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Poes met abcessen

ln de zomer van 2009 werd onze poes Puftl in korte tijd heel mager en kreeg kale
plekken in haar vacht. Puftl at slecht en van de ene op de andere dag zag ik een grote
bobbel op haar heup.

Wij naar de dierenarts die direct zag dat het een abces was. Puftl werd in slaap
gebracht (uit veiligheidsoverwegingen voor de DA ;-) en ik mocht kijken hoe zo'n abces
leeggemaakt werd.

Eigenlijk was dat heel simpel: sneetje maken, leegdrukken (tjonge wat kwam er veel
pus uit), spoelen met betadine, antibioticaspuit erin voor de zekerheid, prikje om
wakker te worden en klaar.

Puftl voelde zich dezelfde avond duidelijk beter en was vrolijker.

We hielden goed in de gaten of het abces niet terug kwam en of het schoon bleef, het
zag er keurig uit.

Na een week of 2-3 kreeg Puftl een grote bult op haar keel. Wij gelijk weer naar de DA,

Hetzelfde ritueel: poes onder narcose, abces leegmaken (weer erg veel pus volgens
de DA), spoelen met betadine, nu een sterkere antibioticaspuit, prikje om wakker te
worden en klaar,

lk vroeg de DA wat nou de oorzaak van zo'n abces kon zijn. Waar komt zoveel pus
vandaan, dan moet er toch ergens een flinke ontsteking zitten?
Daar had hij geen antwoord op helaas. Het enige wat we konden doen was het laten
leegmaken.

De abcessen bleven komen, heel snel op elkaar. Steeds op haar keel en op een
gegeven moment was de huid op Puftl's keel zo kapot dat er een gat ontstond.
Ze was heel zwak en ik was bang dat we haar zouden verliezen.
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Tijd voor een andere aanpak dus. Los van dat er een aardig prijskaartje aan zit,
vonden we het geen doen om Puftl elke 3 weken mee te nemen naar de dierenarts.
Ze was steeds zo bang, het was zo zielig.
Bovendien was de oplossing van de dierenarts om de wond te hechten, eventueel een
stukje huid eroverheen maken. Maar dat was in mijn ogen geen oplossing.

lk ben met een plukje haren naar Andre gegaan. lk heb hem niets vefteld, alleen dat
mijn poes ziek was en of hij haar kon helpen. Tijdens de meting zei hij: ze heeft
abcessen he? Nou ken ik Andre al wat langer dus ik val niet zo heel snel meer van m'n
stoel maar het blijft me verbazen hoe snel hij de oozaak van een klacht kan vinden.
(En tegelijkertijd vroeg ik mezelf af waarom ik niet eerder gegaan was.)

Andre's uitleg van de meting:

De oozaak van de abcessen komt door verschillende bacteriën en schimmels.
Heeft ze waarschijnlijk al bij zich gehad vanaf haar geboorte maar zijn in de loop der
jaren sterk vermeerderd.

Door precies uit te zoeken welke dit zijn en deze weg te halen gaan de ontstekingen
weg en zullen de abcessen niet meer terugkomen.
lk kreeg een middel mee en moest haar 5 weken lang 3 maal daags 5 korreltjes geven.

Het resultaat was verbluffend! Na een week of 2 begon ze dikker te worden, beter te
eten en de huid in haar keel trok weer naar elkaar toe!!
Na 4 weken was de wond nauwelijks meer zichtbaar en was Puftl een echte theemuts
geworden.

Nu, 3 maanden later is haar vacht weer mooi en de abcessen zijn niet meer
teruggekomen. Ze krijgt nog 1 kuur om haar lichaam schoon te maken van de resten
van de reguliere medicijnen en that's it.
Volgende keer als er iets met 1 van mijn dieren is, ga ik gelijk naar Andre toe!!


