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KAT ZWAAR GEBETEN DOOR EEN GROTE HOND 

Op 10 januari 2022 neemt een dame contact met mij op om melding te maken over een kat 
met een ernstige verwonding aan haar dijbeen die niet meer kan bewegen. Ik vraag aan deze 
persoon of ze de kat bij onze dierenarts kan brengen om de eerste zorgen toe te dienen. 

Eens opgenomen door de dierenarts kan zij vaststellen dat het dier door een grote hond 
gebeten werd. De wonde is zwaar geïnfecteerd wat sepsis veroorzaakt bij de kat. Dit klein 
beestje heeft waarschijnlijk meerdere dagen rondgezworven met ondraaglijk veel pijn, want, 
zoals te zien op de foto, was zijn wonde groen toen hij opgenomen werd.   

 

Afbeelding 1 Dag van zijn opname 
De wonde was zeer besmet en was groen van kleur.  

Op deze foto kan u de ontsmettende gaaswieken zien.  
In het begin was zijn wonde niet mooi en had het dier veel zorgen nodig. 

 

Het was een lange periode van intensieve zorgen om de sepsis te genezen. Ondanks het 
lijden dat hij heeft doorstaan, is de kat zeer lief en hij spinde zelfs tijdens de zorgen. 

 

Afbeelding 2  
Dag na dag begon de wonde te genezen.  
De behandeling toonde goede resultaten.  
De kat slaagde erin uit de sepsis te komen. 

Wanneer zijn toestand het toeliet, opereerde de dierenarts hem in 
de hoop zijn poot de redden, maar helaas kwam de pin los uit zijn 
dij. Een werd een nieuwe poging gedaan maar het werd een 2de 
mislukking omdat de pin niet vast bleef zitten! Uiteindelijk werd de 
poot geamputeerd. 

Dit klein beestje heeft geluk gehad om gevonden en opgenomen te 
worden zodat hij zijn ongeluk kon overleven. Opnieuw is het dankzij 
jullie giften dat deze kleine schat gered werd. Zonder uw financiële 
steun zouden we machteloos staan tegenover deze zware 
dierenartskosten.  

HARTELIJK DANK VOOR HEM! 

 


