
 

 
 
 
DIABETES MELLITUS = SUIKERZIEKTE 
 
Suikerziekte is een aandoening die voorkomt bij meerdere diersoorten, waaronder de kat. 
De ziekte gaat gepaard met verschijnselen als: veel drinken, meer eetlust en vermagering, 
lethargie, spierzwakte, uitdroging, braken, doorgezakt staan in de achterpoten, slechte vacht. 
Het komt voor bij katten boven de zes jaar, meer bij katers, inactieve katten en katten die niet 
naar buiten kunnen. Katten met overgewicht lopen ook meer risico om deze ziekte te 
ontwikkelen. 
 

 
 
Deze ziekte kan veroorzaakt worden doordat de alvleesklier onvoldoende insuline produceert, 
of doordat het lichaam  ongevoelig is geworden voor insuline. Insuline zorgt ervoor dat 
koolhydraten (suiker), die met de voeding binnenkomen, door het lichaam verbrand kunnen 
worden. Dit is nodig voor de energievoorziening. 
Als dit proces verstoord raakt gaat het suikergehalte in het bloed stijgen. 
De nieren scheiden dan suiker uit in de urine. Dat betekent energieverlies voor het lichaam. 
Dit leidt tot een grotere eetlust om dit tekort aan te vullen. Het lichaam gaat over op de 
vetverbranding, waardoor er vermagering gaat  optreden. Ook  de bloeddruk kan te hoog 
worden! 
 

 



Omdat suiker in de urine water 'meeneemt' gaat de kat meer drinken om uitdroging tegen te 
gaan. Zolang zich geen complicaties voordoen is de ziekte goed te behandelen door tweemaal 
per dag insuline te spuiten. En hoe sneller met de behandeling wordt gestart, des te groter is 
de kans dat de kat van zijn ziekte afkomt. De alvleesklier kan de productie van insuline soms 
weer overnemen. 
 

 
 
Caninsulin is de enige insuline die voor de kat geregistreerd is in Nederland. Daar Lantus 
insuline (niet voor de kat maar wel voor de mens geregistreerd) een veel betere werking heeft 
bij de kat gebruiken wij deze insuline al een tiental jaren. Lantus geeft een snellere en betere 
suikercontrole. Hierdoor knapt de kat sneller op en komt daarom ook vaker van zijn ziekte af! 
Het injecteren van insuline is makkelijk te leren. Het moet echter wel dagelijks gedaan 
worden! Tijdens vakantie's bijvoorbeeld moet iemand anders de injectie's kunnen geven. Het 
tijdstip waarop gespoten wordt maakt niet uit, als het maar steeds op een vaste tijd gebeurt en 
om de 12 uur. Het schema 1 uur verschuiven is geen probleem (weekend bv.). 
Het is verstandig om uw kat een speciaal dieet te geven waarin weinig koolhydraten zitten, 
zoals Diabetic van Royal Canin of MD van Hill's (alleen verkrijgbaar bij de dierenarts), 
eventueel gecombineerd met vers vlees of vis. Hierdoor wordt het suikergehalte in het bloed 
al wat verlaagd. Soms lukt het de ziekte te genezen door alleen deze diëten te geven. 
U hoeft geen strenge voerschema’s in te stellen voor uw kat zoals vaak beweerd wordt. U 
kunt gewoon blijven voeren zoals u gewend bent te doen. Het is belangrijk dat uw kat altijd 
toegang heeft tot eten zodat het risico op een hypo (zie onder) geminimaliseerd wordt. 
 

 
 
De hoeveelheid insuline die de kat nodig heeft is afhankelijk van de hoogte van het suiker in 
het bloed, het lichaamsgewicht en de hoeveelheid eten die de kat krijgt per dag. 
Om de kat ' in te stellen' (dat is het bepalen hoeveel insuline nodig is) moet er regelmatig wat 
bloed afgenomen worden om het suikergehalte te bepalen. Meestal is dat 1 x per week. Is het 



suikergehalte eenmaal stabiel dan blijft een regelmatige bloedsuikercontrole noodzakelijk. U 
kunt leren om zelf thuis het suikergehalte te meten door een prikje in het oor te geven. U heeft 
een speciaal apparaatje en stripjes nodig die u bij ons kunt verkrijgen. Dan kunt u het zo vaak 
controleren als nodig is. De bloedsuikercontroles  kunnen het beste plaatsvinden  4-5 uur na 
de insuline injectie. 
 

 
 
Indien de verschijnselen van suikerziekte te laat worden opgemerkt kan de kat erg ziek 
worden en niet meer willen eten en drinken. Lopen gaat steeds moeilijker en soms gaat de kat 
ook braken. Dit is een ernstige situatie waarbij het leven van de kat, ondanks behandeling 
d.m.v. infusen, insuline en dwangvoederen, niet altijd meer te redden is. 
Gelukkig komt dit niet zo vaak voor. 
 
 
Als een kat behandeld gaat worden met insuline kan het bloedsuiker soms snel gaan dalen. Dit 
kan dan soms leiden tot een te laag suikergehalte in het bloed. Daardoor kan een 'hypo' 
ontstaan, herkenbaar aan afwijkende gedragingen zoals: onrust, ‘dronken’, wijde pupillen, 
slap en wankel op de poten, spiertrillingen, toevallen en bewustzijnsverlies (= coma). 
Als u dit opmerkt, moet u direct een eetlepel dextrosepoeder oplossen in heel weinig water en 
in het mondslijmvlies wrijven. ( een pakje Dextrosepoeder moet u dus altijd in huis hebben!). 
Probeer ook direct of uw kat zelf nog wil eten door iets overheerlijks te geven. Als uw kat eet 
dan is meestal het gevaar geweken. Geef dan de eerstvolgende keer de helft van de insuline of 
neem eerst contact op met de dierenarts voor overleg. Als uw kat niet bijkomt uit zijn hypo 
en/of niet wil eten, raadpleeg dan direct de dierenarts! 
Ook kan het bloedsuikergehalte te laag worden als de kat minder eet of helemaal niet eet of 
zijn eten uitbraakt. De insuline blijft echter werkzaam in het lichaam. U moet dus altijd goed 
opletten of uw kat wel voldoende eet en niet braakt! In dat geval moet u tijdig contact 
opnemen met de dierenarts! 

 



 
Het flesje insuline moet, samen met het in gebruik zijnde spuitje, bewaard worden in de 
koelkast. Lantus Glargine insuline is helder en hoeft niet geschud te worden. Caninsulin moet 
rechtop onderin de koelkast bewaard worden en voor gebruik goed geschud worden. De 
spuitjes kunt u meerdere keren gebruiken, zolang de naald scherp genoeg is en het dopje er na 
gebruik steeds is opgezet.  
 
 
 
  


