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SAMENVATTING

Ne o na ta le pro ble men of sterf te bij kit tens tij dens de eer ste le vens we ken kun nen zo wel aan in fec tieu ze als aan

niet-in fec tieu ze oor za ken toe ge schre ven wor den. In dit over zichts ar ti kel zul len enk el de niet-in fec tieu ze oor za -

ken be spro ken wor den. Deze kun nen on der ver deeld wor den in een zes tal ca te go rie ën: om ge vings fac to ren, laag ge -

boor te ge wicht en im ma tu ri teit, pro ble men ge as so cieerd met een moei lij ke ge boor te, pro ble men bij de moe der,

ne o na ta le iso-ery tro ly se en cong eni ta le af wij king en. Voor na me lijk ei ge naars van cat te ries wen sen een uit ge -

breid on der zoek en zijn ge ïnteresseerd in het vin den van een juis te di ag no se om der ge lij ke pro ble men in de toe -

komst te voor ko men. Een gron dig on der zoek van elk pro bleem kit ten is hier bij van groot be lang. Aang e zien de

be han de lings mo ge lijk he den van zwak ke of zie ke kit tens be perkt zijn, is een snel le di ag no se ui terst be lang rijk.

Een be han de ling om vat een goe de op vol ging van de kit tens, het op ti ma li se ren van de om ge vings fac to ren en het

toe die nen van vloei stof the ra pie of aang epas te voe ding. Een suc ces vol ma na ge ment is ge ba seerd op de vlot te

her ken ning en het snel ing rij pen bij ge zond heids-, ma na ge ment- of nu tri ti o ne le pro ble men. De sleu tel tot het

suc ces van de ne o na ta le en pe di at ri sche dier ge nees kun de is pre ven tie.  

INLEIDING

Ne o na ta le ziek ten, af wij king en en sterf te bij kit tens

ko men fre quent voor bij het kwe ken van kat ten en het

groot breng en van kit tens. Het per cen ta ge kit ten sterf te in

cat te ries kan tij dens de eer ste 12 le vens we ken va ri ëren

van 15 tot 40% (Hos kins, 2001). Hoe wel een klein per -

cen ta ge van pro bleem ge val len en sterf te on ver mij de lijk

is, is tij dens de laat ste ja ren de be lang stel ling ge groeid

voor het on der zoek naar de on der lig gen de oor za ken. Een

hoge mor bi di teit en mor ta li teit heb ben im mers (voor na me -

lijk in cat te ries) ook een aan zien lij ke eco no mi sche im pact

(Gi ger et al., 1997). Sterf te per cen ta ges van meer dan 20%

wor den als ver ont rus tend be schouwd (Bücheler, 1999). Er

wordt dan ook steeds meer aan dacht be steed aan het on -

der zoek naar het zo ge naam de “was ting syn dro me” of

“fa ding kit ten syn dro me”. Kit ten sterf te on mid del lijk na

de ge boor te wordt vaak on der deze noe mer ge plaatst. In

de li te ra tuur is er ech ter heel wat verd eeld heid om trent dit 

be grip. Som mi ge au teurs ge brui ken deze term wan neer

er geen aan wijs ba re oor za ken ge von den wor den voor de

kit ten sterf te, ter wijl an de ren al leen de niet-in fec tieu ze oor -

zaken on der deze noe mer plaat sen (Law ler, 1994; Hos -

kins, 2001). Vol gens nog an de re au teurs be ho ren de in -

fec tieu ze oor za ken van kit ten sterf te ook tot het ‘fading

kit ten syndrome’ (Gi ger et al., 1997). 

Ziek te of sterf te tij dens de eer ste le vens we ken kan

ver schil len de niet-in fec tieu ze oor za ken heb ben. Mee stal 

kan er een ver band ge legd wor den met om ge vings fac to -

ren, cong eni ta le af wij king en, een laag ge boor te ge wicht,

ge boor te pro ble men, ne o na ta le iso-ery tro ly se of pro ble -

men bij de moe der poes. Kit tens kun nen lang zaam weg -

kwij nen of plots ster ven met of zon der het op tre den van

spe ci fie ke symp to men. Wan neer sterf te op treedt na de

leef tijd van 3 of 4 we ken of rond de leef tijd van het spe -

nen, lig gen meest al vi ra le, bac te ri ële of pa ra si tai re in fec -

ties aan de ba sis. Infec tieu ze pro ble men vor men een

twee de be lang rij ke groep van kit ten sterf te maar deze zul -

len in dit ar ti kel niet verd er wor den be pro ken. Aang ezien

ge stor ven kit tens zel den aan de die ren arts wor den aang e -

bo den voor on der zoek, blijft de oor zaak van sterf te in

veel ge val len on be kend (Gi ger et al., 1997; Bücheler, 1999).
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NIET-IN FEC TIEU ZE OOR ZA KEN VAN NE O NA -
TA LE PRO BLE MEN EN STERF TE BIJ KIT TENS

Omge vings fac to ren vóór, tijdens en na de par tus

Omge vings- en lichaams tem pe ra tuur

Kit tens zijn, voor al tij dens de eer ste le vens da gen, ui -

ter ma te ge voe lig voor de tem pe ra tuur van hun om ge -

ving. Tij dens en on mid del lijk na de ge boor te on der gaan

ze een ster ke da ling van de lichaams tem pe ra tuur. De nog

im ma tu re ther mo re gu la tie van een pas ge bo ren kit ten kan 

ge mak ke lijk lei den tot het zij ziek te ge as so cieer de, het zij

om ge vings ge as so cieer de hy po ther mie. Deze hy po ther -

mie kan verd er de ac ti vi teit en het zui gen bij de moe der

on derd ruk ken. Hy po ther mie kan ook het im muun stel sel

en de ga stro-in tes ti na le func ties on derd ruk ken, wat re -

sul teert in hy po gly cae mie (Bücheler, 1999).

Hy gi ëne, over be zet ting en stress

Een de ge lij ke hy gi ëne bij het op groei en van kit tens is

on ont beer lijk. Druk te, over be zet ting en al ler lei vor men

van stress kun nen lei den tot ver waar lo zing van de jong en 

door de moe der poes, en soms zelfs tot kan ni ba lis me (Law -

ler en Be bi ak, 1986). Hoe wel het han te ren en aan ra ken de

fy sie ke en so ci a le ont wik ke ling van de kit tens kun nen be -

vor de ren, kan het te fre quent ver sto ren van hun rust een ne -

ga tie ve in vloed heb ben op de slaap pe ri o de en de melk op na -

me van de kit tens (Bücheler, 1999). 

Me di ca tie

 Tij dens de dracht wordt af ge ra den om me di ca tie toe te 

die nen aan de moe der poes. Te ra to ge ne ne ve nef fec ten zijn

be kend bij het ge bruik van on der an de re cor ti cos te ro ïden en

gri se o ful vi ne (Gruf fydd-Jo nes en Wright, 1977; Tur ner,

1977). Ook het ge bruik van im mu no sup pres sie ve ge -

nees mid de len (zo als azat hi opri ne, mer cap to pu ri ne of

me tro ni da zo le) is te gen aang ewe zen tij dens de dracht

(Johnson et al., 1987). Anti con vul si va wor den ge as so -

cieerd met cong eni ta le de fec ten, zo als hart af wij king en,

ge sple ten lip en ge he mel te, di gi ta le hy popla sie en mi cro -

ce fa lie (Johnston et al., 1983). De an ti co a gu lan tia war fa -

ri ne en di cou ma rol kun nen een hy poplas ti sche neus, hy -

popla sie van de ex tre mi tei ten en oog ab nor ma li tei ten

ver oor za ken wan neer ze aang ewend wor den tij dens het

eer ste tri mes ter van de dracht. He pa ri ne is reeds ge as so -

cieerd met een sig ni fi cant ho ger per cen ta ge dood ge bo -

ren kit tens (Kal ter en War ka ny, 1983). Di u re ti ca kun nen

de foe ta le groei ver tra gen. Di gi ta lis, li do ca ïne en pro ca ïn -

ami de heb ben geen ge ken de ne ga tie ve ef fec ten op de

dracht (Sul li van en Ra ma na than, 1985). Van veel ge -

nees mid de len is het ef fect ech ter nog niet be kend.

Laag ge boor te ge wicht en im ma tu ri teit

Ver schil len de stu dies ge ven aan dat het ge boor te ge -

wicht de meest de ter mi ne ren de fac tor is voor de over le -

ving van kit tens (Fox, 1965; Law ler en Evans, 1995). Het 

ge boor te ge wicht is af hank elijk van ver schil len de fac to -

ren, zo als de leef tijd en ge zond heid van de moe der poes,

ge ne ti sche fac to ren, voe ding en de pla cen ta. Een ge boor te -

ge wicht van 90 tot 110 gram wordt als nor maal be -

schouwd voor een kit ten. Kit tens zou den tij dens de eer ste 

7 tot 9 da gen moe ten verd ub be len in lichaams ge wicht

(Kirk, 2001). Een laag ge boor te ge wicht is ge as so cieerd

met ver hoog de kit ten sterf te. De oor zaak van een ab nor -

maal laag ge boor te ge wicht is ver moe de lijk mul ti fac to -

rieel. Hoe wel een laag ge wicht bij de ge boor te vaak kan

toe ge schre ven wor den aan een pre ma tu re ge boor te, wor -

den de mees te ab nor maal klei ne kit tens à ter me ge bo ren.

Het lage ge wicht is mo ge lijk te wij ten aan cong eni ta le af -

wij king en (Hos kins, 1995). 

Vol gens Law ler en Mon ti (1984) is het ge wicht van de

moe der poes ge cor re leerd met de nest groot te. Klei ne re

poe zen heb ben min der kit tens per nest, maar deze heb -

ben wel een be te re le vens vat baar heid. Mid del gro te poe -

zen spe nen door gaans iets meer kit tens per nest, maar er is 

een ho ge re kit ten sterf te dan bij de klei ne re moe der die ren.

Bij de zwaar ste poe zen komt de hoog ste kit ten sterf te voor.

Ook het ras en de ge bruik te dek ka ter blij ken de nest -

groot te te be ïnvloeden (Law ler en Mon ti, 1984). 

Imma tu ri teit of dis func tie van be paal de le vens nood -

za ke lij ke fy si o lo gi sche func ties is vaak ge as so cieerd met 

een laag ge boor te ge wicht bij kit tens. De baar moe der kan

ve rant woor de lijk zijn voor een laag ge boor te ge wicht van 

le ven de of dode ne o na ti. Een on vol le di ge ont wik ke ling,

voor na me lijk van long- en car di o vas cu lai re func ties, is

een fre quen te oor zaak van sterf te (Fox, 1965). Imma tu ri -

teit kan meest al vrij mak ke lijk her kend wor den aan het

feit dat der ge lij ke kit tens op val lend klein zijn met een

laag ge boor te ge wicht en soms met een on vol le dig haar -

kleed. De aan we zig heid van een lege maag en dun ne

darm met een vol le gal blaas bij au top sie wijst op uit hong e -

ring ver oor zaakt door een on ver mo gen om te zui gen bij

de moe der poes (Law ler, 1990). Bij ne crop sie wor den vaak

im ma tu re long en aang etrof fen waard oor de long func tie

aang etast is. De op tre den de hy poxie is de on mid del lij ke

oor zaak van sterf te in deze ge val len, hoe wel hy po ther mie

ook fre quent aan we zig is. Bij hoge uit zon de ring wordt bij

kit tens “hy a lie ne mem braan ziek te” vast ge steld (Egbe rink

et al., 1995).
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Pro ble men ge as so cieerd met een moei lij ke ge -
boor te (dys tocia)

Dys to cia en een ver leng de par tus zijn be lang rij ke oor -

za ken van dood ge boor te of ne o na ta le sterf te van kit tens

(Pres cott, 1973; Po vey, 1978; Arthur et al., 1989). Vol -

gens som mi ge au teurs komt dys to cia slechts zel den voor

bij de kat (Col by en Stein, 1983; Gruf fydd-Jo nes, 1988),

ter wijl an de re au teurs me nen dat dit juist niet zo uit zon -

der lijk is (Arthur et al., 1989; Ekstrand en Lin de-Fors -

berg, 1994). In een stu die met 2928 nest jes van 735 kat -

tin nen bleek dys to cia bij 5,8% van de ge boor ten voor te

ko men (Gunn-Moore en Thrus field, 1995). Bij ras kat ten

bleek het ri si co op dys to cia sig ni fi cant ho ger dan bij huis -

kat ten. Do licho ce fa le (bij voor beeld Si a mees, Cor nish

Rex) en brachy ce fa le ras sen (bij voor beeld Pers, Brit se

Kort haar, De von Rex) had den sig ni fi cant meer ge boor te -

pro ble men dan me so ce fa le ras sen (bij voor beeld Abes sijn,

Bur mees, Manx). 

Een moei lij ke ge boor te kan het ge volg zijn van een te

klei ne bek ken door gang, on vol doen de di la ta tie van het

ge boor te ka naal, een te kort aan foe taal hor moon (cor ti -

cos te ro ïden), te gro te of af wij ken de foe ti, foe ta le sterf te

of de ab nor ma le lig ging van een jong (Gunn-Moore en

Thrus field, 1995). Alle vor men van dys to cia ver ho gen

het ri si co op ne o na ta le sterf te door an oxie (Ben nett, 1974;

Johnson, 1989; Mo sier, 1989), ter wijl de aan we zig heid van

een dode foe tus in het bek kenk anaal kan re sul te ren in een

func ti o ne le of ob struc tie ve dys to cia (Do no van, 1980; Gau -

det, 1985; Ekstrand en Lin de-Fors berg, 1994). De over gang 

van de in tra-ute rie ne naar de ex tra-ute rie ne om ge ving om -

vat ing rij pen de ve ran de ring en in de car di o pul mo nai re

func tie, de zuur-ba se ba lans en de vloei stof dis tri bu tie van 

de foe tus.

Intra-uterie ne hy poxie of anoxe mie kan op tre den ten-

ge vol ge van het vroeg tij dig los la ten van de pla cen ta, door

ob struc tie van de bloed toe voer naar de foe tus bij een te

lang du ri ge par tus en door lang du ri ge hy po ten sie van de

moe der. De toe die ning van oxy to ci ne kan ook de foe ta le

cir cu la tie on derd ruk ken en an oxie ver oor za ken (Egbe -

rink et al., 1995). Bij as fyxie treedt an oxie of hy poxie op,

en daar bij de sti mu la tie van het adem ha lings cen trum,

wat re sul teert in ge for ceer de adem ha lings be we ging en.

Als de vlie zen nog in tact zijn kan hierd oor  am ni on vloei -

stof met de daar in aan we zi ge af ge sto ten huid cel len en

even tu eel me co ni um door de foe tus ge as pi reerd wor den

(Johnston en Rak sil, 1987).

Anoxie, ge as so cieerd met dys to cia, een ver leng de par tus 

of een fou te in ter ven tie bij de par tus blijkt de meest voor -

ko men de oor zaak te zijn van kit ten sterf te ge du ren de de

ne o na ta le pe ri o de (Law ler en Be bi ak, 1986). Aang e zien

een nor ma le par tus soms tot 48 uur kan aan sle pen, zijn

voor al de laatst ter we reld ge ko men kit tens zwak ker. Pas -

ge bo ren kit tens met an oxie ge du ren de de par tus over le -

ven vaak nog 2 tot 3 da gen. Deze kit tens zui gen wei nig of

niet bij de moe der poes en kwij nen ge lei de lijk aan weg. 

Pro ble men bij de moe der 

Ver waar lo zing en kan ni ba lis me

Soms ver wij dert het moe der dier de vrucht vlie zen na

de ge boor te niet on mid del lijk. Vaak gaat het om oner va -

ren heid van het moe der dier, maar in zeld za me ge val len

kan ook een slecht slui tend ge bit de oor zaak zijn (Egbe -

rink et al., 1995). Moe der poe zen die jong, oner va ren of

ner veus zijn, kun nen hun pas ge bo ren kit tens ne ge ren of

zelfs trau ma ti se ren. Som mi ge poe zen gaan op zet te lijk

hy po ther me kit tens ne ge ren, ver moe de lijk als een na -

tuur lijk se lec tie pro ces (Hos kins, 1995). Kan ni ba lis me

komt vaak voor bij ner veu ze of over ge voe li ge kat ten.

Aang ezien kan ni ba lis me van zwak ke re kit tens ge re geld

voor komt, is het fout om trau ma als on mid del lij ke doods -

oor zaak aan te dui den (Bücheler, 1999). 

Melk pro duc tie 

Mas ti tis, me tri tis of an de re ziek ten die op tre den tij -

dens de lac ta tie, kun nen de melk pro duc tie com pro mit te -

ren. Niet-in fec tieu ze pro ble men, zo als niet-func ti o ne le

te pels, kun nen uit zon der lijk voe dings pro ble men ge ven

bij kit tens. Stress, po ly u rie, on vol doen de voed sel- of wa -

ter op na me door de moe der poes en een hoge om ge vings -

tem pe ra tuur kun nen een ne ga tief ef fect op de melk pro -

duc tie heb ben (Law ler 1994). Het moei lijk la ten schie ten

van de melk kan nog verergerd worden door zwakke

kittens (Lawler, 1994).

Ne o na ta le iso-ery tro ly se

Het fe lie ne AB-bloed groe pen sys teem

Het bloed groe pen sys teem van de kat om vat 3 ver schil -

len de bloed groe pen. Bloed groep A is het meest voor ko -

men de type, bloed groep B va rieert qua fre quen tie van voor -

ko men naar ge lang het ras en bloed groep AB wordt slechts

uit zon der lijk aang etrof fen. Type B-kat ten zijn ho mo zy goot

voor al lel B (B/B ge no ty pe), ter wijl type A-kat ten het zij ho -

mo zy goot (A/A-ge no ty pe), het zij he te ro zy goot (A/B-ge -

no ty pe) kun nen zijn (Gi ger, 1992). Het voor ko men van de

ver schil len de bloed groe pen is ras ge bon den en ge og ra fisch

zeer va ri a bel. Ver uit de mees te kat ten zijn van het type A.

Bij be paal de ras sen (Abes sijn, Bir maan, Brit se Kort haar,
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De von Rex, Hi ma lay an, Pers, Scot tish Fold en So ma li) is er

een sig ni fi cant ho ger per cen ta ge type B-kat ten (Gi ger et

al., 1991; Gi ger, 1992; Hu bler et al., 1993). Bij de Bir -

maan zou de in ci den tie van type B bij be na de ring 15%

be dra gen, bij de Brit se Kort haar, de Cor nish en De von

Rex zelfs tot 50%. Bij de Si a mees, Bur mees, Tonk anees,

Oos ter se en Ame ri kaan se Kort haar werd het type B tot

nu toe nog niet te rug ge von den (Gi ger, 1992).

Allo an ti stof fen

Kat ten heb ben na tuur lij ke an ti stof fen te gen over de

an de re bloed groe pen in hun plas ma. Deze wor den allo-

of iso an ti stof fen ge noemd en kun nen mak ke lijk ge ïden -

tificeerd wor den door in vi tro-he mag glu ti na tie- of he mo -

ly se tes ten. Alle type B-kat ten heb ben hoge aan tal len he -

mag glu tin inen en he mo ly si nen te gen over type A-rode

bloed cel len. Type A-kat ten daar en te gen heb ben lage ti -

ters he mag glu tin inen en he mo ly si nen te gen over type B.

Bij type AB ko men geen al lo an ti stof fen voor (Gi ger,

1992).

Ne o na ta le iso-ery tro ly se

De term ne o na ta le iso-ery tro ly se om vat de lyse of de -

struc tie van rode bloed cel len door ma ter na le iso an ti stof -

fen (Storm ont, 1975) die in de cir cu la tie van de pas ge bo -

re ne zijn te recht ge ko men (Schalm, 1975). De pla cen ta

bij de kat is van het en dot he li ocho ri aal type en laat geen

door gang van ma ter na le an ti stof fen naar de foe ti toe. Bij -

ge volg heb ben pas ge bo ren kit tens geen al lo an ti stof fen.

Tij dens de eer ste le vens da gen ech ter wor den ma ter na le

IgG- en IgM-al lo an ti stof fen via het co lo strum aan de kit -

tens door ge ge ven. Als het kit ten type A is en de moe der -

poes is type B, met als ge volg dat er hoge ti ters anti-A-

 anti stof fen in het co lo strum aan we zig zijn, zul len deze

al lo an ti licha men bin den op de rode bloed cel len van het

kit ten en deze ly se ren (= ne o na ta le iso-ery tro ly se). In het

plas ma van zo’n kit ten  kun nen ech ter geen al lo an ti stof -

fen ge de tec teerd wor den; de coomb stest kan ech ter po si -

tief zijn (Gi ger, 1992). Aang etas te kit tens kun nen in per -

acu te ge val len bin nen enk ele uren na de ge boor te ster ven

zon der voor af gaan de symp to men. In acu te ge val len ver -

to nen aang etas te kit tens ge woon lijk de pres sie en een ge -

brek aan wils kracht om nog te zui gen bij de moe der. Ver -

der krij gen ze symp to men van ic te rus en kleurt hun uri ne

bruin rood (Gi ger, 1992). De sys te mi sche ef fec ten van

im muung eme dieer de he mo ly se, ge dis se mi neer de in tra -

vas cu lai re stol ling, acuut nierf alen en ane mie zijn de

meest waar schijn lij ke oor za ken van fa ta le ne o na ta le

iso-ery tro ly se (Hu bler et al., 1987; Gi ger et al., 1991).

Kit tens die de acu te fase over le ven of al leen sub kli nisch

aang etast zijn, kun nen ne cro se van de staart top ont wik ke len.

De erg heid van de kli ni sche symp to men kan af hang en

van de an ti stof fen ti ter in het ma ter na le plas ma en het co -

lo strum, de hoe veel heid co lo strum ing eno men door het

kit ten en het ab sorp tie ver mo gen van de darm van het kit -

ten (Gi ger, 1992). 

Cong eni ta le af wij king en

Cong eni ta le af wij king en kun nen van ge ne ti sche oor -

sprong zijn of  kun nen ver oor zaakt wor den door te ra to -

ge ne fac to ren in ute ro. Som mi ge af wij king en (voor na -

me lijk deze ter hoog te van het cen traal ze nuw stel sel, het

hart of het adem ha lings stel sel) kun nen de leef baar heid

on mo ge lijk ma ken en re sul te ren in dood ge boor te of ne o -

na ta le sterf te (Hos kins, 1995). In min der ernsti ge ge val -

len kan een kit ten de pe ri na ta le pe ri o de over le ven. Der -

ge lij ke de fec ten wor den dan ge di a gnos ti ceerd bij het

eer ste be zoek aan de die ren arts of door een verminderd

uithoudingsvermogen of het wegkwijnen van het dier. 

Aang ebo ren af wij king en

Cong eni ta le af wij king en, voor na me lijk ernsti ge ana -

to mi sche de fec ten, kun nen wor den te rug ge von den bij 10 

tot 20% van de ge val len van ne o na ta le sterf te (Bücheler,

1999). In een stu die waar bij ge stor ven kit tens on der zocht 

wer den, stel den Law ler en Mon ti (1984) vast dat 20%

van de kit tens ten min ste één ana to mi sche af wij king ver -

toon de. Deze be vin ding is ver ge lijk baar met een stu die

van Young (1973), die met SPF (Spe ci fic Pat ho gen Free)-

 kit tens bij 18,9% van de ge stor ven ne o na ti cong e ni ta le,

ana to mi sche de fec ten aan toon de. Het per cen ta ge van

dood ge boor te en ne o na ta le sterf te is ho ger bij zui ve re

ras sen om dat er een gro te re kans is op het kop pe len van

le ta le re ces sie ve ge nen bij kat ten met ge meen schap pe -

lij ke voor ou ders (Mey ers-Wal len, 1994).

      Mos si-Dieth et al. (1990) von den in een stu die met

168 kit tens 13 ver schil len de af wij king en: hy popla sie van 

de klei ne her se nen, exen ce fa lie, hy dro cep ha lus in ter nus,

trans po si tie van de aor ta, en do card fi bro se met per sis te ren de 

duc tus van Bo tal li, mi tra lis hy popla sie, age ne sie van de

dun ne darm, mega-oe sop ha gus, hy dro ne fros, er fe lijk lym f -

oe deem, haar fol li kel dys pla sie en her nia di a frag ma ti ca. No -

den (1986) be schreef in zijn stu die hart af wij king en, her nia

di a frag ma ti ca, ing uin ale her nia, ge sple ten ge he mel te of an -

de re cra ni a le de for ma ties, age ne sie ën van in ter ne or ga nen,

af wij king en van de uri ne we gen en mus cu los ke le ta le ge bre -

ken als cong eni ta le af wij king en. Me ta bo le, bi oche mi sche

of mi cro a na to mi sche cong eni ta le af wij king en kun nen in

fre quen tie van voor ko men on der schat wor den, aang e -

zien ze zel den ge di a gnos ti ceerd wor den. Ge woon lijk
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wor den der ge lij ke kit tens bij sterf te ge clas si fi ceerd on -

der dood ge boor te, het ‘fading kit ten syndrome’ of een

on be ken de dood soor zaak (Hos kins, 1995).

 Erfe lij ke af wij king en

Een ge ne ti sche af wij king is een af wij king waar bij een

ab nor maal ge noom een be pa len de rol speelt als oor zaak

van een ziek te. Erfe lij ke af wij king en dra gen mo ge lijk bij

tot em bry o na le re sorp tie, dood ge boor te en ne o na ta le

sterf te bij ver wan te kat ten, in clu sief zui ve re ras kat ten.

Inteelt ver oor zaakt geen er fe lij ke ziek te. Het ver hoogt

enk el de kans op ho mo zy go tie van een re ces sief gen bij

de na ko me ling en. In som mi ge ge val len re sul teert ho mo -

zy go tie in de ex pres sie van gun sti ge ka rak te ris tie ken, in

an de re ge val len leidt het tot de ex pres sie van min der gun -

sti ge ken mer ken (Mey ers-Wal len, 1994). 

Erfe lij ke mal for ma ties

Ana to mi sche mal for ma ties zijn ge woon lijk aan we zig

bij de ge boor te en dus cong eni taal. Toch zijn niet alle

cong eni ta le de fec ten er fe lijk. Mal for ma ties kun nen ge ïn -

duceerd wor den door een in tra-ute rie ne in fec tie of door

bloot stel ling aan che mi ca li ën. In de mees te ge val len is de 

oor zaak van de ana to mi sche af wij king en ech ter on be -

kend. Het be wijs van een ge ne ti sche oor zaak werd bij

kat ten nog maar voor enk ele cong eni ta le mal for ma ties

ge le verd (Ta bel 1). Mal for ma ties ver oor zaakt door één

enk ele mu ta tie, kun nen een ei gen schap tot ui ting breng en

die een be paal de lijn ken merkt en dus wen se lijk is. Der -

ge lij ke ken mer ken bij ras zui ve re kat ten zijn het zij ho mo -

zy goot voor een re ces sie ve mu ta tie (bij voor beeld de

vacht van een Cor nish Rex, De von Rex en Sphinx kat),

het zij he te ro zy goot voor een spe ci fie ke do mi nan te mu ta -

tie (bij voor beeld de staart bij de Manx en de oren van de

Scot tish Fold). Ho mo zy go te do mi nan te mu ta ties daar en -

te gen re sul te ren vaak in sterf te (ho mo zy go te le ta le ken -

mer ken) of mal for ma ties, zo als kreu pel heid door ske le -

ta le mis vor ming en bij Scot tish Folds.

Erfe lij ke he ma to lo gi sche ziek ten

Een eer ste groep er fe lij ke af wij king en om vat de co -

a gulo pa thie ën, zo als he mo fi lie A en B, vi ta mi ne K-af -

hank elij ke co a gu lo pa thie bij de De von Rex, ha ge man -

fac tor de fi ci ëntie en von wil le brand ziek te (Gi ger en Has -

kins, 1994). De ha ge man fac tor de fi ci ëntie is de meest

voor ko men de stol lings stoor nis bij kat ten (Kier et al.,

1980). Een twee de groep is de he te ro ge ne groep van af wij -

king en van bloed cel len. Daar toe be ho ren het che di ak-

 higas hi syn droom (blue smo ke Per zen), pel ger-hu ëta no -

malie (Huis kat), amy lo ïdose (Abes sijn), neu tro fie len g -

ra nu la tie (Bir maan, Pers), py ru vaat ki na se de fi ci ën tie

(Abes sijn) en por fy rie (Huis kat, Si a mees). Ook ne o na ta le

iso-ery tro ly se kan ge clas si fi ceerd wor den als een er fe lij ke

he ma to lo gi sche ziek te (Gi ger en Has kins, 1994).

Erfe lij ke me ta bo le af wij king en en sta pe lings ziek ten

De klas sie ke voor beel den van aang ebo ren af wij king en

van het me ta bo lis me zijn er fe lij ke pro ble men ter hoog te

van het in ter me di air me ta bo lis me. Ze ver oor za ken een

me ta bo le block in de bi oche mi sche pathway en lei den tot 

een pro duct de fi ci ëntie, een ac cu mu la tie van sub stra ten

en een syn the se van al ter na tie ve stof fen. Ta bel 2 geeft

enk ele me ta bo le af wij king en weer die kun nen voor ko -

men bij kat ten (Gi ger en Has kins, 1994).

Aang ebo ren af wij king en in ka ta bo le pathways kun -

nen lei den tot de in tra cel lu lai re ac cu mu la tie van on af ge -

bro ken me ta bo lie ten. Deze af wij king en staan be kend als

sta pe lings ziek ten (Ta bel 2). Ge woon lijk tre den er neu ro -

mus cu lai re pro ble men op, ce re bel lai re symp to men, zo -

als tre mor, ataxie, dys me trie, pa ra ly se en spier atro fie.

Kli ni sche symp to men kun nen op tre den vóór het spe nen

tot de leef tijd van één jaar, maar de ziek te is steeds traag

progressief en fataal (Giger en Haskins,1994).

DI AG NO SE

Ernsti ge pro ble men of een hoog per cen ta ge kit ten -

sterf te zijn ge woon lijk te wij ten aan een com bi na tie van

om ge vings-, nu tri ti o ne le en ge ne ti sche fac to ren (Bü cheler,

1999). Ma ter na le pro ble men, zo als foe ta le re ten tie, en -

do me tri tis, py o me tra, mas ti tis of aga lac tie kun nen aang -

etoond wor den door de con tro le van het zoog ge drag van

de kit tens, door een fy sisch on der zoek, la bo ra to ri um tes ten

of een echog ra fisch on der zoek van de baar moe der van de 

moe der poes. Pro ble men bij de moe der poes tref fen ge -

woon lijk het vol le di ge nest (Bücheler, 1999). 

Bij het on der zoek van een jong kit ten moet eerst aan -

dacht be steed wor den aan de hou ding, de ac ti vi teit en de

spier to nus van het dier (Law ler, 1989). Een ver laag de to -

nus of ac ti vi teit gaat vaak an de re kli ni sche symp to men

van ne o na ta le ziek te voor af (Law ler, 1989). Ook de

lichaams tem pe ra tuur van een kit ten dient ge con tro leerd

te wor den. De nor ma le rec ta le tem pe ra tuur bij de ge boor te

be draagt ong eveer 36°C en be reikt pas na 4 we ken het ni -

veau van een vol was sen dier. Ne o na ti zijn poi ki lo therm ge -

du ren de hun eer ste le vens we ken (Law ler, 1989). Een ge -

daal de lichaams tem pe ra tuur is vaak het eer ste symp toom

van ziek te.
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Ta bel 1. Over er ving en ras pre dis po si ties van er fe lij ke mal for ma ties bij de kat (naar Gi ger en Has kins, 1994).

Erfe lij ke mal for ma tie Over er ving Ras en bij zon der he den

Ze nuw stel sel

Anen cefalie AR Bur mees, le taal

Ca ta ract O Hi ma lay an

Doof heid ADO Wit te kat ten met blau we iris

O Bur mees

Hy dro cep ha lus O en AR Si a mees, le taal

Me ningo-en cep ha lo ce le O

Prog res sie ve re ti na-atro fie AR en AD Abes sijn (2 vor men)

O Si a mees, Pers

Spi na bi fi da ADO Manx, zel den an de re ras sen

Stra bis mus O Si a mees

Mus cu los ke le taal stel sel

Achond ropla sie O Dwerg groei, spier atro fie

Ges ple ten ge he mel te O

Ectro dac ty lie ADO Age ne sie van een teen van de voor poot

Ge vou wen oor D Scot tish Fold, de for ma ties aan het ske let bij ho mo zy go ten

Heup dys pla sie O Ver schil lende ras sen, met of zon der pa tel laluxa tie

Te kor te voor po ten O “kang oe roe”-kat

Me di a le pa tel laluxa tie O Ver schil len de ras sen, meer bij Abes sijn, De von Rex en Pers

Mid fa ci a le mal for ma tie AR Bur mees

Po ly dac ty lie D Extra te nen, va ker aan de voor po ten

Afwe zig heid van staart D Manx

Ge knik te staart AR Ge woon lijk t.h.v. de staart top

Uro ge ni taal stel sel

Cryp tor chi die O Pers en an de re ras sen, uni- of bi la te raal

Po ly cys tic Kid ney Di se a se D Ure mie, mul ti pe le cys ten

XXY-ka ry o ty pe O Schildpadkat, ge woon lijk hy poplas ti sche tes tes en in fer tiel

Car di o vas cu lair stel sel

Achal asie van de oe sop ha gus AR Kort ha ri ge Huis kat

Endo car di a le fi bro-el as to sis O Si a mees

Per sis te ren de duc tus ar te ri o sus O Si a mees en an de re ras sen

Por to sys te mi sche shunts O Pers en an de re ras sen, he pa to-encefalo pa thie, speek se len

Huid en hernia’s

Cu ta ne ast he nie O

Her nia di a frag ma ti ca AR

Haar loos heid, hy pot richo se AR Sphinx, Mexi caan se Naakt kat

AR Si a mees, haar ver lies op 10-14 we ken

Hy pot richo se met thy mu sa pla sie AR Bir maan, naak te kit tens zon der thy mus, le taal

Umbi li ca le her nia, omp ha lo ce le O

AR = au to so maal re ces sief; D = au to so maal do mi nant; ADO = au to so maal do mi nant met on vol le di ge pe ne tran tie; O = on be kend
maar fa mi li a le stu dies ver on der stel len over er ving



Door de groot te van een pas ge bo ren kit ten is het zel -

den mo ge lijk om vol doen de bloed te ver za me len om uit -

ge brei de la bo ra to ri um tes ten uit te voe ren. Mee stal is het

bloed on der zoek be perkt tot het be pa len van de he ma to -

criet, ureum en glu co se en cy to lo gie van een bloed uit -

strijk je. Bij bloed na me uit de vena ju gu la ris dient zeer

zorg vul dig te werk ge gaan te wor den om een he ma toom

te ver mij den, aang ezien zich een be hoor lij ke hoe veel -

heid bloed kan op sta pe len on der de ne o na ta le huid

(Bücheler, 1999). Ante mor tem bloed sta len van aang e -

tas te kit tens zijn zel den pa thog no mo nisch. Het is be lang rijk 

ver trouwd te zijn met de nor ma le bloed- en bi o che mi sche

pa ra me ters van kit tens, aang ezien de nor maalwaar den

ver schil len van die van vol was sen die ren (Ta bel 3;

Bücheler, 1999). Een vol le dig bloed on der zoek geeft

vaak een mil de nor mochro me nor mo cy tai re ane mie weer.
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Ta bel 2. Over er ving en ras pre dis po si tie van er fe lij ke me ta bo le af wij king en en sta pe lings ziek ten bij de kat (naar Gi ger en
Has kins, 1994).

Afwij king Over er ving Ras en  bij zon der he den

Ami no zuur me ta bo lis me

Cys ti nu rie of cys ti ne ur oli thi a sis O Si a mees, Kort ha ri ge Huis kat

Fan co ni syn droom O Nierf alen, ami no zu ren in uri ne

Ring vor mi ge atro fie van de re ti na AR Re ti na le atro fie, or ni thi ne in plas ma en uri ne

 Me ta bo lis me van or ga ni sche zu ren

Iso va le ri aan aci du rie O Si a mees

Lac taat aci du rie O Sa men met ami no zu ren in de uri ne

Me thyl ma lo na ci du rie O Cachexie, ane mie, leu ko pe nie

Pri mai re hy e roxa lu rie type II en L-gly ce ra tu rie AR Nierf alen, oxa laat en L-gly ce raat in uri ne,

pe ri fe re neu ro pa thie

Ande re

Pri mai re hy per li pi de mie AR Hi ma lay an en an de re ras sen

Tes ti cu lai re fe mi ni sa tie XR Vrou we lij ke ex ter ne ge ni ta li ën maar

bi la te ra le tes tes

Sta pe lings ziek ten

α-Man no si do se AR Pers, Kort- en Lang ha ri ge Huis kat

Ce ro ïd li po fuch si no se AR Si a mees

Cho les te ro les ter sta pe ling AR Si a mees

Gang li o si do se GM 1 AR Si a mees, Kort ha ri ge Huis kat

Gang li o si do se GM2 AR Kort ha ri ge Huis kat

Glo bo ïd leu ko dys tro fie AR Kort ha ri ge Huis kat

Gly co geen sta pe lings ziek te type IY AR Noor se Bos kat

Mu co po ly sac cha ri do se I AR Kort ha ri ge Huis kat

Mu co po ly sac cha ri do se VI AR Si a mees, Kort ha ri ge Huis kat

Mu co po ly sac cha ri do se VII AR Kort ha ri ge Huis kat

Sfe ro ïd ly so so ma le ziek te AR Abes sijn

Sfing oli pi do se AR Si a mees, Ba li nees, Kort ha ri ge Huis kat

O = on be kend; AR = au to so maal re ces sief; XR = X-chro mo soom ge bon den re ces sief



Deze ane mie kan heel ernstig wor den bij ne o na ta le iso-

 ery tro ly se. Het bi oche misch se ru mon der zoek toont dik -

wijls hy po gly cae mie. De coomb stest is po si tief bij kit -

tens met ne o na ta le iso-ery tro ly se. De di ag no se kan be -

ves tigd wor den door een bloed ty pe ring (bij voor beeld

Ra pid vet®-H-test, Dms la bo ra to ries) of ‘crossmatching’

(Bücheler, 1999).  

Au top sie is voor al bij het ‘fading kit ten syndrome’ een 

be lang rijk deel van het on der zoek (Hos kins, 1995). Een

lege maag of een maag ge vuld met lucht en een vol le gal -

blaas kun nen wij zen op on der voe ding, ter wijl een maag

ge vuld met melk op een plot se dood (per acu te ziek te of

trau ma) of een ga stro-in tes ti na le dis func tie kan wij zen

(Richards, 1997). Pat ho lo gi sche be vin ding en bij kit tens

met ne o na ta le iso-ery tro ly se kun nen va ri ëren naar ge lang 

de leef tijd waar op het kit ten is ge stor ven. De blaas kan

ge vuld zijn met donk ere, bruin ro de uri ne en een neer slag

van he mog lo bi ne. De milt kan ver groot zijn en de al ge -

me ne toe stand van het kit ten kan ic te risch zijn. Opmer ke -

lij ke ery tro fa go cy to se en ex tra me dul lai re he ma to po ëse

kun nen ge zien wor den in de le ver en de milt en er kan

acu te tu bu lai re ne cro se aan we zig zijn in de nie ren. De

sys te mi sche ef fec ten van im muung eme dieer de he mo ly se,

ge dis se mi neer de in tra vas cu lai re stol ling, acuut nierf alen

en ane mie zijn ver moe de lijk oor za ken van fa ta le ne o na -

ta le iso-ery tro ly se (Bücheler, 1999). Een vol le blaas kan

wij zen op ver waar lo zing door de moe der of op nierpro -

ble men. Ate lec ta ti sche long en (donk er rood, be zink en snel

in wa ter) wij zen op dood ge boor te (Bücheler, 1999). 
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Ta bel 3. He ma to lo gi sche en bi oche mi sche pa ra me ters bij kit tens van 0 tot 2 we ken, van 2 tot 4 we ken en bij vol was sen kat -
ten (naar Bist ner et al., 1995;  Mil ler, 1995).

Pa ra me ter Leef tijd 0-2 we ken Leef tijd 2-4 we ken Vol was sen leef tijd

Rode bloed cel len (x 106/µl)  5,0-5,5  4,6-4,8  5,7-10,5

He mog lo bi ne (g/dl)  11,5-12,7  8,5-8,9  8,8-16,0

He ma to criet (%)  33,6-37  25,7-27,3  26,1-46,7

MCV (fl)  65,5-69,3  52,7-55,1  39,2-50,6

MCH (pg)  22,4-23,6  18-19,6  12,9-17,7

MCHC (%)  33,7-35,3  32,5-33,5  31,5-36,5

Wit te bloed cel len (x 103/µl)  9,1-10,2  14,1-16,5  3,4-15,7

Staaf ker ni ge neu tro fie len (x 103/µl)  0,04-0,08  0,07-0,15  0-0,16

Seg ment ker ni ge neu tro fie len (x 103/µl)  5,3-6,7  6,2-7,7  1,2-13,2

Lym fo cy ten (x 103/µl)  3,2-4,2  6,0-7,1  0,2-9,4

Mo no cy ten (x 103/µl)  0-0,02  0-0,04  0-0,8

Eo si no fie len (x 103/µl)  0,5-1,4  1,2-1,6  0-1,9

Ba so fie len (x 103/µl)  0,01-0,03  0  0-0,3

Bi li ru bi ne (mg/dl)  0,1-1,0  0,1-0,2  0,0-0,6

ALT (IU/l)  11-24  14-26  19-91

AST (IU/l)  8-48  12-24  9-53

AF (IU/l)  68-269  90-135  1-80

To taal ei wit (g/dl)  4,0-5,2  4,6-5,2  5,5-7,6

Albu mi ne (g/dl)  2,0-2,4  2,2-2,4  2,3-3,5

Cho les te rol (mg/dl)  164-443  222-434  50-150

Glu co se (mg/dl)  76-129  99-112  50-150



THE RA PIE EN MA NA GE MENT 

Nor ma le kit tens moe ten da ge lijks ge wo gen wor den.

Het nor ma le ge boor te ge wicht van een kit ten be draagt 90

tot 110 gram en dit ge wicht dient te verd ub be len in 7 tot 9

da gen (Kirk, 2001). Het is be lang rijk te con tro le ren of de

moe der poes over vol doen de melk be schikt voor het voe -

den van haar kit tens (Law ler, 1989). De melk pro duc tie

kan op ge volgd wor den aan de hand van de groei en de

ver za di ging van de kit tens en de graad van uit zet ting van

de melk klie ren. Melk die uit een te pel van de moe der poes 

kan ge duwd wor den, wijst op de func ti o na li teit van deze

melk klier maar le vert geen be wijs voor een vol doen de

melk pro duc tie (Hand et al., 2000). Hy per plas ti sche te -

pels bij oudere kattinnen kunnen het zogen bemoeilijken

(Lawler, 1989).

Zwak ke klei ne kit tens, kit tens die ver waar loosd wor -

den of te wei nig melk krij gen van de moe der, moe ten

gesup ple men teerd wor den met een voe dings son de (Law -

ler, 1989). Weg kwij nen de kit tens die nen snel en ag res -

sief be han deld te wor den. Kit tens kun nen een pe ri o de

van anor exie im mers moei lijk door staan. De ener gie re -

ser ves zijn mi ni maal bij pas ge bo ren kit tens met een laag

ge boor te ge wicht. Deze re ser ves la ten bij anor exie slechts

een over le vings tijd toe van 24 tot 48 uur. Onvol doen de

voed se lin na me bij weg kwij nen de kit tens kan la ter tot im -

mu no de fi ci ëntie lei den, wat pre dis po neert voor in fec ties.

Een on der steu nen de the ra pie is daar om zo wel ge richt op

nor mot her mie en nor mo gly cae mie als op re gel ma ti ge voed -

selin na me. Een kit ten moet traag op ge warmd wor den tot

een lichaams tem pe ra tuur van 36,1 tot 36,6°C. Te snel op -

war men (in min der dan 1 tot 3 uur) kan scha de lijk zijn

voor de ge zond heid van het kit ten door een ver er ge ren de

hy po gly cae mie (Hos kins, 1990). Een om ge vings tem pe -

ra tuur tus sen 29,4 en 32°C en een lucht voch tig heid van

55 tot 65% zijn op ti maal. Eens op ge warmd moe ten de

kit tens ge sti mu leerd wor den om te drink en of met een

melk ver vang er ge voed wor den als het zo gen niet op

gang komt bin nen enk ele uren (Bücheler, 1999). 

Moe der lo ze kit tens of ne o na ta le kit tens die ge wicht

ver lie zen en zwak zijn, moe ten ge sup ple men teerd wor -

den met goe de, com mer ci ële kunst melk waar van de me -

ta bo li seer ba re ener gie be kend is. Rund- of gei ten melk

wordt het best niet ge bruikt. Kit tens groei en im mers zo

snel dat een niet-uit ge ba lan ceer de voe ding zeer na de li ge

ge vol gen heeft. De aan be vo len hoe veel heid melk ver -

vang er va rieert naar ge lang de leef tijd en de groei. Een

kit ten van 100 gram dient in cir ca 9 da gen zijn ge boor te -

ge wicht te verd ub be len. Het ge wicht moet met an de re

woor den met ong eveer 11 gram per dag toe ne men.  Hier -

voor is 11x 3,8 kcal (of 16 kJ) per dag no dig. Indien de ge -

buik te kunst melk 1 kcal/ml be vat, moet 42 ml (= 11 x 3,8) 

per dag ge ge ven wor den. Deze hoe veel heid melk ver -

vang er dient verd eeld te wor den over 8 voe dings beur ten,

ge ge ven met in ter val len van 3 uur (dus 8 x 5 ml). De

melk ver vang er moet op ge warmd wor den tot een tem pe -

ra tuur van 25 tot 37°C. Het is belangrijk de kittens niet te

overvoederen, vooral niet tijdens de eerste le vens da gen. 

Van af de leef tijd van 3-4 we ken is het melk ge bit aan -

we zig. Het fre quent aan bie den van ver se, op ge warm de

en zach te maal tij den kan doel tref fend zijn om de eet lust

van de kit tens te sti mu le ren. Eet lust sti mu lan tia, zo als

ben zo di a ze pi nen, moe ten ver me den wor den, aang ezien

pro bleem kit tens soms een ver min derd ver mo gen heb ben 

om stof fen te me ta bo li se ren. Cor ti cos te ro ïden kun nen

een be staan de im mu no sup pres sie ver er ge ren. Bo ven -

dien heb ben cor ti cos te ro ïden ook ka ta bo le ef fec ten die

dui de lijk niet wen se lijk zijn bij pro bleem kit tens (Law ler, 

1994; Egbe rink et al., 1995).

De da ge lijk se hoe veel heid vocht die bij jonge kit tens

voor on der houd kan wor den toe ge diend, is va ri a bel en

af hank elijk van de kli ni sche sta tus en om ge vings fac to -

ren. Deze schom melt tus sen 150 en 180 ml/kg per dag.

De toe die nings weg wordt ge ko zen op ba sis van de kli ni -

sche eva lu a tie en de be reik baar heid. De mo ge lij ke toe -

die nings we gen bij jonge pa ti ënten zijn sub cut aan, in tra -

os seus, in tra ve neus, in tra pe ri to ne aal en oraal. De ora le

toe die ning van vocht is te ver kie zen bij af we zig heid van

hy po ther mie, bra ken of ziek ten die ab sorp tie via de keel

on mo ge lijk ma ken. Uit ge ba lan ceer de, iso to ne elek tro ly -

ten oplos sing en wor den meest al be ter ge to le reerd dan de

hy per to ne oplos sing en. Som mi ge cli ni ci be we ren ech ter

dat het oraal toe die nen van hy per to ne oplos sing en het

best ver me den wordt bij heel jonge pa ti ënten tot wan neer

het fe no meen ‘necrotiserende enterocolitis’ bij kit tens be ter

be kend is (Boot he en Tan nert, 1992). Bij ne o na ta le pro -

ble men wordt bij ge volg zo snel mo ge lijk goe de kunst -

melk per os toegediend.

Erg ge de hy dra teer de kit tens kan men vloei stof the ra -

pie ge ven met een ver warm de ring er oplos sing met 2,5 tot 

5,0% glu co se. De toe ge dien de hoe veel heid hangt af van

de graad van de hy dra ta tie (Hos kins, 1995). Een sup ple -

men ta tie met 40 tot 60 mEq per li ter ka li um chlo ri de kan

no dig zijn als hy po ka le mie aan we zig is. Aan hy po gly -

cae mi sche kit tens kan een ver warm de iso to ne dex tro se -

oplos sing ge ge ven wor den ge volgd door een 5 tot 10%-

 glu co se oplos sing via een zuig fles je of son de (0,25 ml per 

30 gram lichaams ge wicht) (Richards, 1997). De in tra-

ve neu ze toe die ning van vocht kan moei lijk zijn bij klei ne 

kit tens, waard oor veel cli ni ci de in tra os seu ze weg ver -

kie zen. De in tra os seu ze toe die ning kan ge beu ren met een 

20 of 22 gau ge naald in de fos sa trochan te ri ca van de fe -
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mur. Hier mee kan een vloei stof flow tot 11 ml per mi nuut

be reikt wor den. Als een kit ten in shock is, kan vloei stof

ge ge ven wor den aan een snel heid van 40 ml/kg per uur.

Eens de re hy dra ta tie be reikt is, kan men voor het on der -

houd 40 tot 50 ml/kg ge ven over een pe ri o de van 24 uur.

De sub cu ta ne of in tra pe ri to ne a le vocht toe die ning is min -

der goed dan de in tra os seu ze en in tra ve neu ze weg en

wordt daar om het best ver me den. Bij pas ge bo ren kit tens

kan een vitamine K-deficiëntie vastgesteld worden. Om

bloedingen te vermijden kan 0,01 tot 0,1 mg vitamine K

intramusculair toegediend worden (Bücheler, 1999). 

Een zuur stof the ra pie (40%) in een zuur stof kooi kan

nut tig zijn voor kit tens met hy pop noe of kit tens met pri -

mai re res pi ra toi re pro ble men (Bücheler, 1999). Ta bel 4

geeft in een elf tal tips weer hoe pro bleem kit tens het best

kun nen be na derd en verzorgd worden. 

PREVENTIE

Om in com pa ti bi li teit van de bloed groe pen te ver mij den,

is een bloed ty pe ring aang ewe zen voor al eer te fok ken met

ras kat ten. Type B-kat tin nen zijn enk el com pa ti bel met type

B-ka ters. Ne o na ta le iso-ery tro ly se kan op tre den in een

eer ste of een vol gend nest en kan één, meer de re of alle

kit tens aan tas ten. Bij ras sen met een lage fre quen tie van

type B (min der dan 5%), wor den het best geen type

B-kat ten ge bruikt voor het fok ken om zo pro ble men in de 

toe komst te ver mij den bin nen dit ras. Type A-kit tens van

een type B-moe der kun nen weg ge no men wor den van de

moe der bij de ge boor te en ge zoogd wor den door een an -

de re type A-kat tin of met een melk ver vang er ge du ren de

de eer ste 2 le vens da gen (Gi ger, 1992).

Om de in ci den tie van cong eni ta le mal for ma ties bij

kit tens te eli mi ne ren, dient nog veel on der zoek ver richt te 
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Ta bel 4.  Elf prak ti sche tips bij de be han de ling van pro bleem kit tens (naar Atkins, 1984; Law ler en Be bi ak, 1986).

1. Pre ven tie door op ti ma le se lec tie van de ou der die ren en zorg bij de ge boor te.

2. Hy po ther me pa ti ënten moe ten traag op ge warmd wor den (in 1 tot 3 uur) tot een rec ta le tem pe ra tuur van 

36,1 tot 36,7°C.  Nor mot her mie moet ge hand haafd wor den.

3. Het zo gen moet aang emoe digd wor den om het kit ten van co lo strum te voor zien en zo het levergly co -

geen te vrij wa ren.

4. Da ge lijk se ge wichts con tro le.

5. Con tro leer op over com pe ti tie tus sen de kit tens, ver waar lo zing door de moe der of ver zwak king door

zoog pro ble men.

6. Over weeg in tra ve neu ze vloei stof the ra pie, voor na me lijk met iso to ne glu co se oplos sing en.

7. Ver warm de ne o na ti voor het oraal ge ven van een melk ver vang er. Bij een rec ta le tem pe ra tuur la ger

dan 34,4°C is er te wei nig di ges tie ve func tie.

8. Sub cut aan kan ver warm de ring er oplos sing ge ge ven wor den aan 1 ml per 30 gram lichaams ge wicht. 

Dit kan ge volgd wor den door een ver warm de 5 à 10% glu co se oplos sing via de maag son de aan 0,25 ml

per 30 gram lichaams ge wicht.

9. Warm te kus sens moe ten van een be scher ming voor zien zijn om te voor ko men dat de ne o na ti, die soms

niet in staat zijn om zich te ver wij de ren van de ex ces sie ve hit te, brand won den oplo pen.  Omge vings -

tem pe ra tuur moet ge hand haafd wor den op 29,4 tot 35°C met een re la tie ve voch tig heid van 55 tot 65%.  

Voor zie 30 à 40% zuur stof in de om ge ving in dien mo ge lijk tot er sta bi li sa tie is.  Re ti no pa thie ën kun -

nen ont staan door een te lange bloot stel ling aan te hoge con cen tra ties zuurstof.

10. Onder houd de in na me van ca lo rie ën via de melk ver vang er zo dra nor mot her mie be reikt is.

11. Vi ta mi ne K (0,01 tot 0,1mg) kan in tra mus cu lair of sub cut aan wor den ver strekt om bloe ding en te hel -

pen voor ko men.



wor den. Voor eerst moet het on der zoek met la bo ra to ri um -

dieren verd er ge zet wor den om de nor ma le mecha nis men

van de em bry o na le ont wik ke ling verd er op te hel de ren.

Ten twee de moet ook het on der zoek naar de fy si o lo gie,

pa tho lo gie en voort plan ting van kat ten op ge dre ven wor -

den. Een der de maar even be lang rijk as pect be treft het in -

ter pre te ren van de re sul ta ten van de hui di ge of vo ri ge pa -

ring en van kat ten (No den, 1986). 

In de hu ma ne po pu la tie wordt elk ge val van ge boor te de -

fec ten dat bij 1 op 1000 ge boor ten op treedt, be schouwd als

een groot pro bleem voor de volks ge zond heid. Mo men teel

vin den kat ten fok kers een sterf te per cen ta ge van 10 tot

25% aan vaard baar. Noch tans is deze tra ge die in veel ge -

val len te ver mij den. Het is een keu ze tus sen het vast hou -

den aan tra di ti o ne le fok voor schrif ten zon der aan dacht

voor de ba sis prin ci pes van de ont wik ke lings ge ne ti ca en

het voort breng en van ge zon de re kat ten (No den, 1986).

Indien geen er fe lij ke af wij king en be kend zijn in een

cat te ry kan een be lang rij ke pre ven tie ve maat re gel ge -

trof fen wor den door ge zon de, niet-ver wan te die ren in de

groep te breng en en pa ring en met ver wan te kat ten te ver mij -

den. Als een zui ver ras moet be hou den wor den, die nen

nieu we fok die ren van ver schil len de lij nen ge ïntro du ceerd

te wor den. Dit ver eist wel ac cu ra te stam boom in for ma tie

(Mey ers-Wal len, 1994).

BESLUIT

Pas ge bo ren kit tens krij gen met heel wat pro ble men te

kam pen voor al eer ze ge speend wor den. Een kit ten heeft

de bes te over le vings kan sen wan neer het ge bo ren wordt

zon der cong eni ta le ge boor te de fec ten en wan neer de

moe der poes ge zond is, goe de ma ter na le in stinc ten heeft

en over vol doen de melk be schikt. De dif fe ren ti aal di ag -

no se voor kit ten sterf te kan sterk ver schil len naar ge lang

de leef tijd van de aang etas te kit tens, aang ezien som mi ge

ziek te pro ces sen spe ci fie ke leef tijds groe pen aan tas ten.

Het im ma tu re im muun- en me ta bool sys teem van de ne o -

na ti leidt bij zie ke kit tens vaak tot een snel le ach ter uit -

gang. Een be han de ling ing esteld na het op tre den van de

kli ni sche te ke nen van ziek te, kan on toer ei kend zijn.

Ander zijds kan de her ken ning en cor rec tie van ri si co fac to -

ren vóór het ont wik ke len van dui de lij ke ziek te symp to men

vaak suc ces vol zijn. 

      Nog lang niet alle as pec ten van het ‘fading kit ten

syndrome’ wer den uit ge breid on der zocht of be schre ven

in de li te ra tuur. Met de groei en de be lang stel ling ech ter

voor het fok ken van kat ten en de al ge me ne ge zond heid

van elk in di vi du eel kit ten lijkt de weg vrij voor verd er on -

der zoek in die rich ting. De ‘verloskunde’ en ‘pediatrie’

win nen in de dier ge nees kun de dan ook sterk aan

interesse.
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