Bloeddrukmeting bij de kat
Op de praktijk hebben we een bloeddrukmeter en sinds augustus van dit jaar zijn we dit actief
onder de aandacht van katteneigenaren aan het brengen. Dit kwartaal in onze nieuwsbrief daarom ook extra
aandacht voor bloeddrukmeting bij de kat en een klein stukje over vuurwerkangst.

Wanneer doen we bloeddrukmetingen?
Bloeddrukmetingen doen we niet zomaar, een
verhoogde bloeddruk zien we voornamelijk bij wat
oudere katten en is meestal een gevolg van een
(ouderdoms-)ziekte. Hoge bloeddruk bij katten kan
het gevolg zijn van bijvoorbeeld nierfalen of
schildklierproblemen. In sommige gevallen is de
oorzaak van hoge bloeddruk onbekend.
Bij de oudere kat zijn we hierop (om deze redenen)
extra alert en kan het zijn dat de dierenarts voorstelt
om de bloeddruk van uw kat te meten.

Hoe gaat het in zijn werk?
We nemen de tijd, geen witte jassen en veel knuffelen. Voor
een betrouwbare meting is het van belang dat de kat zoveel
mogelijk op zijn/haar gemak is. En daarna gaan we rustig
starten met meten.
We doen een bandje (manchet) om de staartaanzet en
hierin pompt het apparaat lucht en blaast de manchet op en
laat deze weer leeglopen. Op het scherm wordt de
bloeddruk weer gegeven. We doen een aantal metingen
waaruit we een gemiddelde berekenen. Dit alles neemt
ongeveer 30 minuten in beslag.
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Wat zijn de gevolgen van een hoge bloeddruk en wat kun je hieraan doen?
De gevolgen zijn zeer belastend voor uw kat, denk aan hoofdpijn, hersenbloeding, blind worden, hartfalen of
nierfalen Als de bloeddruk te hoog is kunnen we medicatie voorschrijven. We blijven de bloeddruk met regelmaat
(om de 4-6weken) controleren tot dat we de juiste dosering van de medicatie hebben om de bloeddruk te laten
dalen tot een normale bloeddruk.
Meestal krijgen we de bloeddruk goed onder controle. Als ook
de oorzaak gevonden is, dan is de prognose mede afhankelijk
van de oorzakelijke ziekte en de mogelijke behandeling hiervan.
In sommige gevallen herstelt de schade door de hoge
bloeddruk volledig. Maar er kunnen ook wat restverschijnselen
zijn zoals bijvoorbeeld slecht zien, blind of hersenschade.
Heeft u vragen; stel ze gerust. De kosten van de
bloeddrukmeting zijn €17,50.

Vuurwerkangst
Veel huisdieren zijn erg bang voor de knallen van het vuurwerk. De mooiste methode is om uw huisdier langzaam
te laten wennen aan vuurwerkgeluiden. Dit kan bereikt worden door het afspelen van een cd met
vuurwerkgeluiden waarbij het volume langzaamaan wordt opgebouwd.

Daarnaast is er medicatie, zijn er supplementen voor over het voer, feromonen en er is zelfs een speciale voeding
beschikbaar waardoor uw huisdier rustiger blijft tijdens de angstige momenten. Vroeger was het zo, dat medicatie
het dier versufte maar de angst niet wegnam. Dit is gelukkig niet meer het geval, er bestaat medicatie die ook
daadwerkelijk de angst vermindert. Voor een optimaal effect moet met de geluidstraining, voedingssupplementen,
feromonen en de voeding vroeg worden gestart. Dat wil zeggen, minimaal een aantal weken van te voren.

Wilt u graag meer informatie over het voorkomen van vuurwerkangst bij uw huisdier?
Neem gerust even contact met ons op.

