Geriatrisch Onderzoek

De oudere kat heeft extra aandacht nodig. Bij de jaarlijkse controle wordt de kat onderzocht op
uitwendig zichtbare klinische afwijkingen. Bij de oudere kat is het aan te raden om een extra
geriatrisch onderzoek te laten uitvoeren.
Vanaf welke leeftijd spreekt men over een oudere kat?: vanaf 9-10 jaar.
Het geriatrisch onderzoek (senioren onderzoek) bestaat uit:
Bloedafname: ter bepaling van de nier- en leverwaarden, bloedsuikerspiegel en evt bepaling
van het schildklierhormoon (T4).
Het kan zijn dat uw kat nog geen uitwendig zichtbare klachten heeft, maar dat het bloed wel
aanwijzingen geeft naar (beginnend) nier- en/of leverfalen. Wanneer dit op tijd onderkend wordt,
kunnen we hier op tijd op inspelen (met bijvoorbeeld speciaal voer en/of medicatie), zodat we
kunnen proberen verdere beschadiging te beperken.
Bij de oudere kat kan hyperthyroidie (= een te snel werkende schildklier) optreden. Bij het
algemene onderzoek kan bij palpatie geconstateerd worden dat de schildklier uni- of bilateraal
(de schildklier bestaat uit 2 lobben) vergroot is. Ook bij een niet vergrote schildklier kan er sprake
zijn van hyperthyroidie. Andere symptomen zijn oa een te hoge hartslag (al dan niet met een
hartruis), een onrustige kat, een extreem hongerige kat die ondanks een goede eetlust toch
vermagerd. De diagnose van hyperthyroidie moet altijd bevestigd worden dmv een bloedonderzoek (bepaling van het schildklierhormoon T4).
Orthopedisch onderzoek (indien nodig)
De oudere kat kan last gaan krijgen van artrose. Dit uit zich meestal in moeite met springen en
vaker slapen. Men denkt vaak dat het "luier" worden te maken heeft met de leeftijd, maar vaak
blijkt artrose de oorzaak te zijn van het minder actief zijn. Als bij het onderzoek blijkt dat het nodig
is om van bepaalde gewrichten (en/of beenderen) een rontgenfoto te maken, kan dat in overleg
met u gedaan worden. Ook voor artrose zijn er verschillende dieetvoeren op de markt. Daarnaast
bestaan er ook voedingssupplementen die aan het eigen voer toegevoegd kunnen worden die
zorgen voor een betere "smering" van de gewrichten. In erge gevallen kan er pijnstilling gegeven
worden.
Extra aandacht aan het gebit
Juist bij de oudere kat moet er extra aandacht besteed worden aan het gebit. Punten waar op
gelet moet worden zijn: uit de bek stinken, overmatig kwijlen, moeilijk eten, niet eten en pijn bij het
eten. Bij een vies gebit zien we vaak een gingivitis (= een ontsteking van het tandvlees). In hele
erge gevallen van gingivitis kunnen bacterien die normaal alleen in de mond voorkomen via de
bloedbaan bij de organen terecht komen en daar voor de nodige problemen zorgen. Een schoon
gebit is dus (juist bij de oude kat) erg belangrijk. Mocht het nodig zijn dan kan het gebit uitgebreid
gereinigd worden. Ook extractie van de elementen is mogelijk.
Het doel van het geriartrisch onderzoek is het verbeteren van de kwaliteit van het leven en, zo
mogelijk het verlengen van de levensduur.

