arts)

26-04 gebeld met Dierenarts voor overleg, even aan kijken hoe eea zich ontwikkelt, makkelijk verteerbaar voer
geven is advies (ze lust echter niks anders dan brokken, gekookte kipfilet eet ze niet)
27-04 leek weer normaal, zwarte poep zie foto

29-04 ontwormt, halve tablet milbemax

01-05 avond gespuugd 1900, teruggetrokken, daarna water gedronken alles uitgespuugd. Hierna op schoot
ziet> misselijkheid likken van de lippen, smakken, daarna spugen wit slijm schuimig daarna rozig. Traan oogjes
(extreem). Drinkt wel water en eet gras, 2200u wederom diarree, stank
02-05 dierenarts, medicijnen tegen misselijkheid, bloed controle, röntgenfoto, antibiotica etc. niets te zien of
röntgen (wel gasvorming)

07-05 gaat weer berg af vanaf +- 17:00u voor deze tijd hele dag geslapen, wordt vervolgens wakker en is
misselijk, likt haar lipt / smakken, 2x spugen= kleine wit slijmerig plasje, extreme traan ogen. drinkt wel.

08-05 terug naar dierenarts en besluiten endoscopie, blijkt haarbal vast te zitten aan maagwand, tijdens
controle schiet deze los, kat-a-lax en ontstekingsremmer mee gekregen en maagbeschermer in dagen erna is
het rustig maar nog niet de oude Woezel, is beetje terug teruggetrokken. Dagelijks voeden we haar bij met AD
restorive (middels spuitjes dwang voeren)

12-05 Woezel misselijk, uiteindelijk spuugt ze om 20:00u 2xhaarballen uit (zie foto’s), woezel blijft extreem
misselijk en blijft rest van de avond nacht spugen, traan ogen (spuugt slijm en plas water)

13-05 overleg met dierenarts, besloten om te opereren en darm te controleren, Röntgen niets afwijkends,
alles blijkt ok op een grasspriet na tijdens controle, de darmbewegingen waren wel vertraagd, infuus
medicijnen en B12 etc. Woezel blijft tm 15-05 11:00 in kliniek, ze eet echter niet goed in huidige omgeving is
erg angstig/ trilt. Zijn elke dag langs gegaan en dan kruipt ze uit haar schulp en eet en drinkt ze direct. Arts ziet
dit en vrijdag 11:00 mag woezel mee naar huis.
De hechting gaat vanzelf weg ECHTER woezel heeft in het verleden na sterilisatie hechting vermoedelijk zelf
verwijdert en toen lag de buik open en ingewanden kwamen eruit. Zelf voor gekozen om kapje weer op te
zetten. (zodra ie af is gaat ze aan de hechting bijten)

15-05 eenmaal thuis 11:30 poepen en plassen (mooie langwerpig, aan t eind mousse en valse lucht. eten en
drinken diverse keren, 13:30 beetje plakkerige poep aan billen, hierna even op bak gedraaid niks gedaan. paar
brokjes gegeten 14:15 brokjes eten , geslapen... 15:00 plakkerige poep aan billen, geslapen tot 16:00 en
brokjes gegeten hierna weer geslapen tot 18:00, brokjes eten en natvoer, 19:30 brokjes gegeten 21:00 brokjes
gegeten, plasje, geslapen tot 23:00 -23:15 drinken 00:00 eten

16-05 14:40 gepoept normale langwerpige keutels 10:30 brokjes gegeten, Controle bij dierenarts, wond
geneest goed van operatie, geen bijzonderheden goed gegeten en drinkt, gaat kattenbak. Hele nacht bij haar
geweest.

17-05 samen met Woezel onder geslapen 07:45; ze is even misselijk, droge hoest vooraf en dan proberen te
kotsen, 08:15 – 08: 55 2x bak geweest, goed eten en drinken, kruipt onder bank +- 10min, daarna gaat ze even
zonnen en wast zich lekker 09: 15 brokjes eten, rest vd dag vrolijke kat eet goed etc, knuffelt en praat 22:00
lijkt weer de oude te zijn. Nacht samen geslapen met woezel

18-05 05:00 spuugt water en paar brokjes, en daarna slijm klein plekje (traan ogen) ziet dat ze misselijk is
(lippen smakken) en trekt zich terug. 08:00 gebeld met dierenarts moeten terug met Woezel, (rest vd dag is
woezel erg teruggetrokken en ligt hele dag in hoekje en spuugt af en toe water en slijm, duurt allemaal tot
16:30 om deze tijd gemeld bij dierenarts, spuitjes tegen misselijkheid, eetlust opwekker, en B12. opties
besproken: 2 weken emeprid vloeibaar tegen misselijkheid en overstappen naar ander voer Hill´s Prescription
Diet Feline Z/D - Food Sensitivities. Komende dagen dagelijks overleg met dierenarts kijken hoe t gaat met
Woezel. indien na 2 weken geen verbetering kattenziekenhuis Gent / Utrecht optie. (bio-opt zou ook nog
kunnen, maar men geeft op voorhand aan dat ingewanden van Woezel geen afwijkingen vertoonde, mooie
licht roze kleur etc) rest avond ontspannen kat.

19-05 om 06:05 miauwt ze ons wakker (zacht aardig) eetlust goed, drinkt is vrolijk tot +- 09:30 daarna emeprid
daarna slapen ( ontlasting donker van kleur klein normaal formaat < niet 100% zeker of t van haar is of van haar
zusje), na medicatie onder bank gekropen +- 1uur, daarna veel geslapen rest vd dag, lijkt ok is wel rustig. 15:00
emeprid, eten drinken slapen, oogt erg rustig slaapt verder, 19:00 tijdje op de bak heen en weer gelopen,
uiteindelijk lukt t. diarree, zie foto. eet wel en drinkt. is ontspannen 21:50 brokjes eten, en plasje kattenbak,
lichte interesse om onder bank te kruipen, doet t niet. 22:00 emeprid, drinkt daarna en 22:15 eet ze brokjes en
drinkt weer. 23:00 brokjes eten

20-05 06:45 naar onder; diarree gehad (zie foto) 06:50 brokjes eten. 07:00 emeprid, 07:05 drinkt en eet,
gedraagt zich normaal 07:15 drinkt, 07:30 kattenbak (plasje) en aansluitend drinken en eet brokjes. Ze is heel
knuffelig lijkt weer de oude. 08:00 brokjes eten 09:20 drinkt wat en kletst. 13:00 diarree, daarna eten en
drinken. gaat vervolgens lekker naar buiten kijken 13:05 diarree remmer gegeven (1x half tabletje) Dierenarts
belde was prima om te geven (echter max 5 dagen). 13:30 eten, drinken, 14:00 emeprid gegeven hierna heeft
ze geslapen tot 19:00 brokjes eten, drinken 19:40 brokjes eten, drinken 19:45 plasje gedaan. kijkt gezellig naar
buiten, kletst gezellig. oogt ontspannen 20:50 brokjes, 21:40 brokjes gegeten, hierna lichte interesse om onder
bank te kruipen, kijkt maar gaat niet. smakt heel af en toe. 21:50 emeprid, 22:00 brokjes eten en drinken.

21-05 07:15 naar onder; niks bijzonders te zien, eet en drinkt meteen zodra het kapje af is. Niemand op bak
geweest vannacht (2 plasjes). 07:20 emeprid. 07:30 eet brokjes. 08:10 kruipt onder bank tot 13:30 (heb d’r zelf
weggehaald) eenmaal eruit gaat ze brokjes eten en drinken. even geknuffeld, plasje gedaan op bak. 13:45
brokjes eten en drinkt nog wat. 14:05 emeprid 14:15 knuffel sessie tot 14:30 daarna brokjes eten, 17:45
wakker, lekker knuffelen drinkt wat en eet brokjes. lijkt vrolijk. 18:05 plasje gedaan. eet hierna nog wat, oogt
ontspannen rest vd avond ligt lekker en wast zich. 21:55 op bak geplast en gepoept, mooie licht bruine
langwerpige keutels. 22:05 emeprid

22-05 07:05 naar onder; niks bijzonders eet en drinkt meteen zodra kap af is. op 2 plasjes na niks op
kattenbak. Woezel oogt ontspannen, kijkt naar buiten naar vogeltjes 07:25 emeprid, eet en drinkt nog wat
aansluitend. kijkt naar buiten en wast zich duurt tot 08:35 brokjes eten, en kijkt naar buiten, lekker zichzelf
kletst en knuffelt. 10:50 eet drinkt. 11:00 trekt zich terug in krabpaal tot 16:00, heb haar zelf eruit gehaald,
emeprid gegeven, eet en drinkt aansluitend, plasje gedaan op bak. komt ontspannen over. 21:30 Woezel heeft
zich veel gewassen vandaag, eet drinkt goed is ontspannen kat kijkt graag naar buiten vandaag.22:30 emeprid
en kapje op (niet gepoept vandaag)
23-05 07:00 onder, brokjes allemaal op 18gr oud 37 gr nieuw. katjes zijn blij. ligt grote langwerpige keutel in
kattenbak denk van woezel had gisteren niet gepoept en pip wel nml. 07:15 emeprid 0,9ml. wilt zich net als
andere dagen terug trekken maar vindt haar rust niet echt, uiteindelijk ligt ze lekker op bank 09:30. 12:00
dierenarts hechting verwijderd 15:15 emeprid woezel ligt boven te chillen. lekker ontspannen gelegen boven
18:35 plasje gedaan. oogt spannen maar is waakzaam (denk door dieren arts bezoek) vanavond zonder kapje,
likt wel de honingzalf vd t plekje waar hechting zat. 22:45 emeprid (1ml) zeer ontspannen komt lekker
knuffelen
24-05 woezel heeft lekker bij ons geslapen zonder kapje, ze was heel ontspannen. 08:15 emeprid 1ml en
brokjes en water. woezel lekker boven gelegen, wij waren weg. 17:15 emeprid 0,9 ml. 21:20 woezel gepoept,
mooie keutels eind een beetje mousse. woezel oogt ontspannen. emeprid 0,9 22:30. door de avond lijkt woezel
zich meer te krabben en te likken dan normaal (ging nacht door)
25-05 woezel zichzelf veel gekrabt en gelikt vannacht, in de gaten houden. oogt ochtend ontspannen. brokjes
verdeling gaat prima. 08:30 begint te hoesten (droge hoest) omdat ze wat kwijt moet, lukt niet. ze ziet er niet
misselijk uit (likt en smakt niet).08:45 emeprid gegeven en kat a lax 09:00 gepoept mooie sigaarvormige
keutels. rest van ochtend lekker gelegen onder bed 15:10 : 0,9ml emeprid
20:15 woezel heeft boven 3x wit slijm gespuugd (kleine plasjes) hierbij zat 1x wat losse haren (niet een prop).
is nu onder en drinkt met tussen pozen tot 20:35. gaat hierna liggen op stoel rustig, smakt heel af en toe...
21:45 1ml emeprid + kat a lax. 21:50 eet wat brokjes

26-05 06:30 Woezel heeft niet gespuugd of gegeten vannacht. begint te eten en te drinken wanneer we onder
komen, gaat daarna rustig op stoel slapen. 07:45 1,1ml emeprid + kat a lax. zoekt naar veilig rustig plekje, om
08:30 naar boven in krabpaal. 12:00 weer onder, loopt op en neer eet af en toe wat 13:20 is wat t kletsen
(piepjes) normale geluidjes voor Woezel, en komt even knuffelen. ligt rest vd middag ontspannen op stoel
16:30 brokjes gegeten, 16:45 gepoept langwerpige normale ontlasting bruin van kleur. Ze oogt ontspannen
(nog geen emeprid gegeven in middag) 17:45u verliest poepvocht, en een klein vast poepje (grootte van
knikker) 18:00 eet brokjes en ligt daarna rustig in hoekje op de grond. 18:45 eet wat brokjes. 20:45 laat zich
aaien, is rustig. 21:00 eet en drinkt. wast zich . 21:25 eet wat brokjes. komt heel kortbij me liggen spinnen. is
alert. niet ontspannen. 21:40 emeprid 1,1ml

27-05 05:30 Woezel komt mij wakker knuffelen zoals alleen Woezel dat kan, uurtje geduurd ze is super
ontspannen. vannacht bak geweest zat dunne ontlasting tussen 07:45 katten eten gegeven (vanaf vandaag
volledig over op t nieuwe voer, drinken wat. Woezel lijkt zeer ontspannen. 08:15 1ml emeprid. rest vd dag ligt
ze boven, 14:30 +- heeft waterige ogen valt op... rond 18:00 heeft ze 2x gespuugd zie foto's, zijn brokjes met
wat gal....

18:15 komt naar beneden heeft nog steeds waterige ogen, knijpen (traant niet) smakt hele tijd is duidelijk
misselijk. tussen 1830 - 20:50 ligt ze te snoezen op de stoel (smakt / likt niet. oogt ontspannen. 20:55 woezel
eet wat brokjes. 21:30 drinkt wat. lijkt ontspannen beweegt en loopt normaal rond, kijkt wat naar buiten
21:40 begint te drooghoesten, probeert t spugen, komt niks. 21:50 emeprid 1,1 ml.
*valt op dat als ze misselijk is t niet meer een dag of langer aanhoudt, gaat nu na tijdje over kan wel terug
komen* 22:20 drinkt water

28-05 06:30 woezel komt knuffelen, is zeer ontspannen en actief, 06:55 eten drinken. zit ontlasting in
kattenbak allemaal normale vorm.
07:10 1ml emeprid na tijdje gaat ze ontspannen naar boven en ligt op stoel
09:45 dierenarts belde B12 vandaag geven. Besproken tijd geven om te herstellen. bio-opt tzt evt
14:15 dierenarts ze weegt 3,41 kg B12 gekregen 14:35 emeprid 1ml. rest vd middag lekker gelegen. 21:00
brokjes en drinken, 21:10 kattenbak, mousse-achtige ontlasting 21:50 eet drinkt 22:30 emeprid 1ml
29-05 07:45 emeprid 1ml + kat a lax, 15:00 emeprid, 23:30 smakken, droge hoest, 23:45 emeprid (ontlasting
dun) verder ontspannen dagje geweest voor woezel
30-05 08:00 1ml emeprid (ontlasting normaal) 15:24 emeprid 0,5ml. 17:15 eet brokjes, woezel heeft wel last,
knijpt met dr ogen traant, en ziet af en toe rilling over ruggengraat. heeft haren gespuugd, zie foto.

18:20u spuugt water en beetje brokjes vooral waterig en daarna nog een keer gal, traant... na ongeveer 20min
lijkt misselijkheid weg. en ligt ze rustig op de stoel.
22:00 emeprid, oogt ontspannen

31-05 emeprid 1,1ml 07:20. 07:36 kattenbak aantal normale keutels en wat platter er tussen.
16:00 begint te smakken emeprid 0,9ml gegeven. 20:00 bak geweest gepoept, vaste vorm. (heeft verder
ontspannen dagje) lijkt zen.

01-06 07:50 emeprid 0,9 kat a lax. woezel is nog steeds heel ontspannen, na t eten nog even onder, rond 10:00
naar boven en ligt te pitten tot 17:45 naar onder gehaald eet meteen wat...17:53 kattenbak plasje. 18:10 traan
ogen... misselijk spuugt 5x totaal, 1e x paar brokjes (licht bruin ivm brokjes) daarna wit slijm duurt tot 18:25
(18:15 emeprid 0,5ml) vanaf 18:25 ligt ze rustig in hoekje knijpt met ogen tot 20:05 dan loopt ze voorzichtig en
drinkt wat. hierna ligt ze lekker op de stoel tot 21:50 begint te eten. 22:30 0,9ml emeprid.

02-06 06:30 onder, eet meteen brokjes is vrolijk kijkt naar buiten. 07;25 emeprid 0,9ml + kat a lax. kattenbak
liggen kleine langwerpige smalle keutels 12:50 komt miauwend naar onder (denk omdat ik airco aan heb
gezet), knuffelt en eet paar brokjes, en knuffelt er flink op los, eet wat tussendoor, duurt tot 14:00. 15:45 1ml
emeprid. 17:00 eet brokjes 17:10 eet brokjes. ligt lekker tot 19:45 eet brokjes 19:50 kattenbak ontlasting is
normaal, aansluitend eet ze paar brokjes, drinkt water. ligt ontspannen...21:45 emeprid 1,1ml. oogt
ontspannen
03-06 07:30 1ml emeprid en kat a lax. 13:30u emeprid 1ml. rustige dag ontlasting normaal (kleiner smal
langwerpig). ontspannen kat. 23:00 1ml emeprid
04-06: 08:30 1ml emeprid kat a lax. 14:40 emeprid 1ml. 16:15u dierenarts b12, besproken vanaf as maandag
2x emeprid kijken hoe t gaat, contact met dierenarts. evt overleg wanneer slechter gaat. 5x artsen intern
overleg. na zondag 14-06 stoppen met emeprid.
05-06 geen emeprid, woezel blijft boven om 11:30 woezel naar onder gehaald en eet brokjes. 16:45 emeprid
0,8ml... ze oogt rustig. knuffelt daarna lekker. avond nacht ging goed. rustig geweest. heeft veel gelikt en
gekrabt aan zichzelf doet dat gehaast... niet ontspannen(denk door b12 spuit???)
06-06 geen emeprid, klein beetje brokjes gegeten, ligt lekker in krabpaal 10:00+- tot 1545 komt uit krabpaal...
lijkt zich niet ok te voelen, trilt, hoort plopjes in buik,16:00 drinkt en eet brokjes... 19:15 eet brokes heeft hele
dag op stoel gelegen oogt vanaf 1730 weer ontspannen. wast zich kat a lax gegeven 22:50
07-06 nacht goed gegaan, goed gegeten. nog altijd geen emeprid. 09:30 glazige ogen (1 oogje traant, af en toe
rilling over dr rug) 09:45 kattenbak, ontlasting is normaal. rustige dag. heeft geslapen tot 18:15 wordt wakker
en spuugt 3x slijm (kleine plekjes) 18:25 ogen beginnen te tranen 19:00 spuugt 3x wit slijm 19:50 niet
ontspannen blijft knijpen / tranen met de ogen, smakken vd lippen duurde tot 20:20 voordat ze van plek
afkomt en drinkt wat, loopt rustig rond. 20:26 drinkt veel in korte tijd, bakje weggepakt 20:34 loopt heel
voorzichtig en traag door kamer zoekt veilige plek. ligt rustig, komt rond 21:15 vd plek af en beweegt weer
normaal.. 21:30 emeprid 1ml eet aansluitend brokjes. 21:45 eet brokjes

Goed gegaan tot +- 2e week juli,
Woezel vindt de brokjes niet meer lekker, valt af, bijvoeden met Hills i/d digestive care.
Huidige Gewicht ongeveer een kleine 3kg (was 04-06 3,41kg)
Valt op dat ze erg op ons eten uit is. (yoghurt, melk, boterhammenworst etc)
28-07 rond de middag proberen te activeren, spuugt 2x (waterig) geen interesse in eigen eten of blikvoer.
Gebeld met dierenarts. Stelt full biopt voor
Dierenarts denkt aan IBD = chronische darmontsteking

Voorstel van dierenarts: Schildklier onderzoek (omdat er interesse in voedsel van ons) :
1) prednison
2) full- biopt (full=moet hele buik open) dierenarts eerder aangegeven dat men hier niet in is gespecialiseerd,
indien men niks vindt, dienen we alsnog naar een kattenziekenhuis te gaan voor dezelfde onderzoeken.
3) Scopie biopt
4) Schildklier onderzoek
Verloop in kort:
02-05-2020 Röntgenfoto digitaal en interpretatie (geen afwijkingen)
08-05-2020 Echo Abdomen en interpretatie = organen bloedvaten zitten 2 haarballen vast > kat a lax
08-05-2020 feline pancreas lipase bepaling = alvleesklier (geen afwijkingen)
08-05-2020 Bloedafname en interpretatie uitslagen (geen afwijkingen)
13-05-2020 Bloedafname en interpretatie uitslagen (geen afwijkingen)
13-05-2020 Hematologie bepaling afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren
Geen afwijkingen wel lichte verhoging suiker < dit was verklaarbaar volgens dierenarts)
13-05-2020 Röntgenfoto digitaal en interpretatie/vervolgopname (geen afwijkingen)
13-05-2020 operatie (geen zichtbare afwijkingen, mooie egale kleur organen wel een vertraagde peristaltiek )
tot en met 04-06 iron-ject +b12
18-05 DIERENARTS ZEGT nav bezoek: bio-opt zou ook nog kunnen, maar men geeft op voorhand aan dat
ingewanden van Woezel geen afwijkingen vertoonde tijdens operatie, mooie licht roze kleur etc
To do / afwegen :
1) schildklier controleren
2) bloed volledige controle (incl katten 1aids + 2suikerziekte, 3Triaditis) (1+2 dit is in alle overige
onderzoek niet bekeken 3 onbekend )
optioneel:
3) Prednison
4) Doorverwijzen naar kattenziekenhuis opvragen & full bio-opt etc < afwegen wat betekent dit voor
woezel?

NIET DOEN BIJ KLINIEK:2) full- biopt (full=moet hele buik open) dierenarts eerder aangegeven dat men hier
niet in is gespecialiseerd, indien men niks vindt, dienen we alsnog naar een kattenziekenhuis te gaan voor
dezelfde onderzoeken. Wederom de vraag “wat betekent dit voor Woezel”
Welke vragen stellen indien chronische darmonsteking IBD, wat houdt t in en betekent dit dan??

