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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 46
MEDISCHE RISICO’S BIJ DE PASGEBOREN
PUP OF KITTEN

Mijn hond of kat is net bevallen. Waarop moet ik letten bij de pups en kittens?
Nadat je teef of poes bevallen is moet je de kleintjes gedurende een paar weken
goed opvolgen.
In deze adviesbrief krijg je tips aangaande deze periode. Waar moet je op letten,
wanneer loopt het fout en hoe moet je ingrijpen? We bespreken hieronder enkele
veel voorkomende risico’s:






suikertekort
uitdroging
onderkoeling
ondervoeding
braken en/of diarree.

1. De pups of kittens hebben een suikertekort
Suikertekort wordt meestal veroorzaakt door een te geringe opname van melk. Dit
kan liggen:




aan de moeder (bijvoorbeeld door een ontsteking van de melkklieren);
aan de pup of de kitten zelf (door een aangeboren afwijking kan er
bijvoorbeeld iets mis zijn met de stofwisseling);
of aan de omgeving (voorbeelden hiervan zijn een te hoge of te lage
omgevingstemperatuur, te veel hanteren van de pasgeborenen waardoor ze
te moe zijn om te zogen enz.).

Een suikertekort herken je aan de volgende symptomen:


de pups of kittens zijn heel onrustig en piepen constant
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ze voelen koud aan
ze ademen te snel
ze vertonen stuipjes
ze kunnen in coma gaan

Wat moet je doen?
Dien zo snel mogelijk suiker toe. Toediening van een suikeroplossing onder de tong
zorgt meestal snel voor resultaat. Betert het niet binnen de 15 minuten, dan moet je
met het diertje naar de dierenarts. Die gaat dan een infuus moeten toedienen met
een verdunde suikeroplossing.
Deze aandoening zien we vooral bij honden van de zogenaamde ‘toyrassen’:
minipoedels, malthezers, chihuahua’s enz. Het is dan ook niet verstandig om deze
dieren slechts 2 maaltijden per dag te geven tot ze de leeftijd van 6 maand bereiken.
Verschillende kleine porties per dag is voor hen veel beter!

2. De pups of kittens zijn uitgedroogd
Pasgeboren en zeer jonge dieren raken veel sneller uitgedroogd dan volwassen
dieren. Een paar dagen braken of diarree of een paar dagen minder goed eten
kunnen al uitdroging tot gevolg te hebben.
Uitdroging herken je aan de volgende symptomen:
 de pups of kittens piepen in het begin constant, maar worden dan slomer en
slomer;
 hierdoor gaan ze minder drinken en krijgen ook de klachten van een suikertekort
(zie hierboven);
 uiteindelijk gaan de diertjes in shock. Dit herken je aan de koude pootjes en het
bleke tandvlees. Als er niet snel wordt ingegrepen kunnen ze dood gaan.
Wat moet je doen?
Breng het dier zo snel mogelijk naar de dierenarts. Die zal vocht toedienen met een
sonde tot in de maag of via een infuus. Probeer NOOIT bij een verzwakt dier water
op te geven met een spuitje. Het dier is immers te zwak om te slikken en het vocht
kan in zijn luchtpijp terecht komen! Daarnaast moet de oorzaak uiteraard worden
aangepakt met anti-diarree en/of anti-braak medicatie. Geef hiervoor NOOIT
medicatie voor mensen, dit kan dodelijk zijn voor een dier!

3. De pups of kittens zijn onderkoeld
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Pasgeboren honden en katten hebben van nature een vrij lage lichaamstemperatuur.
Dit is op zich niet erg, maar 2 uur na de geboorte moet de temperatuur toch al flink
gestegen zijn.
De pup of het kitten is hiervoor vooral afhankelijk van externe warmtebronnen: de
moeder, nestgenootjes of een warmtelamp.
Onderkoeling herken je aan de volgende symptomen:
 onrust/piepen
 uiteindelijk op de zij gaan liggen en alleen af en toe nog naar adem happen
 sterk vertraagde ademhalingsfrequentie
 shock
Wat moet je doen?






Het is heel belangrijk dat je TRAAG opwarmt, over een tijdsspanne van 1-3
uur.
Eerst moet je zien of het dier niet uitgedroogd is (zie hierboven): een
uitgedroogd dier opwarmen heeft geen zin want de organen krijgen op dat
moment te weinig zuurstof.
Zuurstof toedienen kan wel heel nuttig zijn: de dierenarts beschikt hiervoor
over de juiste apparatuur.
Verhoog de omgevingstemperatuur door middel van een warmtelamp. Zorg er
wel voor dat de moeder ergens anders kan gaan liggen als ze het te warm
krijgt! Voor moederloze pups of kittens mag de omgevingstemperatuur
gedurende de eerste levensweek zelfs 29 à 32° C bedragen, gevolgd door 27°
C in de daaropvolgende 3 weken!

4. De pups of kittens zijn ondervoed
Het is belangrijk de pups of kittens dagelijks te wegen. Ze moeten elke dag in
gewicht bijkomen! Alleen op de eerste dag mag het gewicht maximaal 10% afnemen.
Daarna moet het met 5 à 10% per dag stijgen! Het geboortegewicht dient te
verdubbelen in 10 dagen tijd en te verviervoudigen na 20 dagen.
Wat kunnen de mogelijke oorzaken zijn van ondervoeding:
 Is de moeder in goede conditie, geeft ze voldoende melk, zijn er geen
ontstoken melkklieren?
 Laat de moeder het drinken goed toe of gaat ze altijd weg van de pups of
kittens?
 Is de omgevingstemperatuur ok? ( zie hierboven)
 Is de omgeving rustig genoeg?
Geeft de teef of moederpoes onvoldoende melk, dan is het nodig de kleintjes met
kunstmelk bij te voederen. Alle informatie daarover vind je in onze Adviesbrief 33:
“pasgeboren dieren grootbrengen met de hand” (www.dapdevrijheid.be).
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5. De pups of kittens vertonen braken en/of diarree
Wat kunnen hiervan de oorzaken zijn?
 te veel of juist te weinig voeding
 te geconcentreerde kunstmelk
 infecties ( parasieten, virussen of een bacterie)
 een vreemd voorwerp
 een stuk darm dat in een ander stuk darm is ingeschoven door te persen.
Wat moet je doen?
Ga zeker naar de dierenarts indien de problemen langer dan één dag aanhouden.
Die moet zo snel mogelijk de oorzaak zien te achterhalen. Meestal zal het diertje ook
vocht toegediend moeten krijgen om uitdroging te voorkomen.

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP
De Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis
downloaden op www.dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand
advies maak je best telefonisch een afspraak (tel. 03/314 87 67).
Neem ook eens een kijkje bij DAP De Vrijheid op Facebook en
like ons als je het de moeite vindt!

Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens, Wendy Op De Beeck en Joke
Yzewyn
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