Blaasgruis bij de kat
Een veel voorkomend probleem bij katten is blaasgruis, dit zijn kristallen die in de
blaas gevormd worden. Bij het ontstaan van deze kristallen kunnen een aantal zaken
een rol spelen o.a. aanleg, blaasontsteking, stress, overgewicht, weinig beweging.
Als een kat een blaasontsteking heeft kan dit door gruis veroorzaakt zijn en de urine
wordt daar dan ook altijd op gecontroleerd. Indien er gruis in de urine gevonden
wordt zal de kat een speciaal dieet voorgeschreven krijgen, en moet hij veel drinken.
Soms vormen de kristallen een steentje, dit kan vooral bij katers tot grote problemen
leiden, aangezien de urine-uitgang bij katers heel klein is kan zo’n steentje tot
verstopping leiden, waardoor de kater niet kan plassen. Doordat de urine niet weg
kan raakt de blaas overvult, dit is heel pijnlijk en heel gevaarlijk, bij niet tijdig ingrijpen
kan de kat eraan overlijden. De blaas kan door de spanning stuk gaan maar ook
gifstoffen die normaal gesproken het lichaam via de urine het lichaam verlaten
hopen zich op.
De verschijnselen van blaasontsteking:
• Vaak naar de bak
• Op vreemde plekken plassen
• Steeds maar een paar druppels plassen
• Bloed in de urine
• Steeds naar binnen en naar buiten willen (onrustig)
Verschijnselen van verstopping (dit is altijd een spoedgeval!):
• Vaak naar de bak maar er komt geen urine
• Erg slome wankele kat
• Braken
• Soms pijnlijk mauwen
• Alle verschijnselen van blaasontsteking

Als een kater verstopping heeft brengen wij de kat onder narcose en brengen een
katheter in, zodat de urine weg kan, daarna wordt de blaas gespoeld zodat zoveel
mogelijk gruis weg is. De kat krijgt een infuus om de gifstoffen uit het bloed te
‘spoelen’. Het katheter moet een paar dagen in blijven. De kat blijft die tijd bij ons in
de opname, zodat wij hem goed in de gaten kunnen houden.
Als er blaasgruis geconstateerd is of als de kat verstopt is moet hij voor de rest van
zijn leven op een speciaal dieet om te voorkomen dat het gruis zich opnieuw vormt.
De eerste tijd wordt een blaasgruis-oplossend dieet voorgeschreven, daarna als de
urine is gecontroleerd en er geen gruis meer inzit krijgt de kat een blaasgruisvoorkomend dieet. Het dieet is te krijgen in brokjes en natvoer in verschillende
smaken. Het is alleen bij de dierenarts te krijgen, voer bij de dierenspeciaalzaak is
niet afdoende. Het is heel belangrijk dat de kat niets anders te eten krijgt, ook geen
snoepjes ed. omdat het voer anders niet voldoende effect heeft.
Verder is het van belang dat de kat niet te lang zijn urine hoeft op te houden en
voldoende tijd krijgt (van de andere katten in huis) om goed uit te plassen. Het is
daarom belangrijk om voldoende kattenbakken op rustige plekken te plaatsen
(minimaal 1 per kat) of een kattenluik te nemen.
Het is ook erg belangrijk dat de kat voldoende drinkt en beweegt.
Extra vocht krijgt de kat door natvoer te geven eventueel met wat water
toegevoegd, of door bijv. een drinkfontein. Beweging kan door veel te spelen met
de kat en eventueel door brokjes in een speciale speelbal te doen waardoor de kat
moet bewegen voor zijn eten. (verkrijgbaar bij de dierenwinkel)
Urine opvangen voor onderzoek kan vaak lastig zijn maar is wel erg belangrijk.
Tips:
• Speciale plastic korrels in de kattenbak (bij ons verkrijgbaar)
• Plastic zak in stukjes geknipt in de kattenbak
• Kattenbak zak over het grit heen leggen
• Kat opsluiten in de badkamer met kattenbak zonder grit of een van
bovengenoemde dingen, alle textiel van de vloer en evt. stopje in wasbak/bad
zodat de urine makkelijk op gezogen kan worden met een spuitje. Een spuitje kunt u
bij ons krijgen.
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