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Er is veel gebeurd in 2012, Bibi en Stoffel (diabeteskat) zijn helaas door ziekte overleden, en in augustus 

is er een nieuwe diabetespoes opgenomen door de stichting. De andere katten Didi, Guusje, Vedder en 

Stitoe zijn nog steeds in de opvang.  

 
Vedder heeft een bewogen jaar achter de rug. Hij is genezen van de suikerziekte maar zijn nierwaardes 

zijn verslechterd. Deze zomer heeft hij dankzij de goede zorg van Mathilde en van de dierenarts een 

fikse darmontsteking overleefd.  

Het is een fragiele oude kater maar hij heeft het nog naar zijn zin en dat is het belangrijkste. Als hij weer 

een terugval krijgt gaan we afscheid nemen van Vedder, dan is het mooi geweest.  

 

Guusje heeft ook gezondheidsproblemen erbij gekregen, het begon met een vervelende blaasontsteking 

die met meerdere antibiotica kuren bestreden moest worden. Tijdens een bezoekje aan de dierenarts 

kwamen we er achter dat ze aan het afvallen was terwijl ze wel veel eet, dus dat is niet goed.  

Ze blijkt verhoogde schildklier waardes te hebben, daar krijgt ze medicijnen voor. Tot op heden is dat 

niet helemaal onder controle, dan weer te hoog dan weer te laag.  

Het is een tijdje goed geweest maar bij de 

laatste controle was het veel te laag dus moesten we de hoeveelheid medicijnen verminderen. Begin 

volgend jaar moet ze weer voor controle. Tijdens het laatste dierenarts bezoek is ook naar de 

nierwaardes gekeken en die bleken te hoog te zijn, dus Guusje krijgt nu nierdieet voeding. Gelukkig eet 

ze het goed.  

 
Stitoe is geopereerd aan zijn oog ( verwijderd) en de vervelende cyste op zijn kop is weggehaald. En het 



gaat erg goed met de oude baas. Geen last meer van het oog, oogdruppelen niet meer nodig, een hele 

opluchting voor Stitoe. Wel merk ik dat hij wat stram wordt en last krijgt van zijn heupen.  

 

Met Didi gaat het heel erg goed, er zijn geen medische problemen. Alleen vindt ze de andere katten niet 

zo gezellig.  

Poes is de nieuwe opvang poes. Ze is via een dierenvriend van een andere dierenbescherming afdeling 

bij ons gekomen. De eigenaar kon niet meer voor haar zorgen toen er diabetes geconstateerd werd, en 

ze werd bij de dierenarts aangeboden voor euthanasie. De dierenarts wilde dit niet doen, maar er moest 

wél een oplossing komen want de poes moest wel behandeld worden anders is euthanasie toch de beste 

oplossing. Eigenlijk was het buiten ons gebied, maar we zijn gespecialiseerd in diabeteskatten dus 

hebben we haar opgenomen.  

 

Haar diabetes was gelukkig snel onder controle. Bij de dierenarts werd geconstateerd dat ze een 

gebitsreiniging moest ondergaan, dat is in oktober gebeurd. Gelukkig was het alleen maar tandsteen en 

had ze een gezond gebit hieronder. Verder heeft ze een bult onder aan de buik, dat is een breukje 

waarschijnlijk ten gevolge van sterilisatie. Daar hoeft niet acuut wat aan gedaan te worden. Het is een 

lieve poes die niet zo goed met andere katten overweg kan. Ze is dat niet gewend maar hopelijk gaat dat 

met de tijd beter.  

Stoffel is in januari officieel in de opvang van de stichting gekomen, zijn suikerziekte was goed onder 

controle en hij had het echt naar zijn zin. Maar het heeft helaas niet lang mogen duren, hij is plotseling 

ziek geworden. Op een röntgenfoto van zijn longen was kanker te zien. Hij ging zo snel achteruit dat hij 

binnen een paar dagen is ingeslapen.  

Bibi is in februari ingeslapen. Ze had zwaar nierfalen en grote gebitsproblemen en omdat ze niet 

gemakkelijk te behandelen was is er besloten om haar verder stress en lijden te besparen. Het heeft 

Nette al dagen gekost om haar in een reismand naar de dierenarts te krijgen.  
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