Geachte meneer/mevrouw,
Deze informatiebrief geeft u extra informatie met betrekking tot de suikerziekte die bij uw kat is
gediagnosticeerd.
Door tweemaal daags insuline toe te dienen aan uw kat via een onderhuidse prik kan de glucose vanuit het
bloed worden opgenomen in de organen, zodat zij dit als brandstof kunnen gebruiken. De klachten van
suikerziekte kunnen hiermee verminderen.
Niet elke kat heeft dezelfde hoeveelheid insuline nodig. Het kan even duren voordat we voor uw dier de
juiste dosering hebben gevonden. We beginnen met een lagere dosering om zo min mogelijk risico’s te
nemen en bouwen de dosering langzaam op. Na een week is de eerste bloedcontrole. Bij voorkeur prikken
we steeds een week na een aanpassing van de dosering om te zien of de suikerspiegel al tot het normale
niveau is gedaald.
In enkele gevallen komt het voor dat een kat van suikerziekte geneest. Door regelmatige bloedcontroles
kunnen we dit tijdig opsporen en weten we wanneer we de insuline kunnen afbouwen.
Naast het toedienen van insuline zijn er nog een aantal belangrijke pijlers in de behandeling:
1. Aangepaste voeding
Uw kat heeft een voer nodig met weinig koolhydraten (suikers) en veel vezels. Er zijn kant-en-klare
voeders beschikbaar die de juiste samenstelling bevatten. Door de vezels wordt de glucose uit de voeding
geleidelijk opgenomen. Ook geven de vezels een verzadigd gevoel. Tevens zorgt de juiste voeding ervoor
dat er minder insuline geïnjecteerd hoeft te worden.
De meeste katten met suikerziekte zijn te zwaar. De juiste voeding kan ook helpen uw dier te doen afvallen,
wat kan bijdragen aan vermindering van de hoeveelheid insuline.
2. Een vast levensritme
Het is belangrijk 2x per dag op vaste tijdstippen insuline te injecteren. Het is enorm belangrijk dat de
insuline alleen wordt gegeven als uw kat goed eet! Wanneer een kat ziek is, slecht eet, braakt of diarree
heeft dan kan de 'standaard' dosering van de insuline te hoog zijn en kan het spuiten een te lage
bloedsuikerspiegel (een “hypo”) veroorzaken. Wanneer één van deze dingen het geval is bij uw dier, geef
dan ¼ - ⅓ van de normale hoeveelheid insuline. Neem ook contact op met de praktijk voor overleg.
Bij een hypo kan de kat rillerig en sloom zijn vanwege een lage bloedsuikerspiegel. Als de
bloedsuikerspiegel iets te laag is, dan zal hij graag willen eten. U kunt dan voer aanbieden. Als de
bloedsuikerspiegel véél te laag is, dan kan hij zo sloom worden dat hij niet meer wil eten. Geef de kat dan
voorzichtig wat water met dextrose (druivensuiker) in en neem contact op met de praktijk. Het is verstandig
altijd wat druivensuiker achter de hand te hebben.
Bij katten met suikerziekte is de urine niet goed geconcentreerd en dus waterig. Dit zorgt ervoor dat ze
meer gaan plassen. Door suiker in de urine zijn katten met suikerziekte gevoeliger voor blaasontstekingen.
Een blaasontsteking kan er op zijn beurt voor zorgen dat de insuline niet goed werkt. Het advies is dan ook
om op het moment dat suikerziekte bij uw dier wordt geconstateerd, wat urine langs te brengen voor
onderzoek.

Katten met suikerziekte hebben een grotere kans op een hoge bloeddruk. We kunnen de bloeddruk van uw
kat meten en zo nodig een bloeddrukverlager geven. U kunt hiervoor een afspraak maken.
Lees voor de bewaring en het hanteren van de insuline goed de bijsluiter door.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de praktijk via telefoonnummer 0344 – 612976.
Met vriendelijke groet,
Dierenkliniek Tiel-Drumpt

