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Heeft-ie suiker of is het K?
Claudia Verhoeff – dierenartsenpraktijk Alkmaar Noord

Na ruim twintig jaar ken ik 
inmiddels heel wat eigenaren 
die regelmatig onze praktijk 
bezoeken met hun huisdieren. 
Verreweg de meeste van hen 
zijn gewoon, heel gewoon, 
doodgewoon en vrij normaal. In 
hun omgang met hun dier. In 
het relativeren van problemen 
van hun dier. In het aannemen 
van mijn adviezen. Maar een 
enkeling is bijzonder en heeft 
vaak een uitgesproken voorkeur 
voor een dierenarts. In het 
geval van mevrouw de Vries 
ben ik de ‘wonderdokter’…

Mevrouw de Vries had een hele lieve ka-
ter, Garfield, en bezocht regelmatig onze 
praktijk omdat ze dacht dat Garfield iets 
mankeerde. Zowel mevrouw de Vries als 
Garfield hebben in werkelijkheid overigens 
een hele andere naam, maar de “wonder-
dokter”…, that’s me ;-).

Zo’n acht jaar geleden adopteerde ze Gar-
field en kwam bij mij om hem helemaal na 
te laten kijken, omdat hij zo rustig was en 
met zijn oogjes kneep.
Garfield was een gecastreerde kater met 
het voor een oer-hollandse kater gebrui-
kelijke postuur. Mevrouw de Vries had wat 
bloed gezien bij de ontlasting en wilde 
daarom graag een bloedonderzoek, een 
echo en een röntgenfoto laten uitvoeren. 
Bij lichamelijk onderzoek vond ik behalve 
wat vieze oortjes geen bijzonderheden 
en stelde daarom voor eerst maar eens 
ontlastingonderzoek te doen. Daar werd 
na een paar dagen niets in gevonden en 
het bloed was ook alweer weg.

Na een maand was mevrouw de Vries met 
Garfield weer op consult. Ze wilde graag 
een uitgebreid bloedonderzoek, een 
echo en een röntgenfoto omdat hij veel 
sliep. De ontlasting was volledig normaal. 
Omdat ze zo ontzettend ongerust was 
besloot ik aan haar verzoek gehoor te 
geven maar er kwamen geen bijzonder-
heden uit. 
Een week later stond ze weer op de stoep. 
Ze had zelf een teek van de kop van Gar-
field verwijderd en dacht dat hij daarom 

overal korstjes had op zijn buik. De korst-
jes bleken zijn tepeltjes te zijn. Toen ik het 
consult wilde afronden zei ze dat hij last 
had van zijn oren. Toen ik ze bekeek met 
de otoscoop waren ze mooi schoon. 
Toen ik het consult wilde afronden zei ze 
dat hij last had van zijn neus. Maar deze 
was schoon, geen uitvloeiing uit te duwen 
en hij nieste niet. Toen ik het consult wilde 
afronden zei ze dat hij last had van zijn 
bek. Hij had echter een prachtig gebit en 
ook zijn keel zag niet rood. Toen ik het 
consult wilde afronden zei ze dat hij last 
had van zijn maag. Zijn buik voelde soe-
pel, hij was nergens pijnlijk bij het afvoe-
len, hij braakte niet en zijn ontlasting was 
normaal. Toen ik het consult wilde afron-
den zei ze dat hij benauwd was. Hij had 
echter een rustige ademhaling en toen 
ik zijn longen helemaal afluisterde hoorde 
ik geen bijzonderheden. Toen ik het con-
sult na ruim een half uur écht kon afron-
den zat de wachtkamer inmiddels vol…

Het volgende consult was nog geen week 
later. Mevrouw was erg ongerust omdat 
Garfield die teek gehad had. Ze was bang 
dat er een deel van een teek nog zat, maar 
zelfs toen ik vertelde dat die er vanzelf uit 
zou vallen was ze er nog niet gerust op. 
Ze dacht dat hij daarom aan zijn oren 
krabde, maar die waren schoon. Dat hij 
daarom koorts had maar hij bleek na 
temperaturen een normale temperatuur 
te hebben. Dat hij daarom zo sloom was. 
Zucht… 

Ook het volgende consult wilde mevrouw 
de Vries graag bij mij. Omdat ik haar 
Garfield zo goed kende en hem steeds 
weer beter maakte. Omdat hij al zoveel 
kwaaltjes had gehad inmiddels.

De klacht dit keer was dat Garfield zo 
snurkte. Hij was anderhalve kilo zwaar-
der geworden sinds hij bij mevrouw de 
Vries woonde, omdat ze hem zo vaak 
voerde. Omdat ze bang was dat hij an-
ders last kreeg van zijn maag. En omdat 
ze bang was dat hij dan weer bloed 
kreeg in zijn ontlasting. Ze wilde graag 
een ‘total bodyscan’.

Ineens moest ik denken aan het liedje 
van de populaire serie Zeg ‘ns AAA van 
vroeger…

Zeg ’ns AAA, zeg ’ns AAA…
Ik heb pukkels op mijn armen,
vreemde krampen in mijn darmen
en een kriebel in mijn keel.

Zeg ’ns AAA, zeg ’ns AAA…
Ik heb vlekken voor mijn ogen,
tepelkloven van het zogen
en ik plas de laatste tijd wel heel erg 
veel.

Is er soms iets met mijn nieren?
Zijn het schild- of andere klieren?
Dokter, kijk eens naar mijn buik!

Heb ik soms iets aan mijn longen?
Is die ader soms gesprongen?
En ik ruik de laatste tijd niets als 
ik ruik.

Zeg ’ns AAA, zeg ’ns AAA…
Heb ik suiker of is het K?

Waarom kwijl ik als ik zever?
Ik heb heel wat op mijn lever.
Zeg ’ns AAA,
Zeg ’ns AAA,
Zeg ’ns AAA!!!

Bij het volgende consult vertelde me-
vrouw de Vries dat haar vorige kat 
geelzucht had en is overleden. Zelf is 
ze ziek geworden toen ze hem be-
handelde met medicatie. Bij het 
ingeven van de pillen had ze slijm 
van de kat aan haar vinger en heeft 
toen nootjes gegeten zonder voor-
af haar handen te wassen. Ze heeft 
toen allerlei antibioticumkuren ge-
had maar knapte pas op na een 
kuur met het antibioticum Trime-
thoprim-Sulfa. Het doosje had ze 
mee. En haar man had pas nog 
een blaasontsteking. Knapte 
niet op tot hij ook Trime-
thoprim-Sulfa kreeg. Daarom 
dacht ze dat het een wonder-
middel was. En wilde graag dat 
ik als wonderdokter het voor 

zou schrijven voor haar Garfield. Ik vertelde haar na 
onderzoek dat Garfield geen bacteriële infectie had. 
Maar nu we het toch zo hadden over bacteriële 
infecties wist ze ineens zeker dat hij een 
maagdarmkanaal infectie had, want hij 
rook zo uit zijn bekje. Na een lang ge-
sprek kon ik haar eindelijk gerust stellen. 
Toch wilde ze een pijnstiller mee 
als test. En een bloedon-
derzoek vóórdat ze op 
vakantie zou gaan…

In de jaren die volg-
den zag ik regelma-
tig mevrouw de Vries 
met Garfield, Hol-
lands Welvaren. On-
danks al haar grote zor-
gen vond ik nooit een 
noemenswaardige kwaal. 
Tot hij ineens in korte tijd 
razendsnel afviel en ik een 
te snel werkende schild-
klier constateerde, die we 
met medicatie snel weer 
op de rit hadden. 

Maar dan ontwikkelt Gar-
field aanvallen met hijgen, 
een zwalkende gang en 
flauwtes, door ernstig hartfalen 
verslechtert hij zo snel, dat me-
vrouw de Vries mij na een dag 
hartmedicatie om euthanasie van 
Garfield vraagt. Eerlijk is eerlijk, ik twijfel-
de op dat moment wel. Omdat mevrouw de 
Vries niet gewoon, heel gewoon, doodgewoon en 
vrij normaal is. Niet in de omgang met haar dier. 
Niet in het relativeren van de problemen. Niet in 
het aannemen van mijn adviezen.
Ik kijk naar het lieve koppie van Garfield en zie zijn 
enorme ogen. Vol angst. En ik ga overstag, slaap 
hem in. Mevrouw de Vries wil er niet bij zijn als ik 
Garfield de laatste injectie geef. En dat is maar 
goed ook. Want daarna komt een golf van vocht van-
uit zijn longen uit zijn bekje, een teken dat zijn hart 
het niet meer aankon. Hij is maar twee weken ziek ge-
weest, maar mevrouw de Vries heeft zich acht jaar 
lang enorme zorgen om hem gemaakt. Zó zonde! 

Dezelfde avond zit ik op een verjaardag en hoor ik 
een 93-jarige oudtante een monoloog houden over 
haar kleine ouderdomskwaaltjes. Iemand zegt te-
gen haar: “Je moet blij zijn dat je nog niks mankeert 
op je 93e.” Als haar antwoord luidt: “…maar je weet 
nooit wat je onder de leden hebt…”, denk ik: is het 
suiker of is het K?
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