EHBO voor je kat
Tips voor eerste hulp bij ongelukken

@milo3rolo3
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Heb je een kat? Dan is het
belangrijk dat je weet hoe je
moet handelen als hij klachten
heeft of betrokken raakt bij een
ongeval. Petplan heeft daarom
dit EHBO boekje voor je gemaakt
met de meest voorkomende
klachten. Het is ingedeeld in de
meest voorkomende spoedgevallen en huis, tuin en keuken
ongelukjes. Er zijn natuurlijk
meer spoedgevallen bekend dan
degenen die wij benoemen.
Twijfel je? Neem dan altijd even
contact op met je dierenarts.
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Tip!
Een gewond dier is vaak angstig en kan zelfs agressief worden.
Een paar tips, om te voorkomen dat je zelf gewond raakt:
1.	Benader je kat op een rustige manier met een rustgevende stem.
2.	Een kat die pijn heeft is geneigd te gaan krabben of bijten. Door je kat
goed vast te houden voorkom je om zelf gekrabd of gebeten te worden.
Doe dit met bijvoorbeeld een handdoek of een laken of laat iemand
anders de kat vasthouden, voordat je gaat onderzoeken wat er aan de
hand is. Zorg er altijd voordat de kat goed kan blijven ademen.
3.	Gebruik de informatie uit dit boekje om zo snel mogelijk de aard
van de verwonding vast te stellen. Bel daarna direct je dierenarts.
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Spoedsituaties

Acute verlamdheid van de achterpoten

Benauwdheid

Wat zie je?
Benauwdheid bij katten is soms subtiel. Wanneer een kat zijn
neusv leugels openspert, kan dit betekenen dat hij moeilijk kan
ademhalen en het benauwd heeft. Zijn ademhaling is snel en
oppervlakkig: d.w.z. in rust meer dan 40x per minuut. Het kan zijn
dat de ademhaling wat stug
gaat, dit kan komen doordat
de kat gaat naknijpen. Dit
kan verschillende oorzaken
hebben zoals stress, pijn,
honger of misschien omdat
hij moet plassen. Echt hele
benauwde katten ademen met
open bek, maar hele gestreste
katten doen dit ook en dat is
gelukkig niet meteen hetzelfde
als benauwdheid. Bij de
dierenarts kunnen katten dit
bijvoorbeeld doen, maar als dit
thuis gebeurt is het gek.
Wat doe je?
Controleer of de halsband van
je kat niet te strak zit en houd
hem rustig, zodat hij goed kan
blijven ademen en ga z.s.m.
naar de dierenarts.
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Wat zie je?
Je kat kan bepaalde lichaams
delen niet meer bewegen.
Katten kunnen net als honden
acuut verlamd raken aan de
achterpoten. Natuurlijk zijn er
veel verschillende oorzaken
die daaraan ten grondslag
kunnen liggen, maar wat je
vaak bij katten ziet is acute
verlamdheid ten gevolge van
een bloedstolseltje dat vastloopt
in het bloedvat die naar beide
achterpoten loopt. Dit is heel
pijnlijk.

Wat doe je?
Ga direct naar de dierenarts om dit probleem uit te sluiten. Probeer
je kat voorzichtig op te tillen en bij voorkeur in een kattenmandje
te vervoeren. Probeer ervoor te zorgen dat je kat onderweg naar de
dierenarts niet beweegt.

Braken

1. Wat zie je?
Mijn kat braakt wel eens.
Wat doe je?
Katten braken weleens, dit is niet altijd paniek. Sommige katten,
zeker de langharige, hebben regelmatig last van haarballen.
Geef kleinere porties licht verteerbaar voer van een goed merk
en geen rauw vlees.
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Braken (vervolg)
2. Wat zie je?
Mijn kat braakt plotseling, vaker of wordt er ziek van.
Wat doe je?
Ga dan direct naar de dierenarts. Ook als je weet dat je kat iets
giftigs heeft gegeten.
Er zijn veel oorzaken van braken. De kans dat jou kan (veel) gaat
braken is afhankelijk van de leeftijd en de leefomstandigheden van
jouw kat of omdat het bijvoorbeeld een binnenkat of een buitenkat
is. Bij buitenkatten is het belangrijk om ze 4x per jaar te ontwormen.

Plaskater

Wat zie je?
Een kat die vaak perst op de kattenbak in plashouding maar er
komt niets of bijna niets uit. Deze symptomen lijken erg op een
onschuldige blaasontsteking. Als de blaas heel vol is, wordt het ook
pijnlijk en worden de katten slomer of gaan braken. Het zijn vaak
mannelijke katten omdat die een nauwere plasbuis hebben. Een
steentje/plug kan vastlopen in de plasbuis van een kat. Dit worden
plaskaters genoemd.

Wat doe je?
Houd de wond meteen onder, lauw stromend water. Doe dit
gedurende minimaal dertig minuten. Waarschuw de dierenkliniek
en zeg dat je onderweg bent met een kat met een brandwond.
Wikkel de kat, of alleen het verbrande lichaamsdeel, in een schone,
natgemaakte doek. Is het een kleinere wond, dek deze dan af met
een steriel gaasje voordat je naar de dierenarts vertrekt.

Anorexie

Wat zie je?
Mijn kat heeft een verminderde eetlust.
Wat doe je?
Heel eventjes is dat niet zo erg en kan dit natuurlijk gebeuren.
Echter kunnen katten –anders dan mensen of honden- helemaal
niet goed tegen te lang niet eten, ze worden dan heel ziek. Merk je
dat de eetlust van je kat achteruit gaat? Ga dan zeker na 2-3 dagen
naar de dierenarts. Wacht niet te lang, eerder mag natuurlijk altijd!

Wat doe je?
Ga direct naar de dierenarts. Omdat de blaas volloopt, zonder dat
dit te legen is door de kat zelf, is dit een spoedgeval! De blaas kan
knappen of de nieren kunnen bezwijken. Hoe eerder je erbij bent,
hoe beter de kans is dat de kat kan herstellen.

Brandwonden

Wat zie je?
Mijn kat heeft een brandwond.
@milo3rolo3
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Aanrijdingen of vallen

Wat zie je?
Mijn kat heeft duidelijke wonden en/of loopt mank.

Vergiftigingen

Wat zie je?
Mijn kat is ineens heel sloom,
is plotseling aan het braken,
plast ineens heel veel of
helemaal niet meer.

Petplan tip
Pas op voor giftige bloemen,
planten, fruit en groenten.
Wist je bijvoorbeeld dat uien
zeer giftig zijn voor de kat?
Controleer bij twijfel altijd of
het ingeslikte product of de
(vloei)stof giftig is. Je kat gaat
niet altijd braken als hij iets
heeft gegeten dat giftig is. De
dierenarts kan het braken dan
eventueel opwekken.

Wat doe je?
Ga direct naar de dierenarts
want deze symptomen kunnen
duiden op een vergiftiging.
Lelies bijvoorbeeld kunnen
acute nierschade bij katten
geven. Zelfs het stuifmeel van
de lelie is giftig. Hiervan kunnen
ze heel ziek worden, vaak heel sloom, braken, hoge nierwaarden,
soms abnormaal urineren. Ook bepaalde vlooienmiddelen voor
honden, waar permethrine in zit, zijn heel giftig voor de kat. Let
goed op dat je kijkt of een vlooienmiddel
voor de kat geschikt is. Ook als hond en kat dikke maatjes zijn, pas
op met het ontvlooien van je hond met deze middelen als de kat de
hond likt! Er zijn nog veel meer giftige stofjes. Twijfel je? Bel direct
de dierenarts.

8

Wat doe je?
Ga direct naar de dierenarts.
Heeft je kat zichtbaar breuken?
Probeer hem dan zo min
mogelijk te laten bewegen.
Verplaats de kat in dit geval
enkel met professionele hulp.
Bloedt de wond zeer ernstig?
Druk de wond dan eerst dicht
en verbind deze hierna. Ernstig
bloedverlies kan leiden tot een
shock. Het dier krijgt dan bleke
slijmvliezen en oren en poten
kunnen koud aanvoelen.
Katten zijn over het algemeen
buitendieren. Als baasje weet je
niet altijd wat er is gebeurd als je
kat gehavend thuiskomt. Katten
worden weleens aangereden
of vallen van grote hoogtes,
zoals van een balkon. Dit kan
uiteenlopende schade geven.
Laat de dierenarts de kat
goed nakijken, de ernst van de
situatie inschatten en het diertje
pijnstillers geven.
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Huis tuin en keuken ongelukjes
Kleine wondjes

Denk hierbij aan schaaf- of snijwondjes. Maak het wondje schoon en
zorg dat de kat er niet aan kan likken, bijvoorbeeld door het omdoen
van een kraag. Eventueel kan je ook honingzalfjes gebruiken. Een
honingzalf is een wondzalf met een honingcomponent en is bij de
dierenarts of apotheek te verkrijgen. Neem wel een goede met de
juiste hoeveelheden honing en koop hem daarom liever niet bij
een drogist.
Als er glas in de wond is probeer dit dan zo goed mogelijk te
verwijderen en de wond te spoelen en / of het pootje te baden
in groene Biotex of soda. En eventueel naar de dierenarts.

Bijt- en vechtwonden

Katten hebben vaak last van vechtabcessen. 1-3 dagen na een @rika63
gevecht met een andere kat ontstaat er een warme, pijnlijke
ontsteking/bult, vaak onder de huid. Deze kan ook openknappen
met pus. Soms krijgen deze katten koorts. Een abces moet eigenlijk
worden geopend maar het is vrij pijnlijk. Naar de dierenarts gaan
is verstandig.

Niesziekte
Dit is een veelvoorkomende infectie
ziekte bij katten. De voornaamste
klachten zijn niezen en snotteren,
maar ook oogproblemen, koorts
en heel soms mankheid kan voor
komen. Het is een verzamelnaam
voor bacteriële en virale infecties,
maar de meeste zijn viraal.
Meestal zijn het milde, overgaande
klachten. Er wordt tegen geënt,
maar vaccinatie is niet altijd 100%
beschermend. Desondanks is het
wel aan te raden om te doen. Indien
de kat zo verkouden is dat hij/zij niet meer wilt eten, ga dan naar de
dierenarts. Ook als de klachten langer dan 7-10 dagen aanhouden of
alleen maar erger worden.

Diarree
Normale ontlasting is goed gevormd en heeft een bruine kleur.
Wanneer je kat diarree heeft, dan is de ontlasting zachter en kan
het zelfs waterig zijn. De kleur kan ook anders zijn dan normaal.
Bij ernstige diarree kan er ook bloed of slijm bij de ontlasting zitten.
Geef je kat licht verteerbare voeding zoals rijst met kip en onbeperkt
vers water. Het is belangrijk dat de darmen tot rust komen. Als je
kat klachten blijft houden of de situatie wordt slechter, neem dan
contact op met je dierenarts.
Neem ook contact op met de dierenarts:
Als je bloed vindt in de ontlasting
Bij koorts
Bij braken en/of lusteloosheid
Als je kitten jonger is dan 6 maanden
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Jeuk
Ook katten hebben weleens
jeuk. De redenen zijn – naast
andere oorzaken natuurlijkvaak allergisch van aard. Dit kan
voeding, omgeving of vlooien
zijn. Een kat met jeuk dien je
altijd met een goed werkend
product te ontvlooien. Als de
jeuk niet weggaat of heel ernstig
is, ga dan naar de dierenarts.

snel mogelijk naar de dierenarts. Door de zwelling in de bek kunnen
de luchtwegen versperd raken.
Is je kat op een andere plek gestoken? Controleer dan of de angel
nog in de huid zit en probeer deze met een pincet te verwijderen.
Kun je geen angel vinden? Wrijf dan met een doekje over de plek,
zodat de angel wellicht langs het doekje schuurt en je deze alsnog
kunt vinden. Is het net gebeurd? Probeer de wond dan uit te drukken
om het gif te verwijderen.
Tegen pijn en zwelling kun je een cold pack of een koude doek
doordrenkt met water op de gevoelige plek houden.

Veel drinken
Een kat die plots meer is gaan
drinken is abnormaal. De
@rika63
stelregel is: drinkt je kat meer
dan 100ml/kg per dag, dan
drinkt hij teveel. Echter een
toename in dorst is al een reden
om alert te zijn. Check wel eerst
of je geen ander voer bent gaan
geven, want dit kan ook een
dorstprikkel geven. Let er ook
op hoeveel je kat plast.
Bij twijfel of de kat ook meer is gaan plassen, is een bloed en urine
onderzoek bij de dierenarts een verstandige eerste stap. Haal nooit
de waterbak weg, dan droogt je kat uit.

Insectenbeet
Je kat heeft een bultje of een zwelling. Dit kan een insectenbeet zijn
van bijvoorbeeld een wesp, mug, teek of bij.
Katten zijn jagers en zien vaak alles wat vliegt of loopt als speelgoed.
Wanneer je kat in zijn bek is gestoken door een wesp of bij, ga dan zo
12
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Tekenbeet

Oogletsel

Een teek is een klein spinachtig insect die diverse gevaarlijke ziekten
kan overbrengen. Een teek heeft een platte vorm, acht pootjes en
is zwartbruin van kleur. De teek voedt zich met het bloed van de
gastheer. Dit kan zowel mens als dier zijn. Volgezogen zijn ze dik en
rond en hebben ze een blauwgrijze kleur. Teken bijten zich vast in
de huid en kunnen bacteriën overbrengen die via de bloedbaan hun
gastheer infecteren. Als gevolg van een tekenbeet kunnen de ziekte
van Lyme, Babesiose en Ehrlichiose ontstaan. Deze aandoeningen
kunnen leiden tot chronische klachten en soms zelfs tot de dood.

Door een vechtpartij of
bijvoorbeeld het schampen
van een tak kan je kat oogletsel
oplopen. Het is hierbij ook
mogelijk dat het hoornvlies in
het oog is beschadigd.
Je kunt oogletsel soms herken
nen aan het gedrag van je kat.
Hij wrijft bijvoorbeeld vaak in
zijn oog, het oog is rood, traant
veel of heeft een zwelling.
Probeer te voorkomen dat je
kat aan zijn oog zit en ga zo snel
mogelijk naar de dierenarts.
Let op: zie je een duidelijke
verwonding in het ooglid, ga dan
direct naar de dierenarts. Dit
moet namelijk binnen een paar
uur gehecht worden voor het
beste resultaat.

@rika63

Petplan tip
Het is daarom belangrijk de teek zo snel mogelijk te verwijderen.
Je kunt de teek weghalen met een tekentang of een tekenpincet.
Haal de teek zo dicht mogelijk op de huid weg. Hoe sneller je de
teek verwijdert, hoe kleiner de kans op besmetting. Maak de huid
na het verwijderen schoon met bijvoorbeeld jodium, Betadine of
Sterilon. Heeft je kat klachten na een tekenbeet? Raadpleeg dan
altijd de dierenarts.
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Geef je huisdier NOOIT
huishoudelijke medicijnen.
Veel van dit soort medicatie is
giftig voor je huisdier en kan
een negatieve invloed hebben
op de door de dierenarts
voorgeschreven medicatie.
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Vanaf

€12,16
per maand

Waarom Petplan?
Petplan is opgericht door dierenartsen met de gedachte dat
alle huisdieren de beste zorg verdienen. Wereldwijd vergoeden
we inmiddels de zorg voor meer dan 1,5 miljoen huisdieren.
Al 45 jaar de nummer 1 huisdierenverzekering wereldwijd
Vrije dierenartskeuze
Klantenservice met dierenvrienden én huisdierspecialisten
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