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  Oktober is de maand  
     van de Oudere Kat 
 
 
Uit onderzoek is gebleken dat katten steeds ouder worden. En natuurlijk willen  
we graag dat onze geliefde huisdieren zo lang mogelijk bij ons blijven. Maar  
ouder worden brengt, net als bij mensen, vaak ook problemen met zich mee.  
Wist u bijvoorbeeld dat 2 op de 3 katten ouder dan 7 jaar last hebben van  
artrose? Of dat 1 op de 3 chronische niesziekte heeft? Helaas worden deze  
en andere aandoeningen vaak te laat ontdekt. 

 Daarom is oktober de maand van de oudere kat! 

 
Een kat die ouder is dan 14 jaar kun je gerust ‘bejaard’ noemen, ook al zijn er genoeg katten die veel 
ouder worden. Katten worden vanaf een leeftijd van ongeveer 10 jaar ‘senior’ genoemd. Omdat 
aandoeningen vaak pas worden opgemerkt als ze in een gevorderd stadium zijn, heeft uw senior kat 
baat bij regelmatige gezondheidscontroles. Veel aandoeningen die bij de oudere kat voorkomen zijn 
wel degelijk goed behandelbaar. Voorbeelden van veranderingen die een medische aandoening 
doen vermoeden zijn: 

- Meer drinken en meer plassen, 
- Meer eten of juist minder, 
- Vermageren of juist dikker worden, 
- Moeilijk opstaan en stijf lopen, 
- Kwijlen en uit de bek ruiken, 
- Een doffe, vettige vacht. 

 
Tijdens de maand van de oudere kat kunt u een afspraak maken voor uw kat voor een gezondheids-
check. De gezondheids-check bestaat uit: 
  Een lichamelijk onderzoek (ogen, oren, gebit, hart, longen, mobiliteit, etc.) 
  Een urineonderzoek (soortelijk gewicht, suiker, eiwit, pH) 
  Een algemene screening van het bloed (lever, nieren, suiker, etc.) 
  Een bloeddrukmeting. 
Voor het urineonderzoek vragen wij u van tevoren urine op te vangen en dit mee te nemen. 

De kosten van deze gezondheids-check voor uw oudere kat bedragen €75 (de normale prijs 

hiervoor is €130). 
 
Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen?  
Neem dan gerust contact met ons op via: 0593- 33 12 53. 

 
                                                                                          

 

Gezondheids-check 

voor uw oudere kat,  
in de maand 

oktober voor €75! 


