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 Het "liefdesleven" van Jessie 
 

Dinsdag 16 april 2002 

Twee maanden nadat Jessie met de kattenpil is gestopt wordt ze eindelijk krols. 

Dit betekent dat we snel moeten zijn, dus Evalien gebeld of Remi beschikbaar is.  

Gelukkig kunnen we Jessie op donderdag al brengen.  

Terwijl we Jessie in de 

kooi van Remi zetten en 

nog wat staan te klet-

sen, vindt Remi haar al 

aantrekkelijk en pro-

beert haar al meteen te 

bespringen, maar Jessie 

slaat hem van zich af. 

Arm beest. Zit ze al in 

een vreemde omgeving, 

krijgt ze dat ook nog te 

verduren.  

Nu maar hopen dat Remi haar even laat wennen, zodat ze zich laat dekken. We 

wachten af. 

 

Maandag 22 april 2002 

We bellen Evalien om te vragen hoe het gaat en ze zegt dat Jessie waarschijnlijk 

wel gedekt is. Ze heeft namelijk veel haren in het hok gevonden. We besluiten 

Jessie de volgende dag weer op te halen. Nu kan het lange wachten beginnen. Is 

ze zwanger of niet? 

 

Dinsdag 7 mei 2002  

Helaas, Jessie wordt weer krols, dus is de dekking mislukt. We bellen Evalien op 

om het teleurstellende nieuws te vertellen.  We besluiten dat we Remi de vol-

gende dag gaan halen. Misschien lukt het beter om Jessie in haar eigen omgeving 

te laten dekken. 

 

Donderdag 9 mei 2002 

Jessie wil niet echt iets van Remi weten, maar na wat aanmoedigingen kan ze toch 

door hem worden gedekt.  

Vandaag twee keer en morgen nog maar eens proberen. Na afloop van de dekkin-

gen, die ze niet zo prettig vindt, ligt ze heerlijk te rollebollen. Dit geeft ons goed 

hoop dat de dekkingen geslaagd zijn. 

 

 

mailto:rw.reitsma@chello.nl
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 Vrijdag 10 mei 2002 

Nog twee dekkingen en weer een flink gerollebol, dus we vinden het goed zo. Nu 

kan het lange wachten weer beginnen. Is het deze keer echt gelukt? Kan Jessie 

wel zwanger worden? Over drie weken weten we meer. 

 

Dinsdag 28 mei 2002  

Jessie wordt nog niet krols, maar het is nog niet goed duidelijk of ze zwanger is. 

Ze heeft nog geen vergrote tepels. 

 

Donderdag 30 mei 2002 

YES! Jessie's tepels zijn duidelijk vergroot. Ons "stil beestje" is zwanger. Nu 

maar hopen dat alles goed gaat. Na even rekenen komen we tot de conclusie dat 

de kittens vanaf 7 juli geboren kunnen worden. Dat is dan wel vroeg, maar toch. 

Later dan 15 juli mag niet, dan moet er ingegrepen worden. 

 

 De geboorte 
 

Vrijdag 12 juli 2002 

Na een zorgeloze zwangerschap is het na 64 dagen wachten dan eindelijk zover. 

Ze is de hele dag onrustig, maar heeft verder geen weeën.  

Om 19.45 uur wordt ze dusdanig onrustig dat ze niet wil dat we haar alleen laten 

en al snel zien we dat ze flinke weeën krijgt. Ze heeft zich in een van de fauteuils 

geïnstalleerd en omdat we bang zijn dat ze daar gaat bevallen, dekken we de stoel 

af met vuilniszakken en handdoeken, zodat eventuele schade aan de stoel wordt 

voorkomen.  

Om 20.30 uur gaat ze ineens naar haar "bevallingsdoos" en meteen breken 

de vliezen.  Heel snel daarna krijgt ze al flinke persweeën en om 21.12 uur komt 

het eerste kitten ter wereld. Een wit kitten van 90 gram, een katertje.  

Meteen daarna krijgt ze alweer persweëen en het tweede kitten aanschouwt het 

daglicht om 21.23 uur. Een donkergrijs kitten van 81 gram, een poesje.  

En meteen gaat het verder. Rob ziet al snel dat dit kitten in stuitligging ligt, dus 

enige hulp is geboden en met behulp van Rob en een perswee komt het derde kit-

ten, ook grijs ter wereld. Een zware deze keer: 100 gram en weer een poesje. 

Vervolgens gaat het wat rustiger en vragen we ons af of er nog een kitten zal ko-

men of niet.... nou, jawel hoor.... om 22.30 uur wordt het vierde en laatste kitten 

geboren. Weer een wit wurmpie van 93 gram en ook een poesje. 

Het is nog even spannend. Bij het 

eerste kitten hebben we een navel-

klem gebruikt, maar krijgen deze 

niet meer los. Dus knippen we de na-

velstreng precies na de klem los en 

leggen het kitten weer op de kruik, 

lekker ingestopt in handdoeken. Bij 

het volgende kitten binden we de 

navelstreng gewoon af, dat gaat 

simpeler.  

Als we na de geboorte van het der-

de kitten de kroost even bekijken, 

blijkt de navelstreng van het eerste 

kitten nog behoorlijk gebloed te 

hebben en moeten we het alsnog 

afbinden. Nu maar hopen dat het niet teveel bloed verloren heeft.  

We moeten na de bevalling alles nog opruimen, de bench opzetten en natuurlijk 

wat foto's maken en filmen. Echter.... we kunnen nog geen digitale foto's maken. 

Daarvoor was het te donker. 
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 De namen van de kittens zijn: 

nummer 1 = Bangles    

nummer 2 = Daisy 

nummer 3 = Phoebe 

nummer 4 = Feline 

 

Gewichten: 

Bangles 90 gram 

Daisy 81 gram 

Phoebe 100 gram 

Feline 93 gram 

 

 

 De eerste 13 weken 
 

Zaterdag 13 juli 2002 

Onze grootste zorg is dat Jessie de kittens wel goed laat drinken, maar er ver-

der geen aandacht aan besteedt. Ze is ze pas in de middag voor het eerst een 

beetje gaan wassen. Wel kijkt ze telkens van de kittens naar ons, met vragende 

ogen wat ze eigenlijk met die "wurmpjes" aan moet.  

We hebben, omdat het hok verschoond moet worden, zelf even de kittens met 

een warm vochtig washandje schoongemaakt en even de buikjes en de achter-

werkjes gestimuleerd, zodat ze toch hun behoeften kunnen doen. 

Jessie vindt het toch maar niets dat we de kittens bij haar weg hebben gehaald 

en roept ze toch wel. Gelukkig maar, dat betekent in ieder geval dat ze ongerust 

om hun is. 

Vroeg in de middag hebben we de kittens gewogen, om te kijken of we misschien 

voeding voor ze moeten kopen. Nou, niet hoor. Ze komen goed aan, dus hoeven we 

ons daarover geen zorgen te maken. 

 

Gewichten: 

Bangles 98 gram 

Daisy 89 gram 

Phoebe 112 gram 

Feline 106 gram 

 

Zondag 14 juli 2002 

De moedergevoelens van Jessie 

zijn nu goed op gang gekomen. Ze 

gaat wel regelmatig even uit de 

bench om te "luchten", maar zo-

dra de kittens een kick geven 

gaat ze er weer heen. 

De verzorging is prima. Er is nagenoeg geen poepje of plasje meer te vinden, dus 

Jessie houdt het allemaal goed schoon. 

Het is een lust om te zien hoe die kleintjes vechten om een tepel. Ze slaan elkaar 

dan met de voorpoten en maken een herrie!… Echt een lust voor het oog… :-) 

 

Gewichten: 

Bangles 110 gram 

Daisy 101 gram 

Phoebe 116 gram 

Feline 107 gram 
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 Maandag 15 juli 2002 

Jessie heeft nu nog veel meer aandacht voor haar kindjes en wordt ook erg on-

rustig als we ze bij haar wegnemen om ze te wegen. 

De gewichten zijn geen 

probleem. De kittens 

groeien als kool, wat 

betekent dat de melk-

productie van Jessie 

ook goed op gang is ge-

komen.  

 

Gewichten: 

Bangles 118 gram 

Daisy 111 gram 

Phoebe 127 gram 

Feline 119 gram 

 

Dinsdag 16 juli 2002 

Alles gaat nog steeds naar wens. Natuurlijk zijn de kittens een lust voor ons oog, 

maar Demi ook! Ze lijkt wel een kloek, zo goed als ze de kleintjes in het oog 

houdt. Het lijkt alsof ze de kittens als haar puppies beschouwd. Het liefst ging 

ze er zelf bij liggen, maar dat laten we maar niet toe. Prachtig gewoon om dit te 

zien. 

 

Gewichten: 

Bangles 129 gram 

Daisy 124 gram 

Phoebe 141 gram 

Feline 128 gram  

 

Woensdag 17 juli 2002 

Weinig nieuws te melden. Alles verloopt naar wens. 

 

Gewichten: 

Bangles 141 gram 

Daisy 142 gram 

Phoebe 151 gram 

Feline 142 gram 

 

 Donderdag 18 juli 2002 

We zijn er trots op dat de kleintjes zo 

goed groeien. Dat is in ieder geval een te-

ken dat Jessie goede voeding heeft. 

De andere katten hebben het niet zo op 

de kleintjes. Britney is van een afstandje 

wezen kijken, maar ze vindt het maar 

niets en blaast zowel naar Jessie als naar 

de kleintjes. 

Gabber vindt het eigenlijk wel een beetje 

eng. Hij gaat kijken, maar is ook weer 

heel vlug weg. Hij weet nog niet goed wat 

hij met de situatie aan moet. 

En Moppie, ja…  zij is altijd weer een ver-

haal apart. Was ze de laatste tijd best 

wel rustig, nu is ze weer op van de zenu-

wen. We hebben haar ook bij de bench la-

ten kijken, maar al blazend is ze snel in-

eengedoken weggerend. 

 

Gewichten: 

Bangles 156 gram 

Daisy 154 gram 

Phoebe 163 gram 

Feline 154 gram 

 

Vrijdag 19 juli 2002 

Bangles is niet zoveel gegroeid, 

maar we maken ons daar geen zor-

gen over. Dit kan altijd wel een 

keertje gebeuren. 

 

Gewichten: 

Bangles 163 gram 

Daisy 172 gram 

Phoebe 176 gram 

Feline 162 gram 
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 Zaterdag 20 juli 2002 

Bangles is alweer goed aangekomen, dus zoals al gedacht, geen zorgen. Nu is het 

Feline die even wat minder aankomt. Dan zal Bangles haar tepel wel even ingepikt 

hebben om weer wat op gewicht te komen. 

 

Gewichten: 

Bangles 174 gram 

Daisy 180 gram 

Phoebe 185 gram 

Feline 168 gram 

 

Zondag 21 juli 2002 

Feline blijft achter op 

de rest. Ze komt niet 

echt aan, alhoewel ze 

ook niet afvalt, dus we maken ons niet echt zorgen. 

 

Gewichten: 

Bangles 195 gram 

Daisy 192 gram 

Phoebe 200 gram 

Feline 176 gram 

 

Maandag 22 juli 2002 

Beide oogjes van Phoebe zijn een stukje open. Ze is de eerste. Bij de anderen zijn 

de oogjes nog dicht. Op Daisy na, zijn de kittens niet al teveel aangekomen. Het 

zal wel met de temperatuur te maken hebben. Omdat het zo warm is, gaat Jessie 

natuurlijk wat vaker luchten, met als gevolg dat de kittens niet zoveel kunnen 

drinken. 

 

Gewichten: 

Bangles 201 gram 

Daisy 202 gram 

Phoebe 206 gram 

Feline 182 gram 

 

Dinsdag 23 juli 2002 

Het lijkt erop dat vandaag of morgen de oogjes van de andere kittens ook open 

zullen gaan. We wachten af. 

Het weinige dat ze gisteren aankwamen hebben ze goed ingehaald. 

 

 Gewichten: 

Bangles 213 gram 

Daisy 214 gram 

Phoebe 215 gram 

Feline 194 gram 

 

Woensdag 24 juli 2002 

Phoebe is weer de eerste. 

Ze begint zich al te was-

sen. Het linkeroogje van 

Feline is een stukje open 

en bij Daisy zijn beide 

oogjes open. Bangles 

houdt zijn ogen nog stijf 

dicht. Het is een lust om 

te zien. Heel voorzichtig 

en wankelend beginnen ze 

de doos te verkennen. 

 

Gewichten: 

Bangles 222 gram 

Daisy 225 gram 

Phoebe 236 gram 

Feline 204 gram 

 

Donderdag 25 juli 2002 

Feline haar linkeroogje is een beetje ontstoken. Gelukkig hebben we zalf in huis 

en kunnen we het meteen behandelen. Hoewel ze nu weer goed groeit wordt haar 

lichte gewichtstoename van een paar dagen nu echt goed duidelijk. 

Bij Bangles is inmiddels zijn rechteroog open. 

 

Gewichten: 

Bangles 234 gram 

Daisy 234 gram 

Phoebe 238 gram 

Feline 207 gram 
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 Vrijdag 26 juli 2002 

Twee weken oud! Een mooi moment om voortaan de gewichten niet meer dagelijks 

te vermelden. We blijven ze wel wegen, om eventuele groeistoornissen op tijd te 

zien. Bangles heeft nu allebei zijn oogjes open. Het linkeroog van Feline blijft 

enigszins ontstoken, maar er zit wel verbetering in. Feline en Phoebe zetten voor-

zichtige stapjes. 

 

Gewichten: 

Bangles 241 gram 

Daisy 247 gram 

Phoebe 250 gram 

Feline 218 gram  

 

Maandag 29 juli 2002  

In het weekend is alles naar wens verlopen en was er dus niet echt iets te mel-

den. Vandaag zijn ook Feline, Daisy en Bangles zich voor het eerst gaan wassen.  

Je kunt zien dat de ontwikkeling snel gaat. Phoebe en Feline staan al heel wat 

steviger op hun pootjes. 

 

Donderdag 1 augustus 2002 

Deze keer is Phoebe niet alleen de eerste. Nee, bij Daisy zijn de beide onderste 

hoektandjes zichtbaar, terwijl bij Phoebe alleen linksonder een hoektand zicht-

baar is. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 2 augustus 2002 

Eens kijken hoe de gewichten er na een weekje voor staan. Nou, Jessie kan trots 

zijn. Ze groeien als kool. 

 

Gewichten: 

Bangles 309 gram 

Daisy 309 gram 

Phoebe 313 gram 

Feline 272 gram 

 

Zaterdag 3 augustus 2002 

Bij alle kittens zijn nu de 

hoek- en snijtandjes door. 
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 Maandag 5 augustus 2002 

Phoebe is de meest druistige van het 

stel: lopen, vallen, kruipen, vallen, 

maar niet opgeven!! Nee hoor, ze 

gaat door onder het motto "van val-

len moet je het leren". 

Bangles is als eerste uit de doos "ge-

kukeld"  en heeft daarmee de wed-

strijd gewonnen!  Om 7.10 uur dui-

kelt hij als eerste uit de doos. Hij 

blijft eerst met zijn achterpootjes 

achter de rand hangen en wil vervol-

gens terug in de doos klimmen, maar 

door zijn gewurm komen zijn achter-

pootjes los en "tok", daar ligt me-

neer... helemaal beduusd. 

 

Woensdag 7 augustus 2002 

Phoebe heeft het gevonden. Ze weet hoe ze uit de doos kan, maar terug erin? 

Nee, dat gaat niet. En natuurlijk valt ze dus "plop" recht met haar koppie in de 

waterbak! Het wordt tijd om een dekje in de bench te leggen, in plaats van een 

doos. 

Vandaag krijgen de kittens voor het eerst tartaar. Nou, dat is dus echt tranen 

met tuiten lachen. Alle vier op tafel, bordje met tartaar erop en het eerste 

stukje in het mondje van Bangles proppen: lekker! Intussen, nog voordat ze een 

"proefstukje" krijgt, begint Phoebe al zelf te eten. Eten? Noem het maar vreten! 

Even later heeft, nadat ze eerst haar tandjes in de rand van het bord heeft ge-

zet, ook Feline in de gaten hoe het moet. Als een stofzuiger gaat ze over het 

bord. Bangles eet inmiddels ook van het bord.  

En Daisy? Nou, die snapt het 

nog niet echt. Als je haar een 

stukje geeft vindt ze het wel 

lekker, maar eten van het bord: 

hoe doe je dat? Achteruit lo-

pend met de achterpoten wijd? 

Nou nee, maar het zal de ko-

mende dagen wel goed komen, 

verwachten we. 

 

 Donderdag 8 augustus 2002 

Eetfestijn!! Bangles, Phoebe en Feline hebben het goed door: tartaar, dus: vreten! 

Door het bord schuifelen en smikkelen. 

Arme Daisy, het lijkt er af en toe op of ze het begrijpt, proppen is de enige mo-

gelijkheid om er iets in te krijgen, maar we houden moed.  

Feline drinkt voor het eerst water... wat een koddig gezicht. 

 

Vrijdag 9 augustus 2002 

Het is een plaatje! Jessie krijgt haar "happie happie" (eten) in de bench en het 

duurt niet lang of Bangles baggert door het eten, intussen al wat smikkelend. Een 

wasbeurt is wel nodig. Ook Daisy snuffelt en likt wat. Phoebe lust er wel pap van 

en Feline maft gewoon verder. Later krijgt ook zij belangstelling. Het gevolg is 

wel dat we Jessie voortaan apart eten moeten geven in de bijkeuken.  

Oh ja, nog snel even levensreddend bezig geweest. Feline moet zo nodige een 

hard en dus nog te groot brokje inslikken wat prompt in haar keel blijft steken. 

Vlug de "Heimlich manoeuvre"  uitvoeren en het probleem is opgelost. 

 

Gewichten: 

Bangles 396 gram 

Daisy 388 gram 

Phoebe 388 gram 

Feline 340 gram 

 

Zaterdag 10 augustus 2002 

Naar Krommenie. Een heel avontuur. Het is een prachtig gezicht om al die bolle-

tjes wol door de kamer te zien stuiven. In eerste instantie is Feline nog wat te-

rughoudend om aan het "grote kamer" avontuur te beginnen, maar na een tijdje 

gaat ook zij op stap. Jessie installeert zich onder de bank en roept af en toe haar 

kroost bij zich om te drinken. He is een leuke gewaarwording. 

Daisy lijkt thuis nogal onvast op haar pootjes te staan, maar zie haar nu..... dat 

sprint wat af... PRACHTIG! 
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 Zondag 11 augustus 2002 

Omdat het gisteren in Krommenie zo goed ging, mogen ze vandaag thuis voor het 

eerst uit de bench en los in de kamer rondlopen. We moeten Demi wel continu in 

de gaten houden en haar erop attenderen dat ze voorzichtig doet met de kleine 

poesjes.  

 

Donderdag 15 augustus 2002 

Onder protest zijn voor het eerst de nageltjes 

van de kleintjes geknipt.  

 

Vrijdag 16 augustus 2002 

Alles moet voor het eerst gebeuren, dus ook 

kammen. Omdat het mooi weer is, wordt dit 

buiten gedaan. Als beloning mogen ze daarna 

voor het eerst buiten rennen. Wat een avon-

tuur! Bangles valt 's avonds onder de relaxfau-

teuil in slaap. 

 

 

Gewichten: 

Bangles 509 gram 

Daisy 501 gram 

Phoebe 538 gram 

Feline 457 gram 

 

 

Zondag 17 augustus 2002 

Bangles loopt al een paar daagjes te snotteren en kuchen, maar vandaag is het 

toch echt erger geworden. Hij heeft ook geen "stem" meer over van het hoesten. 

Dus, maar even de dierenarts gebeld en Vibravet gehaald. Het zal over een paar 

dagen wel weer beter zijn. 

 

Dinsdag 20 augustus 2002 

Phoebe is aan de dunne. De komende dagen moe-

ten we dit even in de gaten houden. Zij is de eer-

ste die uit de bench klimt. In de middag blijkt 

dat Bangles goed heeft opgelet. Hij klimt er nu 

ook uit. Tot op heden konden we ze daar nog in 

laten, met de deur open. Dat is nu dus ook afge-

lopen. Bangles knapt alweer een beetje op van 

zijn verkoudheid. 

 Woensdag 21 augustus 2002  

Met Phoebe naar boven geweest, tree voor tree. 's Middags is Bangles vermist. 

Die blijkt boven op de overloop te liggen. Hij is dus uit zichzelf naar boven ge-

gaan, maar durft niet meer naar beneden, dus hebben we hem tree voor tree naar 

beneden geholpen. Britney krijgt steeds meer belangstelling voor de kittens en 

blaast gelukkig niet meer naar ze. 

 

Donderdag 22 augustus 2002 

Daisy is nu aan de "flubberitis". Ze kon net op tijd opgevangen worden, anders 

had alles onder de vuiligheid gezeten.  

Bangles "piept" en "kraakt" nog steeds. Het is nu de vijfde dag van de behande-

ling, dus moet er toch snel echte verbetering in komen. 

Phoebe is op de uitvinderstoer. Ze is op een eetkamerstoel geklommen, maar kan 

er niet meer vanaf.  Als eerste klimt ze zelf in de bench om naar de "grote" kat-

tenbak te gaan. Ze klimt er ook weer netjes uit. Een mooi gezicht is dat, zo'n 

kleine wurm op zo'n grote bak. 

Die Britney, ze steelt kittenbrokken uit de bench, dus moeten we de bench dicht 

doen, maar dan kunnen de kittens niet bij hun bak, dus toch maar beter om het 

voer eruit te zetten. 

 

Zaterdag 24 augustus 2002 

Gewichten: 

Bangles 703 gram 

Daisy 625 gram 

Phoebe 703 gram 

Feline 631 gram 

 

Zondag 25 augustus 2002 

Ook Daisy en Feline zijn van-

daag naar boven gegaan. Ze  

liepen er met zijn vieren rond te struinen. Komende nacht gaat ze voor het eerst 

naar de kattenkamer. Ze groeien goed en eten slechts weinig gewelde kittenbrok-

jes met een klein beetje zachtvoer erdoor. 

 

Woensdag 28 augustus 2002 

Ontwormen! We zijn benieuwd hoe dit gaat lopen. We laten ze voor de zekerheid 

vannacht in de bench, om te voorkomen dat de hele kattenkamer eventueel wordt 

vol gesmeerd met poep. 
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 Donderdag 29 augustus 2002 

Daisy klimt als eerste zelf op de bank. 

 

Zondag 1 september 2002 

Gewichten: 

Bangles 902 gram 

Daisy 774 gram 

Phoebe 886 gram 

Feline 804 gram 

 

Dinsdag 3 september 2002 

Daisy klimt of, beter gezegd, klautert over het hekje. Het is echt een lachwek-

kend gezicht, dat gestuntel. 

 

Maandag 9 september 2002 

Gewichten: 

Bangles 1106 gram 

Daisy 896 gram 

Phoebe 952 gram 

Feline 982 gram 

 

Dinsdag 10 september 2002 

Phoebe klimt in de vensterbank en Daisy ontdekt het mandje van de scooter. Fe-

line ziet zichzelf in de spiegel en wil wel met dat katje aan de andere kant spelen, 

maar "hoe kom ik bij haar?". 

 

Woensdag 11 september 2002 

Voor het eerst naar de dierenarts voor de 

eerste enting.  Ze hebben zich keurig ge-

dragen, geen kik gegeven tijdens de onder-

zoeken en de prik.  

Bangles was zeer galant. Hij liet de dames 

voor onder het motto "Dames eerst", maar 

in werkelijk was het "Ik ben niet bang hoor, 

gaan jullie maar eerst". HELD! Een echte 

vent dus....   

Dokter D'Huy complimenteerde ons met dit nest. Ze vond het een bekroning op 

ons werk, na alle problemen die we met Jessie en Britney hebben gehad. 

 Nou, we konden haar zeggen dat wij ook erg trots zijn op deze scheetjes. 

Ze verwacht dat Phoebe een grote poes zal worden aangezien ze erg grote poot-

jes heeft in verhouding tot de rest. 

 

Donderdag 12 september 2002 

Gewichten: 

Bangles 1204 gram 

Daisy 968 gram 

Phoebe 1022 gram 

Feline 1056 gram 

 

Vrijdag 13 september 2002 

Een knal, gepaard gaand met een gil. 

Daisy heeft een ongelukje. Blijkbaar  

stond het hekje tussen de huiskamer en de gang niet goed. Terwijl Daisy erdoor 

kruipt, is het  hekje gevallen.  Nadat Daisy bevrijdt is, maakt ze zich uit de voe-

ten, maar ondanks het feit dat ze precies tussen twee plankjes zat, willen we 

haar toch even op eventuele verwondingen checken, dus pakken we haar even op. 

Nou, zo te voelen is er niets gebroken. 

Een nadere inspectie toont ons dat haar onderlipje een beetje vreemd hangt... 

oops... haar mondje zit vol bloed. Misschien een tand door haar lip? Nee, het is 

ernstiger. Haar onderlip is losgescheurd van haar kaak. De lip zelf is in tact. 

Toch maar even de dierenarts bellen. We kunnen meteen komen, dus zitten we om 

22.30 uur in de kliniek. 

De dierenarts besluit om het lipje te hechten en Daisy krijgt een narcoseprik 

toegediend. Na een tijdje wordt ze suf, maar gaat niet geheel onder zeil, dus 

krijgt ze nog wat extra narcose. Maar zodra de naald in haar lipje wordt gezet, is 

ze weer klaarwakker. De dierenarts probeert het met een plaatselijke verdoving. 

Ook dat heeft niet veel resultaat. Dus nog maar wat narcose erbij. Ja, nu is ze 

echt goed in slaap.... denken we. Want zodra de naald wordt ingestoken is ze weer 

bij. Op onze vraag of dit normaal is, krijgen we als antwoord dat dit dus echt niet 

normaal is. Tijdens de hechtpogingen heeft de arts wel kunnen voelen dat er ei-

genlijk geen "vlees" zit om een hechting te zetten. Hij zit meteen met zijn naald 

op de tanden. 

Narcose bijgeven en dan een moeilijke constructie maken, om 

het lipje met een draadje om de tanden vast te zetten, lijkt 

ons geen van drieën een goede oplossing. Je hebt geen garan-

tie op een goed resultaat en de extra narcose is ook niet zon-

der gevaar. We besluiten om Daisy maar weer bij te brengen 

en af te wachten hoe "Moedertje Natuur" de zaak zal helen. 
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 Afijn.... drie paar handschoenen, twee groene lapjes, een hechtnaald met draad en 

vier injecties later gaan we, met een nog altijd loszittend lipje bij Daisy en Vibra-

vet, om infecties tegen te gaan, huiswaarts. We zijn wel benieuwd naar de reke-

ning... dat zal wel een fikse worden. LET OP! Aan de nieuwe dierenarts van Daisy 

moet wel even verteld worden dat zij niet onder narcose gebracht kon worden! 

 

Zaterdag 14 september 2002 

Daisy is nog behoorlijk suf. Ze heeft vannacht overgegeven en daarvan hangen 

nog wat opgedroogde restjes aan haar bekje. Als we die voorzichtig proberen te 

verwijderen gilt ze als een jong varken. Arm beestje. Ze heeft nog veel pijn, maar 

haar mondje is nu in ieder geval schoon. Even later kruipt ze weg achter de ge-

luidsbox, lekker rustig. De andere beesten kunnen er niet bij en ze kan de nar-

cose er lekker uitslapen. De eerste voeding van die dag slaan we voor haar over. 

Ze moet eerst maar goed bijkomen. Later op de dag komt ze tevoorschijn en be-

gint alweer te spelen. Dat is niet verkeerd. 's Avonds heeft ze flinke  honger en 

eet ze, zij het langzaam en behoedzaam, haar bakje netjes leeg. 

 Zondag 15 september 2002 

Daisy haar mondje ziet er goed uit. We denken niet dat ze er iets aan over zal 

houden. Het loopt gelukkig met een sisser af. 

's Middags komen de nieuwe baasjes van haar en Phoebe op bezoek. We vertellen 

hun over de perikelen van Daisy en de problemen met de narcose. Tenslotte heeft 

de dierenarts ons geadviseerd om dit bij een eventuele operatie in de toekomst 

aan de dan dienstdoende arts te vertellen, zodat ze hiermee rekening kunnen 

houden. 

 

Dinsdag 17 september 2002 

Omdat ze zo goed groeien hebben we de kittens 

niet regelmatig meer gewogen. Nu toch even, ge-

woon voor de lol. 

 

Gewichten: 

Bangles 1412 gram 

Daisy 1022 gram 

Phoebe 1166 gram 

Feline 1186 gram 
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 Donderdag 3 oktober 2002 

Voor de tweede enting naar de dierenarts. Alles verloopt naar wens. Deze keer is 

Bangles toch wat minder bang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 11 oktober 2002 

Nog een nachtje slapen en dan gaan Daisy en Phoebe naar hun nieuwe thuis. We 

zullen ze missen, maar we weten ook dat ze goed terecht komen. Toch nog even 

wegen. Het is wel leuk om te zien hoe zwaar onze lievelingetjes zijn na 13 weken! 

 

Bangles 2275 gram 

Daisy 1498 gram 

Phoebe 1780 gram 

Feline 1834 gram 

   



 

   

 

 


