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Voorwoord: 
 

Om te beginnen wil ik iedereen die bij de Ocicat Club Holland betrokken is welkom heten, 
vanuit mijn functie als voorzitter. 

Graag willen we dit een club laten zijn die er voor en door de leden is. Daarom heeft het 
bestuur goed gedacht jullie allemaal op de hoogte te brengen en houden van de vorderingen 
in de club. Bijgevolg even een klein overzichtje.  

De notaris feliciteerde ons op 19 maart 2008 na het tekenen van de notariële akte met de 
woorden: "Proficiat. Bent u er wel van doordrongen dat de Ocicat Club Holland nu een feit 
is?"  

Ongeveer een week later ontvingen we ook de bevestigingsbrief dat de club ingeschreven 
stond bij de Kamer van Koophandel. Daarmee kreeg de eerste officieel geregistreerde 
Ocicatclub in Nederland haar bestaansrecht. 

Er zijn een ruime vier maanden verstreken sinds deze gebeurtenis plaatsvond en er is 
inmiddels veel werk verzet. Er is een schitterende, informatieve website opgezet (die zelfs zo 
goed is dat de opzet al wordt gekopieerd). Voor de financiële kant is de Postbank benaderd 
voor een rekeningnummer. Er zijn gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Vobra / 
Casa Fera die gaan bekijken wat zij als bedrijf voor onze club kunnen gaan betekenen. Te 
denken valt aan sponsoring van voer voor kittenpakketjes en uitdeelzakjes voor op shows en 
meer van dat soort dingen. 

Ook zijn er al enkele bedrijven benaderd om advertenties te plaatsen op de website en in ons 
clubblad. Onder de bestuursleden circuleren al veel meer plannen, maar zolang dat nog 
plannen zijn lijkt het ons beter dat nog niet naar buiten te brengen. Eerst maar eens een 
aantal zaken realiseren. Maar mochten jullie ideeën of suggesties hebben, hoe onbereikbaar 
en wild ze misschien ook lijken, leg ze zeker voor aan het bestuur. Vaak wordt er uit 
onuitvoerbare zaken toch iets geboren wat wel te doen valt. Als laatste wil ik iedereen 
bedanken die zijn / haar vertrouwen in deze club heeft laten blijken door lid te worden, dan 
wel adverteerder / sponsor. Door jullie zijn we een levensvatbare, groeiende club. 

De voorzitter, 

 

Henk van der Heijden. 
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Bestuursmededelingen: 

Iedereen heeft zich natuurlijk afgevraagd waarom het zo lang duurde voor de bankrekening 
eindelijk geopend is. Bij telefonische informatie wat er allemaal ingeleverd diende te worden 
is niet verteld dat een kopie van de oprichtingsakte en inschrijving KvK bijgevoegd moesten 
worden. Op vrijdag 11 april jl. zijn daarom de stukken nogmaals ingestuurd met die kopieën. 
Toen bleef het echter verdacht stil. Na menig telefoontje werd ons medegedeeld dat de 
rekening al op 23 april was aangemaakt, maar nog niet geactiveerd. Na weer een aantal 
telefoontjes heeft een medewerker van de Postbank het tot op de bodem uitgezocht. Op 
woensdagmiddag 21 mei jl. kregen we het verlossende telefoontje: de rekening was 
geactiveerd. Er bleek een computerstoring te zijn geweest. Daardoor waren enkele 
rekeningen wel geopend, maar niet geactiveerd. Door onze vasthoudendheid kwamen ze 
hier achter. We kunnen dus eindelijk rekeningnummer 4155570 gaan gebruiken.  

Graag willen we de website zo up-to-date mogelijk houden. Daar hebben we ook jullie 
medewerking voor nodig. Zo horen we graag een aantal zaken van jullie: 

- Wie met zijn/haar kat(ten) naar welke show gaat.  
- Na de show horen we natuurlijk ook graag de uitslag. 
- Dekkaters, kittenplannen, verwachte nestjes en geboren nestjes kunnen worden 

opgegeven. 
- Mochten jullie fouten ontdekken in de website, neem dan a.u.b. contact op met de 

webmaster zodat zij dit kan veranderen. Soms slippen er kleinigheidjes door die heel 
slordig staan. Mail dus naar: webmaster@ociclub.nl 

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om leuke of grappige of ontroerende of vul maar in hoe 
een Ocicat nog meer is, foto’s aan te leveren. Het is natuurlijk niet leuk als dit blad alleen 
maar uit tekst en advertenties bestaat. Hebben jullie op de website bijvoorbeeld al de "foto 
van de maand" ontdekt?  

Mocht iemand een bijdrage willen leveren door een stukje tekst aan te leveren met verhalen 
over de Ocicat dan houden we ons van harte aanbevolen.  

Ook zouden we graag willen weten of er mensen zijn die in het bestuur willen plaatsnemen. 
Momenteel wordt het bestuur en alle aanvullende taken door drie personen waargenomen. 
Uitbreiding van het team is dus graag gewenst. En natuurlijk is het goed de club onder de 
aandacht te brengen van andere Ocicatliefhebbers. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Op dit moment telt ons ledenbestand 7 cattery’s. We hebben 11 leden (en één verzoek tot 
aanmelding), 2 gezinsleden en 2 ereleden. Meestal zijn ereleden personen die veel voor een 
club hebben betekend. Dus hoe is het bestuur ertoe gekomen om Cees en Trudy Cooremans 
erelid te maken? In principe heel eenvoudig: Zonder hen zouden maar heel weinig mensen in 
Nederland de Ocicat kennen. De meeste fokkers zijn met katten / lijnen die bij hen vandaan 
kwamen begonnen. Op dit moment is hun cattery in ruste, maar hun jarenlange ervaring valt 
niet weg te vagen. Daarom vonden wij het niet meer dan redelijk om hen te benaderen met 
de vraag of zij erelid van de club wilden worden. 
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Colofon: 

Voorzitter:Voorzitter:Voorzitter:Voorzitter: 
Henk van der Heijden, bereikbaar via telefoon: 0412 – 645707 of e-mail: voorzitter@ociclub.nl 

Secretaris:Secretaris:Secretaris:Secretaris: 
Wiljo van der Heijden, bereikbaar via telefoon 0412 – 645707 of e-mail: 
secretariaat@ociclub.nl 

Penningmeester:Penningmeester:Penningmeester:Penningmeester: 
Bianca van der Post, bereikbaar via telefoon 0168 – 462373 of e-mail: 
penningmeester@ociclub.nl 

Zij is tevens webmaster (webmaster@ociclub.nl) en redactie. 
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Voorstelrondje: 

Natuurlijk is het heel belangrijk om te weten wie de bestuursleden zijn. Daarom zal in de 
komende uitgaven van de Ocicat Courant International steeds een bestuurslid zich 
voorstellen.Natuurlijk is de voorzitter het eerst aan de beurt. Hij zit tenslotte de club voor! 

De naam is Henk van der Heijden, opgericht in 1960 in een klein Brabants dorp. In mijn jeugd 
kwam een kat niet in beeld: mijn vader fokte tentoonstellingskonijnen (Lotharingers, dus 
toevallig ook gevlekt) en we hebben veel honden gehad. Ik heb een aantal honden mogen 
opleiding voor politietraining. Daarnaast was ik erg actief in de voetbalwereld. Ik heb mijn 
opleiding tot scheidsrechter gehad tot aan het betaald niveau. Daar ben ik na menige knie-
operatie afgehaakt. 

Inmiddels had ik Wiljo ontmoet en ben in 1990 met haar getrouwd. Bij haar thuis hebben ze 
altijd katten gehad. Met ons trouwen namen we twee Siamezen (zonder stamboom) mee. Na 
de dood van één van de twee (in mei 2002) bleef de overgeblevene steeds zoeken en 
roepen. Dus zijn we begin juni samen met mijn nichtje naar een kattenshow gegaan, zagen 
daar een schitterende zwart zilveren poes en een chocolate kater (van cattery Escoburg). 
Zo'n kat wilde ik. Wel een poes, want we wilden een keer een nestje. Dat bleek erg lastig te 
zijn, maar na een half jaar was het zover: Nari (onze eerste Ocicat) was geboren.  

Inmiddels is ons kattenbestand uitgegroeid naar vier Ocicats en twee Burmezen. Omdat we 
begrepen dat er de afgelopen jaren veel in de Ocicats in Nederland was geïnvesteerd, maar 
weinig echte vooruitgang was geboekt voor wat betreft samenwerking tussen fokkers en 
promotie van het ras, was het oprichten van een rasvereniging feitelijk een moeten. Ik ben 
Bianca van der Post (en Wiljo) daarom heel dankbaar dat zij mede de knoop hebben 
doorgehakt en dat de Ocicat Club Holland is opgericht. Het liefst ben ik met het PR-werk 
bezig, maar omdat er ook een voorzitter moest zijn bij de oprichting, heb ik die taak op mij 
genomen. (Mochten er mensen zijn die zeggen: het voorzitterschap is wel iets voor mij, dan 
maak ik graag plaats, maar van de PR-werkzaamheden blijft iedereen voorlopig af!) 

We fokken regelmatig een nestje en shows bezoek ik graag, zowel als exposant als 
bezoeker. Vooral de Neocatshows, de Paasshow van Mundikat en de show van Limbrakat in 
Waalre hebben mijn voorkeur. Naast de Ocicat Club Holland ben ik ook bestuurslid bij de 
Dutch Purrpuss Club. Dat is de Nederlandse aftakking van de CFA (Amerikaanse 
kattenclub). Daar doe ik ook de PR. De DPC heeft tweemaal in het jaar een show. Dan sta je 
aan de andere kant van het hele showgebeuren (organisatie e.d.) en dat is toch weer heel 
anders.  
Wilt u meer weten, dan kunt u altijd bij mij persoonlijk terecht. 
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Advertenties: 
 

- Proplan: 
www.purina-proplan.nl 

 
 

 

- Otten Petcages: 
http://www.kattenrennen.nl 

 
 
 
 
 

- Dierenvilla:   
www.dierenvilla.nl 
 
  
 
 
 

- Cat Palace (krabpalen):  
www.catpalace.nl 
 
 
 
 
 

- Genesis:  
www.mcmates.com 

 
 
 
 
 

- SKB Voilierebouw & Diervoeders
www.skb-voiliere.nl 

 
 
 
 
 
 

- Kattengemak: 
www.kattengemak.nl 
 
 
 
 
 

- Casa Fera:  
www.casafera.com 
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Vobra Special Petfoods B.V. hoofdsponsor van Ocicat Club Holland 

 

Aangenaam kennis met u te maken! Vobra Special Petfoods is onze naam, producent van katten- en 
hondenvoeding en hoofdsponsor van Ocicat Club Holland. 

 

Onze producten 

Voor de hond behoren Carocroc en Casa-Fera hond tot het assortiment en voor de kat Carocat en Casa-Fera 
kat. Alle producten worden met de grootste zorg samengesteld en geproduceerd, bevatten natuurlijke 
grondstoffen, zijn geschikt voor alle rassen en worden aangeboden tegen een betaalbare prijs! Ruim 75 jaar 
ervaring staat garant voor kwalitatief hoogwaardige producten, die door vele honden en katten dagelijks met 
smaak worden gegeten.  

 

Nieuw Casa-Fera honden- en kattenvoeding! 

Casa-Fera is een nieuwkomer tussen de reeds gevestigde merken Carocat (volledige kattenvoeding) en 
Carocroc (volledige hondenvoeding), die in ruim 30 jaar naam hebben verworven bij vele enthousiaste honden- 
en kattenliefhebbers. Casa-Fera heeft zowel voor honden- als katten een volledige voedingslijn. Het is een 
product van vernieuwing, samengesteld op wetenschappelijke- en natuurlijke basis en afgestemd op de 
verschillende levensfasen van hond of kat. Bovendien zijn de lijnen geschikt voor alle rassen, waaronder ook de 
Oci’ s en bieden een optimale bescherming van de gezondheid.  

 

Nadere kennismaking 

Heeft u interesse in een nadere kennismaking, vernemen we dit graag van u middels een e-mail via onze site 
www.casafera.com. We nemen vervolgens graag vrijblijvend contact met u op om ons assortiment en eventuele 
afnamemogelijkheden uitgebreider toe te lichten. Wij hebben speciale cattery regelingen. 

 

Vobra Special Petfoods B.V. 

‘Food for special friends’ 

 
OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI    

 

Wist je dat: 

- het bestuur heel blij is met het realiseren van de Ocicat Club Holland; 
- foto's en ander materiaal heel welkom is voor zowel de website als het clubblad; 
- er ook niet-gevlekte Ocicatten zijn; 
- Wij volgend jaar een Ocicat kalender gaan maken, met daarin verwerkt de foto’s van 

de maand. Dus stuur je meest geweldige foto’s naar ons, zodat wij een selectie 
kunnen maken. De beste foto wordt verwerkt op het voorblad van de kalender. 
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Animal Event: 

 

Van 25 tot 27 april 2008 werd opnieuw "Animal Event" gehouden in de Beekse Bergen. Doel 
daarvan is mensen te laten kennismaken met de (ras)kat en zijn achtergrond. Er werden 
verschillende lezingen gehouden over opvoeding, gedrag en dat soort zaken. Natuurlijk kon 
men ook de grote "broers en zussen" bewonderen. Het wordt niet voor niets in het safaripark 
gehouden. Vorig jaar was cattery Zebdaj voor dit evenement uitgenodigd door Mundikat. 
Toen hen dit jaar weer gevraagd werd deel te nemen, vroegen zij of er meer Ocicats 
mochten komen. Natuurlijk, graag zelfs! Op vrijdag 25 april heeft Henk de honneurs alleen 
waargenomen. Op die dag waren er vooral veel kinderen. Zij vonden cinnamon silver spotted 
Ocicat Boy heel "spannend", het leek wel een Siberische tijger in het klein. 

 Op zondag 27 april was ook cattery DDD Catmate vertegenwoordigd. Hoewel chocolate 
spotted Ocicat Vicky het in het begin allemaal maar eng vond, heeft ook zij veel bekijks 
gehad. Op de kooien stond een bordje met de mededeling dat de Ocicat Club Holland was 
opgericht. Heel wat mensen wilden uitleg wat dat was. 

Omdat Martin Gaus verhinderd was heeft zijn dochter Sascha raspresentaties gehouden. Zij 
deed dat op een geweldig leuke manier.  

Bij omroep Brabant is er een kort verslag van het evenement op televisie geweest. Van de 
raspresentatie was de sphynx uitgekozen. De eigenaar daarvan merkte heel droog op: "Wat 
moet ik vertellen over de naaktkat? Wel…. (en het bleef even stil) hij heeft geen vacht". 
Hilariteit alom. De Ocicat kwam helaas niet op televisie maar heeft veel aandacht gekregen.  

Onderstaand een aantal foto's die een impressie geven van dit evenement. 

 
De grootste kat van Nederland?! 

  

Vicky van Bianca van der Post   Boy van Henk & Wiljo 
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Raskenmerken lezing.     Petje op/af. 

  
 

Allerlei dieren waren er. 
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Dit was wel het vreemdste dier daar…?!?!?! 
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ChatCat: 

In deze rubriek willen we iedereen steeds laten 
kennismaken met een andere Ocicat.  

Om de spits af te bijten heeft Dorothea Maja van 
Zebdaj zich beschikbaar gesteld. Hoewel ze naar deze 
naam luistert bij zeer speciale gelegenheden (haar 
volledige naam wordt alleen gebruikt als we echt boos 
op haar zijn) geeft ze de voorkeur aan haar roepnaam 
Ditte.  

Zij is de tawny spotted dochter van Halifax Agent X9 
en Nari Goobita Yangatin.  

Dat klinkt heel gemakkelijk. Maar begin 2004 waren er 
niet zoveel dekkaters beschikbaar in Nederland. 
Vooral als de baas ook nog eens in z'n hoofd heeft dat 
hij graag een kitten met een bepaalde kleur (namelijk 
zwart gevlekt) wilde krijgen. 

We kregen het adres van cattery Sea Coon's in Denemarken. Na flink wat heen-en-weer 
gemail konden we Nari brengen als ze krols zou zijn. Op Hemelvaartdag 2004 begon Nari's 
buitenlandse avontuur. Het weekend erna werd ze weer opgehaald en het grote wachten 
begon. Maar nee hoor, na 8 weken werd de dame opnieuw krols. Dus hals-over-kop weer 
terug naar Denemarken. Natuurlijk net voor de vakantie, maar dat hebben we goed gemaakt 
door haar een weekje langer te laten logeren, zodat wij als baasjes toch ook nog iets aan 
deze trip hadden. Gelukkig mondde dit uitstapje wel uit in de gewenste zwangerschap.  

Op 17 september 2004 werden onze eerste Ocicatkittens geboren. Daarbij zat het zo vurig 
verlangde zwart gevlekte poesje. We kozen voor dit nestje Deense roepnamen: Kalle en 
Ditte. Ditte is de Deense koosvorm van Dorothea wat "Geschenk van God" betekent en Maja 
staat voor "prachtig". Vandaar die gewichtige officiële namen op haar stamboom. 
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Ditte groeide voorspoedig op. Met haar zijn we ook gaan showen. Een hoogtepunt was de 
Paasshow 2005 van Mundikat. Daar waren namelijk vader, moeder en dochter op één show 
te bewonderen! Ja, de Deense cattery was ook aanwezig, dus dat was heel tof. 

Ditte kreeg een voordracht, maar zat zo te draaien bij Henk op z'n arm dat de keurmeester 
haar niet door durfde te laten gaan (zo vertelde hij ons achteraf). Terug in de kooi bleek 
waarom: Henk had haar nauwelijks neergezet toen ze een dikke drol op het kleedje draaide. 
Die had dwars gezeten! 

Het was prettig dat we voor een dekking van Ditte naar cattery Escoburg van de familie 
Cooremans konden. Zij hadden ondertussen een nieuwe dekkater. Ditte heeft haar eerste 
nestje (met twee kittens) gehad op Koninginnedag 2006. Ondanks alle hectiek van een 
plotselinge ziekenhuisopname van het vrouwtje heeft zij in alle rust haar kleintjes ter wereld 
gebracht. Het eerste kitten was net geboren toen Henk van het bezoekuur thuiskwam. Ze 
had geen hulp nodig, deed alles netjes zelf. Ook voor haar tweede nest, in juni 2007, had ze 
alles al voor elkaar voor wij het in de gaten hadden. We hebben camera's voor 's nachts 
hangen. Het ene uur was er nog niets te zien, het volgende uur lagen er keurig vier jonkies. 
Helemaal schoongewassen, alles weggewerkt en het vieze mandje buiten de kist getrokken. 
Dat is Ditte ten voeten uit. 

Over haar kunnen we nog zoveel vertellen. Welke kat eet er tomaten?  
Zij dus, ze haalt ze gewoon weg. Maar zongedroogde tomaatjes zijn ook  
prima. Schijnbaar wordt er toch iets genetisch doorgegeven want we kregen  
over haar dochter te horen dat die mandarijntjes en knoflook eet. Al degenen  
die van Dittes tic weten, riepen meteen: dat is een kind van Ditte. 

Panty's, kousen en sokken laten we ook niet meer slingeren. Zij neemt ze mee en  
sleept ze onder de bank. Komt er 's winters iemand die z'n handschoenen in de  
kamer uitdoet of een korte sjaal, dan waarschuwen we meteen: Let op, Ditte loopt rond.  
Vaak zien we het aan haar manier van lopen dat ze "buit" heeft.  

Hoe trouw of gehecht aan de baasjes een Ocicat is bleek ons wel toen ze op show een keer 
ontsnapte. Henk wilde haar uit de kooi halen, maar het deurtje viel op haar neus. Dus sprong 
ze weg. Ze wandelde onder de kooien door, langs alle grijpende handen en ging op het 
voetenplankje van Wiljo's rolstoel zitten. Daar liet ze zich onmiddellijk door Henk oppakken. 
Even kroelen, toen ging er een zucht door haar lijfje heen: ze had toch niets kwaads gedaan?  

Ditte heeft haar kampioenstitel behaald en is bezig met haar CACIB's. Ze vind het showen 
echter niet altijd leuk, dus zoeken we de shows waar zij heen gaat steeds goed uit of laten 
haar lekker thuis. 

Een aantal leden van de Ocicat Club Holland zal Ditte wel kennen van een bezoek aan ons 
of een show en zullen haar uit dit verhaal (her)kennen. Voor degenen die haar nog niet 
ontmoet hebben: Ditte is altijd bereid met iedereen kennis te maken. 

 

OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI    

Veterinair: 
 

Blaasontsteking, blaasgruis en/ of een verstopte plasbuis bij de kat. 
 
Wat is blaasontstekinWat is blaasontstekinWat is blaasontstekinWat is blaasontsteking?g?g?g?  
Bij blaasontsteking is de blaaswand ontstoken en daardoor uitermate gevoelig: elke druppel 
urine die vanuit de nieren in de blaas terecht komt wekt een spastische samentrekking van 
de blaas op. De kat zit dan ook vrijwel continue te persen.  
Bij blaasontsteking blijft vrijwel geen enkele kat zindelijk. De aandoening komt bij zowel de 
poes als de kater voor, maar kan voor de kater soms dodelijk aflopen.  
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Hoe herkennen we een blaasontsteking en hoe ernstig is het?Hoe herkennen we een blaasontsteking en hoe ernstig is het?Hoe herkennen we een blaasontsteking en hoe ernstig is het?Hoe herkennen we een blaasontsteking en hoe ernstig is het?  
Meestal doet een kat met blaasontsteking heel vaak, kleine, bloederige plasjes. Soms loopt 
de kat voortdurend te druppelen, of zit de kat continue te persen en komt er niets of slechts 
een druppeltje. Bij deze verschijnselen laten we de kat altijd komen voor een lichamelijk 
onderzoek, met het verzoek om wat urine mee te brengen. Bij het lichamelijk onderzoek 
wordt gecontroleerd of de blaas leeg is of juist overvol.  
Met name bij katers kan namelijk een 'dichtzitten' van de plasbuis als complicatie van 
blaasontsteking optreden. De kat perst dan (in het begin) wel alsof hij moet plassen, maar er 
komt vrijwel niets. Hij zit hierbij vaak klaaglijk te miauwen. De blaas raakt dan overvol, en de 
nieren kunnen uiteindelijk ook geen urine meer kwijt aan de blaas en raken gestuwd. Het dier 
vergiftigt dan zichzelf en raakt in shock. Als er niet snel ingegrepen wordt bij een verstopping 
van de plasbuis leidt dit onherroepelijk tot de dood. Zelfs indien de plasbuis ontstopt wordt en 
de shock bestreden, kan het dier overlijden omdat andere organen (nieren, hart, lever) al 
teveel te lijden hebben gehad.  
 
Herhaaldelijk urineonderzoekHerhaaldelijk urineonderzoekHerhaaldelijk urineonderzoekHerhaaldelijk urineonderzoek  
De urine wordt onderzocht om de diagnose (blaasontsteking) met zekerheid te stellen. 
Tevens wordt gekeken naar de zuurgraad van de urine en de aanwezigheid van eventuele 
kristallen. Kristallen zijn namelijk een verklikker van blaasgruis.  
Aan het eind van de antibioticumkuur wordt de urine onderzocht om vast te stellen of de 
behandeling afdoende is geweest. Op de praktijk hebben we speciale kattenbakkorrels 
(Katkor®), waarmee gemakkelijk en veilig urine van een kat op te vangen is.  
 
BlaasgruisBlaasgruisBlaasgruisBlaasgruis  
Blaasgruis kan een gevolg zijn van blaasontsteking, maar is bij de kat vaak juist de 
veroorzaker. Indien een kat blaasgruis vormt, is de kans op het ontstaan van een plasbuis 
verstopping natuurlijk veel groter. Bovendien vormt het gruis een uitstekendevoedingsbodem 
voor infecties. Ook kunnen blaasstenen ontstaan.  
Blaasgruis moet dan ook grondig bestreden en voorkómen worden, om herhaaldelijk 
optreden van blaasontstekingen en een verstoppingvan de plasbuis te voorkomen.  
 

 
Röntgenfoto van de buik van een kat met stenen in de blaas (zie rode pijl) 
 
De behandeling van blaasontstekingDe behandeling van blaasontstekingDe behandeling van blaasontstekingDe behandeling van blaasontsteking  
De behandeling van blaasontsteking bestaat uit een antibioticumkuur en eventueel 
pijnstillers. Blaasgruis gaan we te lijf met een (meestal levenslang) blaasdieet. Dit voer gaat 
de vorming van gruis tegen en bevat tevens stoffen die al gevormd gruis weer oplossen.  
Slechts in enkele gevallen blijft blaasontsteking, ondanks een grondige behandeling, steeds 
terugkomen. Dan blijkt er soms sprake te zijn van blaasstenen van een zeldzame soort 
kristallen of van poliepen in de blaas. Een röntgenfoto kan deze boosdoeners aantonen. Heel 
zelden blijft een kat afwijkend plassen terwijl geen  
infectie, stenen of poliepen aanwezig zijn. Dan is er sprake van een spastische blaas. 
Behandeling van dit spasme is erg lastig en helaas niet altijd succesvol. 
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OciRubriek:  raskenmerken: 
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Shownieuws: 

Natuurlijk staan de laatste showuitslagen op de website. Maar het is ook interessant  
om te weten wie er de komende tijd naar show gaat. Ook dat is een belangrijk onderdeel  
van de promotie van de Ocicat. 

In Nijmegen zal op 28 september a.s. de kattenshow van Neocat worden gehouden. Omdat 
op deze show een keurmeester zal afstuderen op o.a. de Ocicat is het belangrijk dat ons ras 
ook vertegenwoordigd is. De Ocicat zit namelijk in een groep met de Bengaal en Egyptische 
Mau. Nu zijn de Mau's nooit in grote getalen, maar de Bengalen des te meer. Om een 
redelijke verdeling te hebben, zou het leuk zijn als er meerdere Ocicats aanwezig zijn. Het is 
echter geen Fife-show. 

Degenen die interesse hebben, maar nog geen showervaring hebben, kunnen zich voor 
assistentie wenden tot het secretariaat. 
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Vooruitblik: 

Het volgende nummer zal verschijnen in het najaar, waarschijnlijk rond november. Daarin zal 
de penningmeester zich voorstellen. 

Er zal dan ook interessante informatie staan over het éénjarig bestaan van de Ocicat Club 
Holland. We willen dit namelijk op een speciale manier onder de aandacht brengen. Daarom 
is het goed om 12 april 2009 (eerste Paasdag) alvast in uw agenda te markeren. 


