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opviel waren haar knalgele slijmvliezen, 
huid en oogwit. Zelfs de normaal bijna 
groene irissen van de ogen waren geel 
geworden. Ik besloot bloed te prikken, 
niet omdat ik benieuwd was naar de 
leverwaarden, want die zouden zeker 
verhoogd zijn, maar om te kijken of ik 
een oorzaak kon vinden. 

De lever is een belangrijk en bijzonder or-
gaan. Zo zorgt de lever voor de vorming 
van gal, die nodig is voor de afbraak van 
vetten. De lever helpt mee bij de verte-
ring, haalt afvalstoffen uit het bloed en 
kan tijdelijk stoffen opslaan. Ook maakt 
de lever belangrijke stollingseiwitten. De 
lever heeft een indrukwekkende reserve-
capaciteit en kan nog lang zijn werk blijven 
doen, ook als een deel ervan door ziekte 
niet meer functioneert. Meestal heeft een 
dier met een leverziekte vage en algeme-
ne symptomen. Een dier kan sloom zijn, 
een slechte eetlust hebben en afvallen, 
braken en koorts hebben. Is er sprake van 
geelzucht dan is dat wel een specifiek 
teken dat de lever of de galwegen in de 
problemen zijn. 
In de ideale wereld proberen we de diag-
 nose te stellen na het doen van allerlei 
onderzoeken. Dat betekent uitgebreid 
bloedonderzoek en het maken van een 
echo van de buik waarbij biopten van de 
lever genomen worden. Zo kunnen we 
zien of het probleem in de lever primair 
is, dat wil zeggen ontstaan in de lever of 
secundair met een oorzaak ergens buiten 
de lever. Iets dat regelmatig voorkomt is 
een zogenaamde reactielever: het woord 
zegt het al, de lever reageert op een 
probleem ergens anders in de buik en 
zal herstellen als het primaire probleem 
is opgelost. 

De eigenaresse en haar dochter zijn lieve 
en gemotiveerde eigenaren maar we 
moeten rekening houden met een kleine 
portemonnee. Dit komt vooral door de 
andere kat des huizes die helaas niet ge-
zegend is met een goede gezondheid en 
geplaagd wordt door allergieën. Daarom 

besluiten we samen om Luna in eerste 
instantie symptomatisch te gaan behan-
delen. Ik geef Luna een hoeveelheid 
infuus onder de huid zodat ze zich snel 
lekkerder zal voelen, een injectie tegen de 
misselijkheid en een injectie met antibioti-
ca, omdat een bacteriële galgangontste-
king een veelvoorkomende oorzaak is van 
een slechte leverfunctie bij katten. Ik geef 
een blikje ‘astronautenvoer’ mee, goed 
verteerbaar en smakelijk blikvoer met 
veel calorieën, speciaal voor zieke dieren. 
Ik leg de eigenaren uit hoe ze Luna voor-
zichtig met een spuitje kunnen dwang-
voeren. 
De volgende dag gaat het nog lang niet 
goed. Het ingeven van het voer wekt kok-
halzen op bij Luna en het lukt daardoor 
nauwelijks. Inmiddels heeft het bloedon-
derzoek uitgewezen dat er waarschijnlijk 
geen sprake is van een bacterie als oor-
zaak. Daarom stop ik met antibiotica om-
dat een bijwerking misselijkheid kan zijn. 
Ik herhaal wel het infuus en geef nu een 
injectie prednison, dat een sterk ontste-
kingsremmend effect heeft en de eetlust 
zal verhogen. Omdat Luna lang niet gege-
ten heeft geef ik een injectie vitamine 
erbij. 

Op de derde dag is er evenmin verbete-
ring en herhalen we alles, het lukt de 
eigenaren nu gelukkig wel om wat eten 
bij Luna naar binnen te krijgen. Op de 
vierde dag lijkt er verbetering in zicht en 
wil Luna eindelijk zelf weer wat eten. 
Op de vijfde dag kiezen de eigenaressen 
toch voor een echografisch onderzoek. 
Gelukkig laat ze het allemaal heel braaf 
toe. Tot ieders opluchting kom ik geen 
tumoren tegen, geen galsteentjes, geen 
aanwijzingen voor de nare ziekte FIP 
waarbij vocht in de buik stapelt. Ook in 
de andere organen kom ik geen bijzon-
derheden tegen. De slijmvliezen van 
Luna zijn inmiddels kanariegeel en 
daarom starten we een drankje dat de 
gal zal verdunnen waardoor de lever 
makkelijker de galkleurstoffen kwijt kan. 
Het wordt letterlijk een kwestie van 
pappen en nathouden om de lever van 
Luna de tijd te geven te 
herstellen. 
Vijf dagen later komt Luna 
op controle. Het gaat nog 
steeds niet fantastisch. Ze 
eet niet zelf, wordt wel 
gedwangvoerd. Haar ge-
wicht is stabiel, de slijmvlie-
zen zijn onveranderd geel en 
de urine bijna groen door de 
galkleurstoffen. De zus 
van de eigenaresse is 
alternatief genezer 
en heeft Luna 
behandeld op 
afstand toen het heel 
slecht met haar ging en een 

uurtje later knapte ze op. Eerlijk gezegd 
heb ik hier wat bedenkingen bij maar ik 
ben wel heel blij dat er wat verbetering 
in zicht lijkt. Ik geef de eigenaren een 
tabletje mee dat de eetlust sterk opwekt 
bij katten: het is een beetje vals spelen, 
maar hier heb ik wat meer vertrouwen in…  

Een uurtje na ingeven van dit tabletje is 
Luna gaan eten en blijven eten en als ze 
een week later op controle komt is ze wat 
aangekomen. Thuis komt weer haar ware 
ietwat kattige aard naar boven en dat 
beschouwen we maar als een flinke verbe-
tering. Zo heeft ze een gat geknaagd aan 
de onderzijde van het matras van de 
eigenaresse om voor zichzelf een soort 
hangmatje te creëren. Ze ziet echter nog 
steeds geel en omdat ze nu koorts ont-
wikkelt besluiten we alsnog de antibioti-
cakuur te starten. 
Na nog een week gaat het weer een stuk 
beter. De antibiotica slaat goed aan en 
Luna lijkt al een stukje minder geel te zijn. 
Ik verleng de kuur tot in totaal drie weken. 
Bij de laatste controle word ik niet alleen 
getrakteerd met een grote doos Merci, 
een lief kaartje en een mooi plantje maar 
vooral met twee big smiles van de eige-
naren en een heerlijk felle Luna. 

De westerstorm die voor miljoenen scha-
de in Nederland zou aanrichten is inmid-
dels gaan liggen als ik weer naar huis rijd. 
Behalve verwaaide kapsels van klanten 
heb ik tijdens mijn spreekuur niet veel 
gemerkt van de razernij van de storm die 
zoals ik nu zie overal gezorgd heeft voor 
afgewaaide takken en dakpannen. 
Dapper bloeien de narcissen door in de 
berm, hun buigbare stengels weer fier 
overeind naar het gele waterige zonnetje 
dat doorbreekt na de storm. Vrolijk gele 
bloemetjes. Knalgeel. Prachtig tussen het 
frisse groen van het gras. Grasgroen. Net 
zo groen als de ogen van Luna gelukkig 
weer zijn. 
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als ik naar de praktijk rijd 
merk ik nog niet veel van de 

storm die al dagen lang 
voorspeld is. een storm met 
zeldzaam zware windstoten 

zal de komende uren 
Nederland teisteren.

De code geel die werd 
afgegeven door het KNMi is 

dan ook in rap tempo van 
oranje naar rood doorgezet. 

Hoewel het nog maar net 
januari is zie ik tot mijn grote 

verbazing dat de berm al 
helemaal geel gekleurd is 
door bloeiende narcissen. 
Kanariegeel. Het doet me 

denken aan de ogen van 
Luna. Net zo geel…

Code geel!
Dat was niet het enige dat opviel, toen 
Luna bij mij op consult kwam. Ze zat in 
elkaar gedoken, met haar haren over-

eind. Alles aan Luna straalde uit dat ze 
zich alles behalve lekker voelde. Geen 

wonder als je bijna drie dagen niets 
gegeten hebt en evenmin veel gedron-

ken. De eigenaresse vertelde me dat 
Luna misselijk oogde en dat ze vooral 

veel te sloom was. Koorts had ze niet en 
ze liet geduldig toe dat ik de buik 

helemaal doorvoelde. Dat was op zich 
al een teken aan de wand, voor de 
normaal gesproken pittige dame. 

Een buikpalpatie bij een kat levert 
veel informatie op. Zo kan ik van 

de nieren, lever, maag en 
urineblaas voelen hoe groot, 
afwijkend van vorm of pijnlijk 
ze zijn en hoe de vulling van 

de darmen is en of er 
afwijkende structuren zijn. 

Bij Luna voelde ik vooral 
een hele lege buik en 

misschien een iets 
opgezette lever. Ze 

was erg uitge-
droogd en wat 

het meest

door Drs. Claudia Verhoeff




