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Gisterochtend stond een tweede opera-
tie gepland van Zwartje, een poes met 
een melkkliergezwel. Precies een half 
jaar geleden is bij haar onder narcose 
een biopt genomen van een melkklier-
gezwel. De uitslag was destijds een 
kwaadaardige tumor en dus is Zwartje 
direct na de uitslag geopereerd en het 
gezwel ruim weggenomen. Het gezwel 
is helaas terug gegroeid en toont zich nu 
nog uitgebreider tot in haar lies.
De huid is stuk, de lymfeklier vergroot 
en ze heeft er last van. Voorafgaand aan 
deze tweede operatie maken we een 
röntgenfoto om te zien of er uitzaaiingen 
zijn in haar longen. 

Melkkliergezwellen ontstaan bij katten 
onder hormonale invloed. Hoe vaker ze 
krols zijn geweest, hoe meer risico. Het 
risico neemt nog sterker toe wanneer ze 
de poezenpil gehad hebben, omdat 
deze uit hormonen bestaat. In feite is 
een melkkliergezwel borstkanker. 
En dit is net zoals bij mensen een poten-
tieel dodelijke ziekte. Katten hebben vijf 
paar borsten oftewel tien melkklieren met 
overal plek voor melkkliergezwellen…

Ze ontstaan vaak in het weefsel onder 
de tepels en voelen eerst aan als kleine 
erwtjes. Soms kunnen ze enorm snel 
groeien tot harde knobbelige massa’s. 
Bij snelle groei kan de huid kapot gaan 
en ervaart de kat pijn. 

Melkkliergezwellen kunnen zowel goed- 
als kwaadaardig zijn. Goedaardig bete-
kent geen groei in onderliggende struc-
turen en geen uitzaaiingen. Kwaadaardig 
betekent soms agressieve groei in onder-
liggende structuren zoals in dit geval de 
buikspieren. Maar ook grote kans op uit-
zaaiingen naar de lymfeknopen, longen 
of lever. Zo zijn in 94% van de kwaadaar-
digste gezwellen uitzaaiingen aanwezig 
binnen het jaar na chirurgie. Ook de 
grootte van de gezwellen heeft een 
voorspellende waarde op de levensver-
wachting. Zijn ze groter dan drie cm dan 
is de overlevingstijd maar vier tot twaalf 
maanden. Het is dus héél belangrijk dat 
een eigenaar bij een klein knobbeltje al 
aan de bel trekt en niet te lang wacht. 
Het bijzondere van melkkliergezwellen is 
dat ze van goedaardig naar kwaadaardig 
kunnen veranderen. Wanneer de kleine 
knobbeltjes voor het eerst voelbaar zijn 
onder de huid betekent dit dus altijd dat 
er zo snel mogelijk actie ondernomen 
moet worden. 

Van Zwartje weten we niet precies hoe 
oud ze is want ze komt uit het asiel. Daar 
was ze al gesteriliseerd toen ze gevonden 
werd, maar het is ook niet bekend op 
welke leeftijd dat was en of ze eventueel 
de poezenpil gehad heeft. De eigenaren 
willen er alles aan laten doen om haar 
een zo goed en lang mogelijk leven te 
geven. Daarom ga ik vandaag opnieuw 
de tumoren zo ruim mogelijk weg snijden 
ook al betekent dat een grote wond. 
Bij melkkliergezwellen is het maar al te 
vaak alles of niets. 
Zwartje is verder in prima conditie, als je 
haar ziet zitten zou je niet denken dat ze 
kanker heeft met haar prachtig glanzende 
vacht. Ik verwacht dan ook geen ellende 
op de röntgenfoto te zien.

Als de foto ontwikkeld is, schrik ik me 
dan ook een ongeluk. Haar hele long-
veld is bezaaid met witte vlekjes, alsof 
het sneeuwt. Dit is heel erg foute boel. 
Ik zet Zwartje terug in haar hokje en bel 
met lood in mijn schoenen de eigenares-
se om het slechte nieuws te vertellen. 
Ik ga haar niet opereren. Ze heeft zeer 
waarschijnlijk niet heel lang meer te le-
ven. 

Slecht nieuws vertellen is en blijft een 
heel moeilijk onderdeel van het vak.
De eigenaren komen in een stroom van 
emoties terecht, ongeloof, woede, schuld-
gevoel, verdriet. Soms ben ik stiekem 
een beetje opgelucht als ik het over de 
telefoon kan vertellen. Want het gaat mij 
ook niet in mijn kouwe kleren zitten. En 
dus schieten de tranen in mijn ogen als 
ik de eigenaresse van Zwartje aan de 
telefoon heb. 
Slecht nieuws daar draai je niet omheen. 
Je zegt gelijk waar het op staat. En wacht 
dan even tot het doorgedrongen is. 
Daarna volgen emoties en vaak een boel 
vragen. Het is stil aan de andere kant. 
Daarna vraagt de eigenaresse me hui-
lend van alles en nog wat.  Pfff… niet te 
doen dit, elke keer weer. Het went nooit.  

Diezelfde dag staat in de middag 
Streepje gepland op het spreekuur. Een 
half jaar geleden is zij geopereerd aan 
melkkliergezwellen en gesteriliseerd. Zij 
was toen al een jaar of tien. De eigenaar 
vertelde destijds dat hij zijn katten be-
wust niet liet steriliseren omdat hij er-
gens gelezen had dat het gedrag zo na-
delig zou veranderen. Toen Streepje op 
het spreekuur kwam met een hele rij 

melkkliergezwellen was hij erg geschrok-
ken en liet haar gelijk opereren. Streepje 
heeft nu opnieuw melkkliergezwellen 
maar dit keer aan de andere melklijst en 
veel meer naar achteren. Meneer weet 
wat het zou kunnen betekenen en is 
zichtbaar nerveus. 
Ik kijk Streepje verder goed na en voel 
alle melkklieren langs. Op de plekken 
waar al geopereerd is kan ik gelukkig 
geen nieuwe bultjes voelen. Ook Streep-
je lijkt in verder prima conditie te zijn en 
ook deze eigenaar is vastberaden en wil 
een tweede operatie. Ook bij Streepje 
besluit ik eerst een röntgenfoto van de 
longen te maken. 

Als ik in de spreekkamer terugkom met 
de uitslag en Streepje op mijn arm is 
meneer in geen velden of wegen te be-
kennen. Volgens de assistente is hij even 
naar buiten gelopen om te roken. Even 
later is hij terug, ik zie vlekken in zijn nek. 
Goed nieuws breng ik op dezelfde ma-
nier: pats, boem. Ook dan wacht ik even 
af want een mens vreest het meest het 
lijden dat hij vreest en dus kan het soms 
even duren voordat ook goed nieuws 
doorgedrongen is. Meneer moet zicht-
baar zijn tranen inhouden en ik heb kip-
penvel. Ik laat de röntgenfoto zien, vrij 
van vlekjes, geen sneeuwbeeld.

We plannen een tweede operatie voor 
Streepje in. 

Als ik even later de patiëntenkaarten van 
Streepje en Zwartje nog eens met elkaar 
vergelijk zie ik tot mijn stomme verbazing 
dat ze beiden op dezelfde dag geope-
reerd zijn een half jaar geleden. 
Eigen schuld, dikke bult? Nee, in dit ge-
val niet. Maar die uitdrukking zit eerlijk 
gezegd wel eens in mijn hoofd als ik luis-
ter naar de waslijst van verschillende re-
denen waarom mensen hun katten niet 
jong laten steriliseren. Hard? Jazeker. 
Maar vroegtijdig overlijden door de ge-
volgen van niet steriliseren, dat is hart-
verscheurend! En een gewaarschuwd 
mens telt voor twee? Ja, die vlieger gaat 
wel op hier. 
De eigenaar van Streepje heeft zijn an-
dere jongere kat Witje gelijk laten sterili-
seren. 

Claudia Verhoeff
Dierenartsenpraktijk Alkmaar Noord  
www.dierenarts-alkmaarnoord.nl

Kippenvel krijg ik weer als ik aan gisteren 
denk. Een schrijnender contrast tussen twee 
nagenoeg identieke patiënten kan werkelijk 
niemand verzinnen. De ene met vette pech,

de andere met dikke mazzel… 


