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Pijnsignalen bij katten herkennen
Van nature laten katten geen pijn zien. Met tekens van zwakte lopen
ze namelijk risico aangevallen te worden – door andere roofdieren of
soortgenoten. Ook aan ons, hun baasjes, laten ze daarom niets merken
van pijn. Maar wie goed kijkt, kan gelukkig toch een aantal pijnsignalen
herkennen. Dierenarts Esther van Schuur helpt ons op weg.

Veel slapen en minder bewegen
Ja, het is waar dat katten veel slapen, maar toch zit er verschil
in normaal kattengedrag en overmatig slapen en te weinig
bewegen. Het is vooral de verandering van gedrag waar je op
moet letten. Beweegt je kat minder dan voorheen? Laat hem dan
voor de zekerheid controleren door je dierenarts.

Niet meer in één keer ergens
opspringen

Is je kat veel buiten? Probeer dan eens te achterhalen of
je kat daar wel zoveel in beweging is als jij denkt. Veel
katteneigenaren denken dat hun viervoeter de hele dag of
nacht op pad is, terwijl hij buiten misschien gewoon verder
slaapt en dus helemaal niet zoveel beweegt als je denkt.
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Sprong je kat voorheen altijd gemakkelijk
in een soepele beweging op het aanrecht
of de vensterbank en doet hij dit nu niet
meer, of met een tussenstapje? Dan wijst dit
erop dat hij last heeft van zijn gewrichten
en waarschijnlijk pijn ervaart tijdens het
springen. Vooral bij oudere katten zie je
dit veel. Zij hebben vaak last van artrose,
hoewel dit ook voor kan komen bij jongere
katten. Laat je dier bij twijfel controleren
door een dierenarts.
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Waarom miauwen katten?
Miauwen is in het algemeen geen teken van pijn bij katten. Katten gebruiken hun vocale
communicatie vaak om te vragen om eten, of soms om iets duidelijk te maken (dat ze naar
buiten of binnen willen bijvoorbeeld). Maar dit is ook per ras en per kat verschillend; een
Siamees mauwt bijvoorbeeld veel als hij het naar zijn zin heeft. Wanneer deze katten dus
minder miauwen is dit een teken om alert te zijn. Bij andere katten die weinig miauwen
kan het in sommige gevallen wel een teken van pijn zijn. Raadpleeg bij twijfel je dierenarts.

GROMMEN BIJ AANRAKEN
Gromt of blaast je kat opeens wanneer je hem
aait? Of loopt hij steeds weg? Dan kan dit erop
wijzen dat hij op die plek pijn heeft. Wat de
oorzaak van de pijn is, kun je het best laten
controleren door de dierenarts.

Slecht onderhouden vacht
Katten zijn schoon op zichzelf en wassen zich
regelmatig en grondig. Wanneer je verandering
in vachtverzorging ziet, is dit een teken om
alert te zijn. Observeer je kat tijdens het wassen;
kan hij overal nog bij, wast hij zichzelf nog met
regelmaat of likt hij bepaalde plekken juist
extra veel, zoveel zelfs totdat ze kaal zijn? Het
zijn allemaal signalen dat je kat pijn of ongemak
heeft. Weinig wassen kan bijvoorbeeld wijzen
op artrose of overgewicht; denk aan een slechte
vacht op de rug doordat de kat daar niet meer
bij kan. Veel wassen op bepaalde plekken zie je
bijvoorbeeld bij buikpijn of een verwonding.

MET EEN SCHEVE
KOP ETEN
Wanneer je kat met een
scheve kop eet, ontwijkt
hij waarschijnlijk een kant
van zijn gebit. De kans is
groot dat hij pijn heeft
aan een kies, tand of
tandvlees. Ook wanneer
je kat zijn brokjes
verkruimelt en kleine
deeltjes laat liggen, kan
dit betekenen dat hij last
heeft van zijn gebit. Laat
je kat bij deze signalen
altijd controleren door
een dierenarts.
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LET OP VERANDERING IN GEDRAG
Alle pijnsignalen zijn per kat anders
en kunnen per dier wijzen op andere
klachten. Hierdoor blijft pijn bij
katten lastig te beoordelen, maar het
belangrijkste waar we als katteneigenaren
op kunnen letten is verandering in gedrag
en beweeglijkheid. Negeer gedragsverandering nooit en ga bij twijfel altijd naar
de dierenarts! Ook de jaarlijkse controle
door de dierenarts is van belang om
ernstige pijnklachten of ziekte bij katten
voor te zijn.

Kenmerken van een ontspannen kat
Buiten de bak plassen
en poepen
Wanneer je kat opeens buiten de
kattenbak zijn behoeften doet, is er
zeker wat aan de hand. Dit kan liggen
aan de kattenbak of de omgeving,
maar het kan ook wijzen op pijn of
ongemak. Wordt de kattenbak wel
goed schoongehouden of vindt je
kat het kattengrit bijvoorbeeld niet
fijn? Lijkt het kattenbakmanagement
op orde, laat je dier dan controleren
door de dierenarts. Bij naast de bak
plassen, zal hij of zij minimaal de
urine van je kat willen nakijken. Er
kan namelijk sprake zijn van blaas- of
nierproblemen of andere inwendige
oorzaken waardoor de kat vaker moet
plassen en de kattenbak niet meer haalt.
Ook pijn bij het plassen of poepen is
vaak een reden om niet meer op de bak
te gaan. Bijvoorbeeld door pijn aan de
gewrichten, zoals bij artrose.

Naast pijnsignalen is het natuurlijk ook fijn om te weten of je kat
ontspannen is. Een aantal signalen op een rij:
✓ Relaxed liggen
Een kat die lekker in zijn vel zit, gedraagt zich ontspannen en
is geïnteresseerd in de omgeving. Lekker languit liggen, de
voorpootjes mogelijk losjes naar binnen gevouwen, wijst erop
dat hij relaxed is. Je kat kan ook juist opgekruld op de zij liggen
slapen. Bij het opstaan rekt de kat zich uit.
✓ Soepel bewegen en oren naar voren
Een kat zonder gewrichtspijn beweegt zich soepel. Als hij blij is je
te zien, zal hij je begroeten met de staart in een mooie gekrulde
vraagteken omhoog. Een tevreden kat heeft de oren veelal wat
naar voren. Als je goed kijkt, zie je dat de pupillen klein of
amandelvormig zijn en dat de bek ontspannen is.

OVER ESTHER
Esther van Schuur (39) is zelfstandig dierenarts en al bij
veel dierenartsenpraktijken ingezet als waarnemend
dierenarts. Naast dierenarts is ze sinds 2018 ook werkzaam
als gediplomeerd gedragstherapeut voor katten en konijnen
en betrokken bij Hersenwerk voor katten. Kijk voor meer
informatie en contact op: www.dierenartsesther.nl

#samenvoordieren

33

