DOOIE POES
door drs. Claudia Verhoeff – Dierenartsenpraktijk Alkmaar Noord
Tranen. Er gaat geen werkdag
voorbij zonder tranen. En een
enkele keer houd ik het zelf ook
niet droog. Dat is dan meestal niet
vanwege de patiënt zelf. Maar
vanwege het verhaal. Het verhaal
dat er nu eenmaal altijd bij hoort.
Want bij elke kat, jong of oud,
zit een verhaal. En tijdens de
euthanasie, dat intens emotionele
moment voor de eigenaar, komt
meestal dat verhaal vanzelf.
En dan luister ik. Naar hoe lief ze
was, hoe bijzonder, hoe ontzettend
stout ze kon zijn, welk kattenkwaad
ze uithaalde maar vooral: welke
speciale momenten van het leven
van de eigenaar verweven waren
met het leventje van deze stervende
kat. Het verhaal van de állerállerállerliefste kat van de héle wereld.
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Soms is het een kat van een overleden
dierbare, waarbij het afscheid meer dan
dubbel zo zwaar weegt. Dan hoor ik niet
alleen verhalen over de kat maar ook
over de overleden vader, moeder, opa,
oma, of soms dochter, zoon of kleinkind.
Alsof het een tweede keer afscheid
nemen is. Soms is het de kat van vóór
de kinderen er waren, dan komen
meestal de eigenaren zonder de
kinderen die dan vaak nog klein zijn en
worden verhalen opgehaald uit vroegere (wildere) tijden. Soms is het de kat
die zoveel steun gaf tijdens sombere
momenten in het leven, na een verbroken relatie, of tijdens een ziekbed. Je
kunt het zo gek niet bedenken of ik heb
het gehoord…
Ook zonder woorden kan ik een hoop
aflezen. Kijk, tranen die met moeite
ingehouden worden en een kat die
stevig tegen de eigenaar aangedrukt
wordt laten niets te raden over. Maar
helaas overkomt de tegenovergestelde
situatie me ook wel eens. Dat is meestal
een eigenaar die zelden in de praktijk
komt, de afspraak kort van tevoren
heeft gemaakt, met een vastberaden
gezicht de spreekkamer in loopt en het
mandje iets te hard op tafel zet.
Vervolgens neemt zo’n eigenaar
meestal fysiek ook afstand en gaat van
de tafel afstaan. Dan wordt het
verhaal vaak begonnen
met de mededeling
dat het dier véél
ouder is dan
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in onze computer staat. En dat de kat
een goed leven heeft gehad, waarbij de
“reservetijd” inmiddels al lang verstreken is. Thuis is door alle familieleden al
afscheid genomen en nu moet ik maar
een spuitje geven. Als ik dan een
poging wil doen om de vraag: “waarom
euthanasie?” beantwoord te krijgen en
een lichamelijk onderzoek wil uitvoeren
wordt de eigenaar niet zelden boos of
ongeduldig. Want aan de vorige kat was
ook al van alles gesleuteld en moest
tóch worden ‘afgemaakt’. Als dat woord
valt is bij mij het laatste restje twijfel of
ik hier met een liefhebbende eigenaar
te maken heb wel weg.
Ook voor morgen staat zo’n afspraak in
de agenda: “n.i.c. (betekent niet in
computer) kat 19,5 jaar. Al een heel tijdje
aan het vermageren. Eig. denkt dat ze
doof/blind is. Sinds vandaag trekt ze
met de achterpootjes. Plast al een tijdje
naast de kattenbak. Mevrouw wilde
eigenlijk dat ze zelf dood zou gaan maar
dat gebeurt niet. Wil niet vrijdag
(vandaag dus) komen want dan werkt ze
en ze wil er een familie-aangelegenheid
van maken. Komt nooit bij een dierenarts want nooit iets aan de hand. Dus
nergens ingeschreven…” Maar gelukkig
zijn deze situaties sterk in de minderheid.
Want het lukt de meeste katten wel om
de eigenaar troosteloos verdrietig
achter te laten na de dood.

Daar hebben ze gewoon een handje
van. Of pootje. Dat lukt ze vrijwel
allemaal. Daar hoeven ze niet eens
extreem hun best voor te doen. Hoe
vaak ik niet na de euthanasie gehoord
heb: we nemen nóóit meer een kat, dit
doet zóveel pijn! Ik moet dan vaak een
glimlach onderdrukken want het is
meestal niet de vraag òf maar meer
wanneer de eigenaar de praktijk weer
trots met een nieuwe aanwinst bezoekt…
Ooit was er een dag op de praktijk met
zeven euthanasieën, waarvan twee op
hetzelfde moment. Dat gaat mij dan
ook niet in de koude kleren zitten.
Men vraagt mij soms hoe vaak
ik een euthanasie uitvoer,
welnu dat heb ik eens
globaal berekend.

Gemiddeld waarschijnlijk meer dan
twee per week, dat zijn er dan tot nu toe
in de afgelopen 15 jaar ongeveer
1500… Dat zijn niet alleen katten maar
ook honden, konijntjes, cavia’s, ratjes,
hamsters, muisjes, héél veel gecrashte
meeuwen, eenden, en andere vogeltjes,
ja zelfs een keer een goudvis. Als ik dit
zo opschrijf schrik ik er zelf ook wel een
beetje van. Ga ik daardoor gebukt door
het leven? Dat valt wel mee hoor.
Natuurlijk is het niet het leukste
onderdeel van mijn werk, maar het is op
een bepaalde manier ook wel mooi. Dat
de eigenaar samen met mij vaak een
traject daaraan vooraf heeft afgelegd.
Waarin we voortdurend geprobeerd
hebben de kwaliteit van leven op de
allereerste plaats te laten staan. Maar
dan komt na een tijdje toch onvermijdelijk dat moment. Een inoperabele
tumor, niet te overwinnen pijn of andere
malaise, niertjes die het hebben
begeven, ernstige vormen van dementie. Het einde nadert, het kattenhiernamaals komt in zicht…
Voor de eigenaren is de euthanasie
vaak veel erger dan voor de kat. De kat
voelt zich vaak beroerd, valt langzaam in
een diepe slaap terwijl ze geaaid wordt
en lekker op schoot zit en overlijdt dan.
Voor de kat een verlossing, voor de
eigenaar begint de rouw en komt vroeg
of laat de berusting. Voor de dierenarts?
Soms een gevoel van machteloosheid,

dat niets meer baten mocht. Maar
meestal een wat snellere berusting,
want het einde is nooit leuk en dat is
met euthanasie een beetje korter maar
vooral diervriendelijker geworden.
Lachen. Er gaat geen werkdag voorbij
zonder lachen. En hoewel voor de lezer
wellicht onvoorstelbaar gebeurt dat ook
wel eens tijdens een euthanasie. Want
het terugkijken op een kattenleven
brengt natuurlijk in het algemeen een
hoop mooie momenten met zich mee.
Naar hoe grappig ze was, hoe ze
aandacht kon opeisen, hoe ze de hond
van de buren te slim af was, welke
trucjes ze zichzelf had aangeleerd om
aan lekkere hapjes te komen.
Soms zijn er zelfs eigenaren die ondanks groot verdriet nog ruimte hebben
om een grapje te maken. Bijvoorbeeld
die mevrouw, die in korte tijd haar
derde kat moest laten inslapen en
vertelde dat ze hen nu maar verticaal in
de tuin ging begraven. De hoogbejaarde meneer die na de euthanasie van zijn
waarschijnlijk laatste kat de stuiptrekjes
van een voorpootje interpreteerde als
een laatste groet en bijna vrolijk terug
zwaaide. Of het echtpaar bestaande uit
twee mannen die samen stonden te
snikken bij hun overleden kat en tegen
me zeiden: “Nou dat is ook wat, zit je
met twee huilende mannen en een
dooie poes!”
www.dierenarts-alkmaarnoord.nl
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