Mijn kastje ligt vol met spullen die ik eventueel tijdens de bevalling van 1 van mijn poezen nodig kan
hebben of voor de kittens in de eerste weken. Er dook laatst een collega fokker met mijn
toestemming even mijn ‘bevallings kastje’ in die wat te kort had. Blijkbaar heb ik met mijn medische
achtergrond wat meer spullen als standaard, maar evengoed ik gebruik ze echt als het me zo uit
komt.
Veel mensen beseffen niet wat het vergt of waar je jezelf als fokker op voorbereid. Hier een kleine
blik in ‘mijn kastje’ met mijn persoonlijke tekst en uitleg. Het is een persoonlijk iets, dus een andere
fokker kan wel eens een heel ander ‘kastje’ hebben met andere spulletjes. Toch is veel hetzelfde.
Krachtvoer

Animonda Carny Kitten (en dit type ik onderwijl Finola me van mijn plek af drukt en zich bemoeit
met mijn artikel) en Hills A/D is eigenlijk een soort van krachtvoer waarmee ik zwangere poezen
extra bijvoed. Hills A/D is ook iets wat ik standaard geef aan dieren met een verminderde weerstand
op momenten en waarmee ik een eerste papje aan leng naar een overgang van melk op vlees.
Royal Canin convalescence support is een poeder die ik aanleng met volle koffiemelk. Dit is dan een
calorierijk melkje voor mijn dieren op momenten dat hun weerstand wel een boost kan gebruiken.
Tevens maak ik hiervan het eerste papje voor kittens die een begin gaan maken van vloeibare melk,
naar papje, naar vlees.

KMR kittenmelk

Meestal heb ik de poedervorm in huis omdat deze gewoon lang houdbaar is en omdat ik van te voren

nooit kan weten of ik dit ga nodig hebben of niet. Indien ik het echt veelvuldig gebruik bij
bijvoorbeeld bijvoeder van een groot nest, dan bestel ik meestal ook nog de vloeibare kant en klare
vorm. Het is onmisbaar. Vaak als je het nodig hebt, dan heb je het niet (bij veel fokkers) en als je het
niet nodig hebt, dan heb je het wel staan. Ik zorg dat dit er ALTIJD is. Het is lastig om aan te komen in
het weekend en je zult net zien dat je het juist dan nodig hebt. Ik wil er gewoon niet naast grijpen.

Onderleggers

Onmisbaar eigenlijk voor de meeste fokkers. Ongeveer vanaf dag 50 van de zwangerschap leg ik deze
onderleggers onder een handdoek of een deken in een ruime kartonnen doos. Deze doos zet ik in de
‘kitten kooi’ (wat feitelijk niet meer als een buitenren voor knaagdieren) in de woonkamer. Deze
doos gaat vanaf dag 58-59 mee naar boven naar de slaapkamer met mijn meisje. Het is eigenlijk een
vast plekje waar de kittens de eerst komende tijd na de geboorte in verblijven. Soms bevallen ze erin
en soms kiezen ze toch voor een andere plek.

Homeopathische weeën opwekkers

Iets wat ik ook ALTIJD in huis heb voor een bevalling evenals oxytocine injecties. De oxytocine gebruik
ik echt uitsluitend in zeldzame gevallen waarop je wel MOET en uitsluitend na telefonisch overleg
met mijn dierenarts.
Oxytocine is een laatste redmiddel om de baarmoeder samen te laten persen, weeën op te wekken
in sommige gevallen of een kitten uit te drijven. Het is een gevaarlijk middel omdat je onherstelbare
schade kan aanrichten bij je poes als je dit op een verkeerd moment in spuit. Een baarmoeder kan
samentrekken op een moment dat dit niet moet of kan en scheuren. Dit is echt iets waar je zeer goed
mee om moet weten te gaan en nooit op eigen houtje moet gebruiken.

De homeopathische versie vind ik persoonlijk wat veiliger. Als er geen weeën komen, dan kun je deze
korrels oplossen in water en geven. Als een baarmoeder er gewoon niet klaar voor is (de
baarmoedermond niet rijp genoeg) of het gewoon niet kan, dan gebeurt er ook niks. Dan werkt het
middel dus gewoon niet en ontstaat er geen schade. De korrels hebben een zekere hoogte in de
hormonen nodig om te werken. Dit is tevens iets wat ik geef om zwakke weeën sterker te krijgen.
Soms zwakken de weeën af als de poes uitgeput begint te raken na een al uren durende bevalling.
Dat kun je niet altijd gebruiken. Soms is elke seconde die weg tikt cruciaal. Soms moet je moeder
natuur een handje helpen zodat de bevalling sneller achter de rug is.

Druivensuiker

Dit heb ik dus ook ALTIJD in huis. Als een bevalling lang duurt, dan kan de poes uitgeput raken. Je
kunt ze energie geven door wat natuurlijke voeding aan te bieden zoals Hill’s A/d wat ik eerst
probeer of een vloeibare oplossing van Royal Canin convalescence support. Vaak willen ze niet eten
op die momenten, dus meestal weigeren ze dat toch wel. Zeker als er al 1 of meerdere kittens zijn,
dan zijn ze daar meer mee bezig als met zichzelf. Dan is het handig om druivensuiker op te lossen in
water en dit middels een spuitje (als ze het niet zelf drinken) in de bek te spuiten. Sommige fokkers
gebruiken ook Nutridrops, maar ik verkies dit liever.
Je kunt ook een druppeltje in het bekje van een pas geboren kitten ingeven (wat wel zal moeten
soms) die uitgeput is en te moe om een tepel te pakken en meteen te gaan drinken bij moeder. Een
bevalling is voor een kitten ook zeer vermoeiend. Meestal gaan ze meteen drinken, maar in sommige
gevallen is alle energie op en dan kun je ze een druppeltje geven om net even een boost te krijgen
genoeg om aan de tepel te gaan drinken. De moedermelk doet dan eigenlijk de rest.
Handschoenen

Dit gebruik ik niet vaak, maar soms is het nodig. In bepaalde perioden van het jaar kun je zelf wat last
hebben van zweterige handen waardoor je gewoon geen goede grip hebt plus het is niet hygiënisch.

Dat is een goed moment om even handschoenen aan te trekken. Toch verkies ik blote handen liever
die schoon gewassen zijn uiteraard.

Stethoscoop

Voor mij een onmisbaar iets. Soms heb je het niet nodig, maar vaak grijp ik er toch wel naar om
diverse redenen. Ik kan hiermee de hartslag van moeder in de gaten houden. Je kunt soms de weeën
horen terwijl op het oog er niks te zien is. Dan is er dus wel werking bezig van binnen. Ik kan er de
hartslag van moeder mee in de gaten houden, maar dat doe ik eigenlijk maar zelden. Het
voornaamste voor mij is om de kittens te checken door ook even naar het hartje te luisteren. Als een
kitten geboren word en ‘het’ doet niks, dan is het zeer handig om te weten of je te maken hebt met
een complete hartstilstand of een adem stilstand. In beide gevallen moet je reanimeren natuurlijk,
maar als het hart wel klopt en het kitten ademt gewoon weg niet, dan kan het zijn dat de luchtwegen
ergens geblokkeerd zijn. Elke seconde is cruciaal in deze gevallen en dan wil ik graag weten welke
handelingen voorrang hebben.

Otoscoop / lampje

Een otoscoop heb ik standaard liggen. Je kunt er ook mee in de oren kijken, maar eigenlijk gebruik ik
die zelden. Ik heb een handzaam lampje ter grootte en handzaamheid van een pen die ik lekkerder in
de hand vind liggen. Hiermee kun je pupil reflexen checken o.a. , maar eigenlijk gebruik ik deze meer
om pas geboren kittens hun bekje na te kijken. Als ze geboren zijn, dan moet je ze toch goed
controleren op dingen als een open verhemelte o.a. Het is een nogal ‘donker gat’, dus dan kan ik
m.b.v. een beetje licht toch goed kijken.

Thermometer

Behoeft volgens mij weinig uitleg. Van elk dier in huis de temperatuur checken. Bij kittens die
bijgevoed dienen te worden is dit een onmisbaar iets. Je mag een kitten NOOIT OF TE NIMMER
voeden (dwangmatig of niet) indien deze onderkoeld is. Dat moet je echt beslist checken, want je
jaagt ze de dood in als je ze gaat voeden bij onderkoeling. In zo’n geval is het noodzaak dat je ze eerst
een beetje opwarmt. Als de temperatuur goed is, pas DAN kun je ze gaan voeden en niet eerder.

Bed kruiken

Dit behoeft ook weinig tekst en uitleg denk ik. Ik heb de ouderwetse metalen kruiken en de rubberen
zakken. Als je niet wilt dat de kittens weg kunnen rollen en warmte nodig hebben, dan gebruik ik de
metalen. Als ik ze een warm plekje wil bieden waar ze vrijwillig van of naartoe kunnen kruipen, dan
gebruik ik de zakken.

Spuitjes zonder naald

Naalden heb ik ook, maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Het is handig om een blaar bij mijzelf door te

prikken ofzo, maar voor mijn dieren gebruik ik het eigenlijk niet vaak.
De spuitjes zonder naald gebruik ik dus wel heel veel. Hiermee zuig je vocht op wat even ter controle
naar de dierenarts moet, zet ik speentjes op om kittens mee te voeden, geef ik druivensuiker mee,
opgeloste medicatie…eigenlijk van alles wat ik hiermee doe. Ik heb diverse maten met de inhoud van
1 ml tot aan 20 ml. Voor mij echt absoluut onmisbaar. Ik voel me vreselijk onthand als ik deze niet in
huis heb.

Opzet speentjes

Een flesje heb ik ook altijd wel, maar die ligt niet zo lekker in de hand vind ik. Ik werk er niet graag
mee. Ik werk liever met spuitjes zonder naald waar ik deze speentjes op kan zetten als ik een kitten
bij moet voeden. Het risico van verslikken is dermate lager evenals lucht opzuigen waar je met een
flesje toch meer risico mee hebt. Dat leid weer tot darm krampjes en kittens die zich niet lekker
voelen daardoor, dus ik heb dit liever. Dit is ook wel weer een zeer persoonlijk iets hoor. Een andere
fokker kan wel weer z’n redenen hebben om liever met een flesje te werken.

ID-bandjes

Twee verschillende soorten ID-bandjes heb ik standaard. Ik gebruik ze maar zelden. Sommige fokkers
vinden het handig om kittens van elkaar te kunnen onderscheiden als je er meer van dezelfde kleur
hebt. Ikzelf kijk net zo lang naar mijn kittens totdat ik een natuurlijk iets zie waarmee ik ze kan
onderscheiden van elkaar. De neusbrug loopt net wat anders, de onderkant van de voetkussentjes

kan van kleur verschillen, de vachtkleur kan wat dieper van kleur zijn you name it. Ik zie altijd wel
iets. Waarvoor ik het gebruik is eigenlijk als er kittenkopers komen. Voor hun is het natuurlijk lastig
de kittens soms van elkaar te kunnen onderscheiden zeker als ze lekker rond rennen. Dat is geen
doen. Dan geef ik het kitten waarvoor ze komen tijdelijk even een bandje om.

Baby weegschaal

Behoeft denk ik geen tekst en uitleg. Hier houd ik het gewicht van mijn dieren regelmatig mee in de
gaten. Ik mail steeds recente gewichten door naar mijn dierenarts. Als er eentje afgevallen is, dan
kun je die extra in de gaten houden. En het is ook om de kittens te wegen bij geboorte en tijdens de
groei onmisbaar.

Slijmzuigertje

Dit gebruik ik niet vaak, maar soms is het handig om slijm weg te kunnen zuigen uit het bekje of
keeltje van een pas geboren kitten. Meestal ‘sla ik ze af’. Klinkt even raar. Je moet ook wel weten wat
je doet. Ik zwiep/zwaai een kitten in een bepaalde goed ondersteunende houding in mijn hand rond
om het slijm eruit te ‘zwiepen’. Daarmee moet je voorzichtig zijn. Ik zou het mensen niet aanraden te
doen die niet weten wat ze doen.

sonde

Eigenlijk is dit een katheter die bij katten gebruikt word. Het kleinste maatje, maar ik gebruik hem als
sonde. De bestaande sondes vind ik voor het gebruik bij kittens gewoon te dik. Ik vind deze lastig in
te brengen omdat zo’n slokdarmpje echt onnoemelijk klein is.
In echt uiterste nood gebruik ik deze. In al die 8 jaar maar 1 keer gehoeven. Ik vind het een super link
iets. Je brengt de sonde in om een kitten dat niet uit zichzelf drinkt om wat voor rede dan ook te
‘dwang voederen’. Vaak is er dan toch iets mis met het kitten als je dat nodig hebt. Je loopt het risico
de longen vol te spuiten met melk als je het in het verkeerde ‘gat’ inbrengt zoals de luchtpijp. De
luchtpijp en slokdarm lopen namelijk even naast/achter elkaar. Je moet echt weten wat je doet!!!
Tevens is de scheiding tussen luchtpijp en slokdarm flinter dun, dus als je forceert, dan prik je er ook
zo doorheen. Als ik dit voorkomen kan te gebruiken, dan zal ik dat zeker doen. Het is echt een
uiterste redmiddel. Als je niks doet is zo’n kitten verloren, dus mijn instelling is eigenlijk dat je het
dan alleen nog maar kunt redden. Ik blijf het dood eng vinden als ik er iets over lees of iemand erover
hoor die dit standaard toepast. Wat een risico’s nemen sommigen.

Eigenlijk ben ik een fokker die het meer moet hebben van moeder natuur. Dat verkies ik nog altijd
boven alles. Moeder natuur is gewoon de beste uitvinding die er in de wereld bestaat vind ik.
Eigenlijk moet je daar gewoon van op aan kunnen en die d’r gang laten gaan, maar ja. Ook de beste
hebben soms wat hulp nodig. En dan ben ik er die waakt over mijn kleintjes als moeder natuur het
even niet kan. Ik waak over ze en help waar nodig tot moeder natuur het weer van me over neemt
en dan laat ik haar weer begaan en trek ik mijzelf terug om op afstand alles in de gaten te houden.
Ik heb geen klagen. Jij wel?

