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ZWARTE ZWERFKAT DIE LIJDT AAN CORYZA EN GEÏNFECTEERD MET 
PARASIETEN 

Deze kat maakt deel uit van een gemeenschap die gevoed wordt door de buurtbewoners; hij 
en zijn soortgenoten leden aan coryza en ademhalingsmoeilijkheden. De kat op deze foto’s 
zat vol luizen wat verschrikkelijke jeuk veroorzaakte. Hij verloor zijn haar op verschillende 
plaatsen, op zijn huid waren sijpelende wonden . Na een goede verzorging en een grondige 
behandeling, kreeg deze kleine jongen eindelijk een mooie vacht. Hij werd gecastreerd en 
geïdentificeerd. Hij blijft kwetsbaar en om die reden, zal hij onder toezicht binnen blijven. 
Geen zwerfkattenleven meer voor hem. 

 
Afbeelding 1-De dag van de vangst en de dag van zijn verzorging. 

ROSSE ZWERFKAT MET EEN TANDABCES 

Deze kat maakt deel uit van een gemeenschap die gevoed wordt door de buurtbewoners. 
Geen enkele kat was gesteriliseerd en veel onder hen leden aan coryza. Naar aanleiding van 
een telefoontje van een dame die bezorgd was over hun gezondheidstoestand, hebben wij 
ingegrepen om hen te verzorgen en tegelijkertijd ze allemaal te steriliseren en identificeren. 
Deze rosse kat had vreselijke pijn veroorzaakt door een tandabces. Hij werd gevangen 
genomen en onmiddellijk behandeld. 

 
Afbeelding 2-De dag dat hij gevangen werd. De kat wordt behandeld en is aan het herstellen. 
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LANGHARIGE GETIJGERDE KAT 

Deze kat maakt deel uit van dezelfde gemeenschap als de rosse kat met het tandabces. Hij 
leed aan een ernstige coryza en calicivirus. Zijn vacht vormde een groot schild van 
samengeklit haar vol parasieten. Er werden veel teken verwijderd. Hij werd helemaal 
geschoren om zich te ontdoen van zijn ongemakkelijke vacht. Hij werd verzorgd, gecastreerd 
en geïdentificeerd. Nu leeft hij comfortabel bij de personen die hem vroeger eten gaven. 

 
Afbeelding 3  

De dag dat hij geschoren werd. Terug naar zijn beschermers, zijn vacht groeit langzaam terug  
(twee maanden scheiden deze 2 foto's). 

 

ZWARTE ZWERFKAT MET ZIEKTESYMPTOMEN 

Deze half wilde zwerfkat, ongeveer 15 jaar oud, vertoonde ziektesymptomen. Hoewel ze zich 
nog perfect voedde, was haar vacht dof aan het worden. We hebben haar gevangen en 
brachten haar naar de dierenarts voor een bloedafname. Het bleek dat ze problemen had 
met haar schildklier en een dagelijkse behandeling nodig had. Ze werd in veiligheid gebracht 
en zal binnen verzorgd worden. Gedaan met haar leven als zwerfkat, nu wordt ze dagelijks in 
de gaten gehouden en krijgt ze aangepast voedsel en een behandeling. 

 
Afbeelding 4  

Tijdens het klinisch onderzoek. De kat is goed wakker na het onderzoek. 
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ZWARTE ZIEKE EN ZWAKKE ZWERFKAT 

Deze zwarte zwerfkat werd op een parking gevonden nabij een 
supermarkt. Hij leed aan een ernstige coryza en een bronchopneumonie. 
Hij was volledig gedehydrateerd en uiterst mager; hij kon niet meer op zijn 
poten staan. De personen die hem vonden, contacteerden ons en we 
hebben hem onmiddellijk laten opnemen. Na een week intensieve 
verzorging, begon dit schatje te herstellen. Toen hij terug gezond was, kon 
hij niet stoppen met eten, alsof hij de gemiste maaltijden wilde inhalen. 
Hij is nu veilig en zal niet meer op straat leven.  

 

WIT-GETIJGERDE KAT 

Deze kat werd onder onze aandacht gebracht door een jong meisje 
dat bezorgd was om hem. Dit dier dwaalde buiten rond in alle 
weersomstandigheden. Zijn toestand was onrustwekkend, hij werd 
gevangen en onmiddellijk naar de dierenarts gebracht. Na 
onderzoek bleek dat hij leed hij aan een chronische 
tandvleesontsteking. Na buurtonderzoek  bleek dat deze kat 
toebehoorde aan buurtbewoners. Deze personen legden ons uit 
dat de kat niet meer naar huis wou sinds de komst van een nieuwe 
hond in het gezin, waardoor ze hem niet goed konden verzorgen. 
Ze vertelden ons dat ze binnenkort  naar een groter huis verhuizen 
en dat de kat een eigen ruimte zal hebben zonder hond. We zullen 
dit blijven opvolgen. 

 

ZWARTE KAT MET EEN BRONCHOPNEUMONIE 

Deze half wilde kat leed aan een ernstige bronchopneumonie. Hij kon niet meer ademen of 
eten. Hij was erg mager en zijn toestand was kritiek. De vrouw die hem voedde was niet in 
staat om hem zelf te vangen teneinde hem te laten verzorgen. We vingen hem en brachten 
hem naar de dierenarts die hem onmiddellijk de nodige verzorging gaf. Een opname was 
nodig om hem goed te behandelen. De weg naar herstel is lang maar we doen ons best om 
ervoor te zorgen dat deze kleine schat zal genezen. 
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1 JAAR OUDE KATTIN UIT EEN AUTORAAM GEGOOID 

Deze kleine kattin werd samen met haar kitten uit een autoraam gegooid. Een dame was 
getuige van de feiten en ving de 2 dieren op en bracht ze naar onze dierenarts. (De dame 
had geen tijd om het kenteken van de auto te noteren omdat de chauffeur erg snel reed). 
Helaas is de kitten gestorven. We hebben de moeder kunnen redden. Ze werd verzorgd, 
gesteriliseerd, gechipt en geadopteerd. Ze is gelukkig bij haar nieuwe familie. 

 
Afbeelding 5-De kleine kattin in haar nieuwe familie waar ze heel geliefd is. 

KATTEN MET CORYZA EN CHRONISCHE ADEMHALINGSPROBLEMEN 

Eén grote gemeenschap van katten werd ons gemeld. Hoewel ze door de buurtbewoners 
gevoed werden, kregen ze geen diergeneeskundige zorgen en velen van hen leden aan een 
coryza en calicivirus. Ze werden onder de hoede van onze vereniging genomen om hen de 
nodige zorgen te geven. Velen van hen werden behandeld, gecastreerd en geïdentificeerd en 
vervolgens vrijgelaten op hun terrein met aangepaste schuilplaatsen tot hun beschikking. De 
dieren op deze foto's zijn kwetsbaarder en hebben dagelijkse verzorging nodig omdat ze aan 
chronische ademhalingsproblemen lijden. Zij zullen niet naar hun terrein terugkeren maar 
zullen op een veilige plaats ondergebracht worden.  

 
Afbeelding 6-Twee katten die lijden aan coryza, in herstel. 
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Afbeelding 7  

Zwarte kat die lijdt aan coryza, calicivirus en leucose. Hij is nu veilig. 
Foto links: dag van zijn opname. Foto rechts: na de behandeling. 

 

 
Afbeelding 8  

Het oog van dit kitten werd beschadigd als gevolg van een niet behandelde coryza. Het moest worden verwijderd. Het kitten 
maakt het goed en is samen met zijn zusje op een veilige plaats ondergebracht; ze zijn heel gehecht aan elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


