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Hallo beste kattenvrienden, 
 
Het heeft even geduurd maar hier is dan Nieuwsbrief nummer 2 van Cattery “Van 
Syltin’s Huis”. 
 
Nu zou je denken dat er vanaf nummer 1 (oktober 2005) niet veel gebeurd zou zijn 
in de cattery maar niets is minder waar! Helaas heb ik niet eerder de gelegenheid 
gehad om de Nieuwsbrief samen te stellen. Vandaar nu pas. 
 
Het allereerste nieuws dat ik hier al zou willen vermelden is dat het web-, en 
emailadres van de cattery zijn gewijzigd. Bij de meesten van jullie is dat al bekend 
maar nog niet bij iedereen. Hieronder de nieuwe adressen: 
 
Website: http://www.syltinshuis.nl 
Email:     info@syltinshuis.nl 
 
Zoals ook al in de eerste nieuwsbrief is gemeld kun je je heel makkelijk aan- of 
afmelden voor de nieuwsbrief. Surf hiervoor naar de site en klik op de knop 
Nieuwsbrief en de rest wijst zich vanzelf. 
 
Verdere uitbreidingen op de site: De Poezen pagina is geheel vernieuwd, er is nu een 
Nieuws pagina en van alle katten in de cattery zijn nu de stambomen op de site 
geplaatst. Om de stambomen in te zien klik je op de Poezen of Katers link en dan 
klik je op stamboom / pedigree van de bewuste kat. 
 
Wil je van alles up to date blijven bezoek de site dan regelmatig want hij wordt zeer 
regelmatig bijgewerkt met nieuwtjes, feiten etc. 
 
Hartelijke groeten en veel leesplezier toegewenst! 
 
Cattery “Van Syltin’s Huis” 
Sylvia Groenheide 
Noard 203 
8711 AG Workum 
Telefoon: 0515-54 33 12 
 
 

Jaargang 1 – Nummer 2 – Mei 2006 
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Yourie is kampioen! 
 
Zoals al gemeld in nieuwsbrief nummer 1 zou Yourie naar de show gaan. Nou, 
deze shows zijn zeer goed verlopen met uitmuntende resultaten: 
 
Groningen 11-12-2005 Mundikatshow: 1 uitmuntend (CAC Fifé); 
Haarlem    15-01-2006 Felikatshow:      1 uitmuntend (CAC Fifé); 
Utrecht      29-01-2006 Neocatshow:     1 uitmuntend (CAC) en tevens                          
                                                                 genomineerd voor Best in Show; 
Gorredijk  12-02-2006  Mundikatshow: 1 uitmuntend (CAC Fifé). 
 
Met deze uitslagen is Yourie zowel bij de Onafhankelijke als de Fifé 
kattenclubs definitief Kampioen geworden. 
 
Alle keurrapporten waren zeer lovend over deze “Promising boy”, alles was 
uitmuntend. 
 
We gaan nu op voor zijn Internationaal Kampioenschap (CACIB). Hiervoor 
dient hij drie maal de kwalificatie 1 Uitmuntend in de Kampioensklasse te 
behalen in twee verschillende landen en onder drie verschillende keurmeesters. 
 

Dekking Bonny 
 
Zoals eerder vermeld zou Bonny gedekt worden door Yourie. Welnu, dat is 
anders verlopen dan gedacht.  
 
Omdat Bonny bij het vorige nestje geen levensvatbaar kitten ter wereld had 
gebracht had ik nog een dekking tegoed bij Cattery Harrewar van Ch. DK 
Malou’s Handsome Harry. Zelf was ik dit helemaal vergeten maar Kok (van 
Harrewar) wees mij hier nog op. Dus zo gezegd, zo gedaan. Bonny werd op 26 
januari 2006 krols, gelukkig net voor de show in Utrecht, en wij wederom naar 
Gasselternijveen voor de dekking. De dekking verliep op rolletjes en de 
volgende week kon ik haar weer ophalen. 
 
Na verloop van drie weken na de dekking bleek zij inderdaad zwanger te zijn 
want haar tepeltjes waren opgezet (als de poes heeft opgenomen na een 
dekking kun je dat dus na drie weken aan haar tepeltjes zien). Een simpel 
rekensommetje leerde mij dat de kitten(s) in de eerste week van april geboren 
zouden worden. 
 
Bonny groeide en groeide maar, als een tonnetje zo rond. 
         

                      (wat is ze al dik hier, hé) 
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De zwangerschap verliep voorspoedig en de tijd van bevallen naderde. Alles weer klaar gezet, werpkist, 
handdoekjes, kranten, telefoon bij de hand (om eventueel de dierenarts te bellen in geval het mis zou 
gaan) etc. etc. Spannend hoor. 
 
De laatste week natuurlijk slecht geslapen omdat het ieder moment kon gaan gebeuren, want je gaat er 
toch op liggen slapen, en ja hoor, op donderdag 6 april, begin van de middag, was het zover! Nu zou het 
niet lang meer duren. Ma wilde er ook bij zijn dus ik haar gebeld en zij op haar fiets als de 
wiederweerga hier naartoe. Uiteindelijk werd het kitten om 14.45 uur geboren: een prachtige dochter 
van maar liefst 102 gram! Bonny bleef maar onrustig dus wij denken: er komt nog meer! Ze was weer 
zo dik. Toch maar na verloop van tijd de dierenarts gebeld of hij voor de zekerheid nog even wilde 
voelen of er misschien nog eentje in zou zitten. Maar nee hoor, het was weer allemaal vet en geen kitten 
meer. Moeder en kind waren beiden in blakende gezondheid! 
 
Inmiddels is Tina (op de stamboom Athina) 4,5 weken oud en weegt zij 486 gram. Haar kleur is Blauw 
crème zilver tabby blotched / wit en het is hoogstwaarschijnlijk een Exotic. 

 
Het is echt een heel leuk katje. Ze is heel erg pienter en 
nergens bang voor. Ik kan gewoon in haar kooi 
stofzuigen, sterker nog, dat vind ze nog leuk ook die 
stofzuiger! Ook heeft ze heel veel lol met Kitty, die 
gaat dan bij haar in de kooi liggen spelen, soms wel 
wat ruw, maar zolang moeder niet in grijpt gaat alles 
goed denk ik dan maar. Zij weet het tenslotte beter dan 
wij. Een paar keer per dag speel ik met haar op de bank 
en knuffel ik haar natuurlijk. Kitty is er dan als de 
kippen bij om ook weer met haar te spelen. Tsja, Kitty 
is natuurlijk ook nog jong, net 5 maanden! 
Nog eventjes en dan kan Tina gewoon loslopen. 

(Deze foto is genomen op vrijdag 5 mei, hier was ze net 4 weken oud) 

 
Helaas blijft Tina niet in de cattery. Ik moet natuurlijk ook keuzes maken (je kunt niet alles houden) en 
wacht liever op het nestje van Ginger (oeps, nu heb ik het volgende nieuwtje alweer verraden). Als daar 
een mooi poesje in zit houd ik liever die want dan heb ik hier drie generaties rondlopen. 
 
Kitty! 
 
Hierboven hebben jullie al wat kunnen lezen 
over Kitty.  
Kitty is ook een nieuwe aanwinst voor de 
cattery. Zij komt ook, net als Yourie, bij 
Cattery Harrewar vandaan. Kitty is een 
Zwart zilver tabby blotched / wit Pers en 
komt uit de Exotic combinatie: 
Ch. DK Malou’s Handsome Harry x 
Catootje Harrewar (ja u leest het goed: Kitty 
is dus eigenlijk een halfzus van Tina, zij 
hebben namelijk beiden dezelfde vader). 
Bijzonder is ook dat Kitty als enigste van de 
vijf (nog 1 zus en 3 broertjes) een Pers is, de 
rest zijn Exotic’s net als hun ouders. 
 
Kitty is werkelijk prachtig! Trouwens, dat hele nest is (voor de fok en de show) perfect! Ze hebben (als 
nest) tenslotte niet voor niets 2 x op de show (waarvan 1 show in Duitsland) al Beste Nest gewonnen. 
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Tevens is op de show in Duitsland een broer van Kitty Best in Show en Best in Variateit geworden en is 
Kitty (ook met een prachtig keurrapport) 1 Uitmuntend geworden en Genomineerd voor Best in Show. 
 
Kitty is geboren op 7 december 2005. Ik kan haast niet wachten tot zij ruim 1,5 jaar oud is want de 
bedoeling is dan dat zij gedekt gaat worden door Yourie. Een combinatie om je vingers bij af te likken. 
Ja, hier wordt heel veel van verwacht door mij en door Kok! Aan de andere kant mag het voor mij nog 
wel een tijdje duren, eerst maar even genieten van het jonge spul! Je blijft altijd lachen met alle fratsen 
die zij uithalen, soms ook niet natuurlijk, want ze zijn heel inventief. 
 
Tot slot wil ik nog even vermelden dat Kitty uit een PKD-dna negatieve combinatie komt. 
 
Ginger gedekt 
 
Het is zover. Ginger is gedekt, ook door Ch. DK Malou’s Handsome Harry.  
U vraagt zich misschien wel af: waarom niet door Yourie? Nou dat zit zo: Ginger is namelijk totaal niet 
gecharmeerd van Yourie. Ginger was al vanaf het moment dat Yourie hier binnen kwam een beetje 
bang voor hem. Yourie vond dat wel leuk en rende gelijk achter haar aan (bij Bonny heeft hij dat nooit 
gedurfd want daar heeft hij wel respect voor). Mijn hoop was dat als Ginger krols zou worden dat die 
bangigheid van haar dan zou bijdraaien. En dat was ook zo totdat…….Yourie dacht dat hij haar wel 
gelijk zou kunnen dekken zonder de nodige egards in acht te nemen! Ja, daar moet je bij Ginger 
natuurlijk niet mee aankomen, dat is een katje om met zijden handschoentjes aan te pakken. Dus, hij 
heeft het verprutst. 
 
Ik een afspraak voor 10 april gemaakt bij Cattery Harrewar voor Harry. Ik ging er van uit dat het niet 
zou lukken maar dat Ginger dan ook eens kennis zou maken met andere katten. Toen ik na een uur of 
twee weer naar huis zou gaan ben ik nog even bij Ginger en Harry gaan kijken en wat ik toen zag gaf 
mij alle hoop op een geslaagde dekking: Harry stond al bovenop haar, had haar al in de nek vast, en 
Ginger liet het allemaal rustig toe! Ik vol goede moed naar huis. 
Ik was nog maar net binnen (na een ritje van 5 kwartier) en daar gaat de telefoon: Kok. Nou, ik hoefde 
me geen zorgen te maken want ze was al gedekt en ze lagen gebroederlijk naast elkaar te knorren en 
knuffelen. Hoe was het mogelijk! 
 
Ginger is nu 4 weken zwanger en alles gaat goed. De verwachte bevallingsdatum is omstreeks 15 juni 
a.s. 
 
Ik ben zeer benieuwd wat er uit deze combinatie komt: waarschijnlijk zwart schildpad tabby’s of/en  
zwart tabby met wit of/en zwart zilvertjes. De bedoeling is dat ik zelf een mooi poesje ga houden (als 
dat erin zit). Afwachten maar! 
 
Hou de site in de gaten voor het laatste nieuws inzake Ginger en haar bevalling. 
 
Gastenboek gehackt! 
Zoals de meesten van jullie wel weten stond er op de website ook een Gastenboek die je als bezoeker 
kon tekenen. Helaas is het Gastenboek buiten gebruik daar het “gekaapt” was door een of andere 
onbenul. 
 
Na de kaping is er een kwaadaardige code in het boek gezet door de kapers en daardoor is de inhoud 
van het Gastenboek totaal vernietigd! Ja, wat een lol, hé. 
 
Inmiddels ben ik met een nieuwe versie bezig maar de publicatie laat nog even op zich wachten daar ik 
niet heel erg thuis ben in deze materie. Die moet ik mij eerst nog even een beetje eigen maken. Zodra 
het Gastenboek weer “online” is zal ik dat middels het rolmenu op de startpagina van de site kenbaar 
maken. 
 



 5 

Oproep! 
In nummer 1 van de Nieuwsbrief heb ik de lezers gevraagd om leuke, interessante of andersoortige 
kattenverhalen in te sturen. Daar is massaal geen gebruik van gemaakt! 
 
Heeft u nu ook een verhaal dat u wilt delen met de lezers van deze Nieuwsbrief, schroom dan niet en 
zendt uw verhaal in! Hiermee kun je ook andere helpen, vermaken o.i.d. 
 
Dus: klim in de pen, pak de telefoon of doe het modern en stuur een mailtje naar info@syltinshuis.nl. 
 
Medisch ABC 
Onderstaande tekst heb ik gekopieerd van de website van SaintProCat (www.saintprocat.nl). 
 
HCM 
Deze hartziekte bij katten staat bekend als Feline Hypertrophic Cardiomyopathy. Vertaald betekent dit 
hartspierziekte van de kat die gepaard gaat met een verdikking van de spierwand . 
Deze ziekte van de kat wordt beschouwd als een primaire ziekte omdat er geen duidelijke veroorzaker 
zoals, hoge bloeddruk, aangeboren hartafwijkingen of te sterk werkende schildklier kunnen worden 
aangetoond. Katten HCM vertoond veel overeenkomsten met menselijke HCM, deze menselijke 
vorm is erfelijk, met een autosomale dominante vererving. Bij de menselijke vorm veroorzaakt dit gen 
een verandering in de eiwitten van de hartspier waardoor de spiercellen groter en dikker worden en niet 
meer zijn gerangschikt. Bij katten wordt ook gedacht aan een erfelijke aandoening, gebaseerd op studies 
bij Maine Coons. Ook andere oorzaken zoals groeihormoonoverschot en magnesium deficiëntie zijn 
onderzocht, een duidelijk verband is echter niet aangetoond zodat HCM als een primaire idiopathiese 
ziekte wordt geclassificeerd. 
 
Wat is HCM? 
Katten HCM wordt gekenmerkt door een vullingsdefect van de linkerhartkamer. 
Even in het kort de bouw en functie van het hart. Het hart bestaat uit 4 ruimtes. De linkerboezem en -
kamer en idem de rechter. Het bloed komt in de boezem in het hart, wordt via een klep tussen boezem 
en kamer naar de kamer geperst en dan door de kamer naar respectievelijk het lichaam of de longen 
geperst, als de kamer gaat persen sluit de klep tussen boezem en kamer waardoor het bloed niet terug 
kan naar de boezem. Het linker hart voorziet het lichaam van bloed, de rechter stuwt het bloed naar de 
longen. Daar word het bloed voorzien van zuurstof, waarna het via linker boezem en kamer naar het 
lichaam gaat. Probeer dit beeld van het hart voor ogen te houden. Bij HCM wordt door de verandering 
in de hartspier de wand van de linkerkamer verdikt, hierdoor·wordt het volume van de linkerkamer 
verminderd, ook wordt de wand stijver waardoor deze zich niet kan ontspannen om bloed binnen te 
laten. Ook wordt de kracht van het hart minder door veranderingen in hartspier en de mogelijkheid om 
de spier te ontspannen om bloed binnen te laten verminderd ook. Al deze veranderingen leiden tot een 
vergrote druk in de linkerkamer met als gevolg een vergrote druk in de linkerboezem en tot slot een 
drukverhoging in de longvenen met als gevolg long oedeem ( vocht in de longen). De verhoogde druk 
in de linkerkamer zorgt er ook voor dat de doorbloeding van de kamerwand door de kransslagader 
wordt bemoeilijkt. Deze slechte doorbloeding van de hartspier vermindert de actieve ontspanning direct 
bij het begin van de vulling van de kamer en speelt daardoor een belangrijke rol bij de progressie van 
HCM. De slechte doorbloeding van de hartspier heeft ook gevolgen voor het zenuwstelsel van het hart. 
waardoor het gevoeliger wordt voor ritmestoornissen. Het versnellen van de hartslag om beter te 
pompen verhoogt de zuurstofbehoefte van de hartspier terwijl de vulling van de kamer nog slechter 
wordt. Omdat het hart niet goed meer functioneert, daalt de bloeddruk het lichaam reageert hierop door 
via het vegetatieve zenuwstelsel de vaten te laten samenknijpen waardoor de bloeddruk weer stijgt maar 
het zieke hart het nog moeilijker krijgt. 
 
Ziekteverschijnselen 
Hoewel HCM het meest voorkomt bij middelbare mannelijke katten, zie je ook katten van 3 maanden 
tot 17 jaar waarbij 87 % mannelijk is. De ziekteverschijnselen zijn variabel en kunnen lopen van 
lethargie, slecht eten, gewichtsverlies, wegkruipen tot flauw vallen, benauwdheid en verlamming van de 



 6 

achterbenen. Soms gaan ze plotseling dood. Hoesten door longoedeem zie je zelden bij katten in 
tegenstelling tot honden. Bij auscultatie hoor je soms een hartgeruis en arythmieen (onregelmatig hart). 
De meest waarschijnlijke oorzaak voor een hartruis bij katten is HCM. De meest voorkomende 
complicatie van HCM is het falen van het linkerhart en thrombo-embolie (het vastlopen van 
bloedpropjes in de arteriën).Meestal gebeurt dit bij mannelijke katten van ongeveer 8 jaar. Het meest 
voorkomende gevolg van zo'n embolie is verlamming aan de achterbenen, door het vastlopen van een 
bloedprop op de splitsing van de aorta naar de twee achterbeen arteriën (zadelembolie).Dit gaat gepaard 
met ernstige pijn, afwezigheid van een pols ( kloppen van de arterie aan de binnenzijde van het 
achterbeen), gezwollen strakke kuitspieren en het blauw worden van nagelbed en zooltjes. 
 
Diagnostische testen 
Met behulp van een ECG en röntgen foto's en vooral echo's kan men de diagnose met zekerheid stellen 
 
Conclusie 
Klinische verschijnselen van HCM zijn variabel en niet specifiek. Katten kunnen ernstige 
hartspierveranderingen hebben ten gevolge van HCM en toch normaal functioneren met soms alleen 
een geringe hartruis. 
Een zadelembolie is een verschrikkelijke complicatie die soms optreedt tgv. van HCM. 
Lichamelijk onderzoek, ECG en röntgenfoto’s zijn belangrijke hulpmiddelen maar een echo is nodig 
voor een definitieve diagnose. 

 
Behandeling van HCM. 
In een voorafgaand artikel zijn de verschijnselen van HCM uiteengezet. Nu zullen we ingaan op de 
behandeling. Het doel van de behandeling is het verbeteren van de kamervulling, het verhinderen van 
longoedeem( vocht achter de longen) en het voorkomen van complicaties zoals thrombo embolie 
(bloedproppen ). 
 
Longoedeem 
Als HCM gepaard gaat met vocht in de longen zijn plaspillen van groot belang. Plaspillen verminderen 
het bloedvolume en daarmee de druk in de linkerkamer en longoedeem. Furosemide is het beste 
medicijn, om te beginnen per injectie en vervolgens via de mond. Aanvankelijk vaak tot de ergste 
benauwdheid voorbij en daarna 1 a 2 maal per dag soms eens in de 2 dagen. Als de kat gestabiliseerd is 
kan je stoppen met furosemide. Als de kat zo benauwd is dat hij dreigt te stikken moet er vocht worden 
afgetapt waarna de furosemide therapie begint. Door de furosemide verliest de kat kalium, soms is het 
nodig extra kalium te geven in de vorm van Tumil K. Er bestaan ook nog andere diuretica die gebruikt 
kunnen worden zoals spironolactone, het word soms gebruikt samen met furosemide als er sprake is van 
te laag kalium. Het lijkt ook de verbindweefseling van de hartspier tegen te gaan, hier is meer 
onderzoek nodig. 

 
Nitroglycerine 
Dit middel verwijdt de aderen en wordt soms gebruikt bij acuut longoedeem. 
Het wordt gebruikt in de vorm van pleister op de huid, na 2-3 dagen ontstaat er tolerantie en is het 
middel niet meer bruikbaar. 
 
Ace remmers 
Bij hartaandoeningen zal het lichaam proberen de bloeddruk op peil te houden, dit gebeurt door vaten te 
vernauwen, hierdoor krijgt het hart het nog moeilijker. Dit compensatiemechanisme kunnen we uit 
schakelen door het gebruik van ace remmers. Deze middelen verwijden bloedvaten waardoor het hart 
makkelijker pompt en de frequentie van het hart afneemt. 

 
Drs. J.W. van Dijk, 
dierenarts 
 


