Archief 1 Uw kat krabt zich tot ze bloed
Oorzaken van krabben bij katten:

De schimmelziekte:
Foto witte kat, is een schimmelkat, deze heeft een huidziekte die je met schimmel kunt vergelijken.
Ook trekt het een beetje op oormijt omdat in de oren een zwarte puus te vinden is als je ze niet
regelmatig uit kuist met een oorstokje.

De huid vertoond erge schilfers, huidschilfers.
Ze zijn niet altijd met de daarvoor bestemde geneesmiddelen te genezen.
Daarom behandel ik zelf mijn kat met brandnetel zalf op basis van zonnebloem olie en vaseline, +
gedroogde netels. Daar heeft de kat een heel goede reactie op.
Minder droge schilfers een mooiere huid.
Minder jeuk.

Als voeding moet een kat met schimmelziekte zeker olie rijke voeding krijgen, geen mager eten.
Schimmelziekte is dikwijls niet geneesbaar, het hangt er van af van kat tot kat.
Vlooienallergie:

Uw kat krabt zich gek en u vindt zwarte korreltjes tussenin de haren op haar vel, die kleverig
blijven zitten. Door het dier te wassen kunt u een groot deel verwijderen. Al is dat niet altijd een
gemakkelijke oplossing bij katten. De meeste zwarte puntjes zijn uitwerpselen van vlooien. Die
laten eitjes achter en uitwerpselen.

Archief 1 Uw kat krabt zich tot ze bloed
Hoe gaat u te werk als u dier sterk allergisch reageerd?
•

Zorg ervoor dat uw dier niet in aanraking komt met vlooien.

•

Behandel uw dier gans het jaar door tegen de vlooien, niet alleen in de zomermaanden.

•

Was indien uw dier dit aankan en toelaat het dier 1x per week met een zachte shampoo,
wissel af met een vlooienshampoo. Zo irriteert u de huid niet te fel.

•

GEbruik pipetjes als uw dier eenmaal van de beestjes gereinigd is. Om een nieuwe plaag te
voorkomen. Vlooien zijn er gans het jaar door. Ze worden zelf mee binnengebracht door

mensen. Of uw dier nu binnen blijft of een buitenloper is,u moet uw dier er alsnog tegen
beschermen, want zelfs een kat die nooit buitenkomt, kan besmet geraken met vlooien.
Onderliggende oorzaak van jeuk:

Uw kat heeft geen schimmelziekte of vlooien, vertoont kale plekken waar ze tot bloedenstoe aan
blijft krabben. Zonder dat het dier leidt aan excema of een andere huidziekte.
Dan kan het zijn dat uw dier een ziekte heeft binnenin haar lichaam.

Ze kan nierproblemen hebben, zeker als het een gecastreerde kater is, ze zijn daar erg vatbaar vor.
Uw kattin kan last hebben van een ontstoken baarmoeder of ook de nieren.
Er zijn verschillende oorzaken die nog op te noemen zijn, zoals gal en leveraandoeningen. Deze
geven meestal jeuk aan de rechterkant van het dier.

Het is ook mogelijk dat uw dier een ontsteking heeft binnenin, u dient altijd naar de dierenarts te
gaan als er geen uiterlijke kenmerkten te vinden zijn voor het erge krabben en de jeuk.
Uw dier blijft anders doorkrabben en zal zichzelf daardoor nog meer schade aan brengen dan
nodig is.
Bij onverwachte jeuk of blijvende jeuk, altijd de dierenarts raadplegen.
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