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Een nestje fokken - deel 2

Zwanger en
bevallen...
Door Nettie Bosch

De vorige keer hebben we vooral een blik geworpen op de administratieve zaken die nodig zijn als we een nestje gaan fokken.
Deze keer gaan we kijken wat de zwangerschap voor de poes
betekent, met als klap op de vuurpijl de bevalling.

In deze serie artikelen wil ik de ervaringen met u delen die ik zelf
met het fokken van nestjes Heilige Birmanen heb opgedaan. Elke

Natuurlijk reageert niet elke poes op
dezelfde manier, maar meestal zie je
wel verschil in gedrag voor en na de
dekking.

bevalling is uniek! Dat betekent dat er maar zeer weinig echt vol-

Zwanger???
gens het boekje gaat. Deze keer een ‘normale’ bevalling zonder
problemen. Een andere keer zal ik wat dieper ingaan op problemen die kunnen voorkomen en wat de oplossing kan zijn.

Terug van de kater

De serie ‘Een nestje fokken’
is eerder gepubliceerd in

Als de poes opgehaald wordt bij de kater en weer lekker thuis in haar eigen
omgeving komt, kan het voorkomen
dat ze nog wat blijft mauwen alsof ze
nog krols is, maar dat zal na een paar
dagen (soms langer) vanzelf over gaan.
Snel zal ze zich weer thuis voelen na
haar vermoeiende liefdesavontuur. Ze
zal erg lui zijn en veel slapen.

Het Witte Voetje in 2008 en is
aangevuld met de huidige regels.

Meer eten...
Vaak gaat ze ook meer eten en soms
eet ze ook dingen die ze voor die tijd
niet nam. Het katerbezoek heeft veel
energie gekost zodat er nu extra gegeten moet worden.
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Wanneer weten we nu of de poes echt
zwanger is? Drie weken na de dekking
kun je dit vaststellen. Door de verandering in de hormonen gaan de tepels
van de poes roze zien en voller aanvoelen. Vooral bij een eerste zwangerschap zul je dit verschil goed kunnen
voelen. Verder zal de poes met drie weken wel iets zijn aangekomen, maar
dat komt nog niet van de zwangerschap. De kittens zijn nu ongeveer zo
groot als een hazelnoot en ze hebben
dus nog niet veel gewicht. Vanaf de
derde week zal de poes wel gaan groeien.
Tussen de derde en negende week
groeien de kittens uit tot kleine kittens
van zo’n 12 cm lengte. Het gewicht van
de poes kan in deze weken 1 à 1,5 kg
toenemen.

Spannend!
Het gaat spannend worden. Toename
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van de hoeveelheid in gewicht
zegt niet alles over het aantal kittens dat geboren zal worden.
Soms is een poes echt een tientonner geworden en komt er maar
een kitten en het kan ook zijn dat
ze wel dik is, maar dat je bijna
geen beweging ziet in de buik, en
dan krijgt ze er vijf of zes. Dus het
blijft een verrassing.

Echo
Vind je het leuk om te weten hoeveel kittens de poes draagt? Het
is mogelijk om tijdens de zwangerschap een foto of echo te laten
maken. Zelf doe ik dit niet omdat
ik zoveel mogelijk rust wil voor de
zwangere dame.

Vanaf de zesde week
Vanaf de zesde week zwangerschap is
het mogelijk om de kittens te voelen
bewegen. De moeder zelf gaat het ook
voelen. Je ziet haar dan ineens zo achterom kijken naar de buik met een gezicht van: ‘wat gebeurt er nu weer?’

Vanaf de achtste week
Vanaf week 8 heeft de poes vaak wat
minder energie en gaat ze echt uitdijen. Ze kan dan soms lekker languit
op de vloer gaan liggen en zich helemaal uitstrekken om de kittens wat
meer ruimte te geven. Of ze ligt op haar
buik met de achterpoten onder haar lijf
om alles wat rust te geven. Ze neemt
wat vaker per dag kleine beetjes eten.
Er zijn poezen die dan alleen maar
zachte voeding eten. Zorg dus dat er
altijd wat voor haar klaar staat.

Toch weer krols?
Het kan voorkomen dat de poes toch na
zes weken weer echt krols wordt, de zwangerschap is dan (meestal onopgemerkt)
afgebroken of ze is niet zwanger geweest.
De poes mag indien ze verder goed gezond is, gewoon weer gedekt worden.

Vocht verliezen...
Verliest ze tijdens de zwangerschap vocht
uit haar vagina en zit ze niet echt lekker
in haar vel, ga dan langs bij de dierenarts
om haar te laten onderzoeken. Het kan
zijn dat zij de kittens heeft afgestoten en
een baarmoederontsteking ontwikkelt.

Tijdens de zwangerschap…
Voor een optimale zwangerschap is het
van belang dat de poes goede voeding
krijgt. Dit kan in de vorm van speciale
brokken die te verkrijgen zijn voor de
zwangere poes. Kittenvoer en kittenbrokken zijn ook prima als ze dat wil nemen.
Ze mag echt wel verwend worden met rijke voeding en extra verwennerij. Verder
is het belangrijk dat we de poes rust geven en haar niet in een stresssituatie
brengen. Laat haar lekker genieten van
het zwanger zijn...
En geniet er zelf ook van!

Voor de bevalling…
Ongeveer een week voor de uitgetelde
datum komt het moment om te zorgen
dat er een plekje is waar de poes kan
gaan bevallen. Het kan een prachtige
werpkist zijn, maar ook gewoon een
kartonnen doos. Zorg dat de doos niet
te laag is en ook niet te klein of te
groot. De poes moet lekker languit
kunnen liggen, dat is belangrijk.

Handig
Wat ook handig is, om een onderkant
te nemen van een transportkooi. Leg
op de bodem iets wat het vocht tegen
kan houden. En daarover een laag die
het vocht absorbeert. Als bovenste laag
een dekentje of handdoek, dan kan de
poes heerlijk graven en een holletje
maken.

Eigen plekje zoeken...
De poes kan soms erg eigenwijs zijn en
absoluut niet van plan zijn om in de
klaargezette kraamkamer te bevallen.
Wees daarop bedacht, soms vinden ze
de gekste plekjes, in bijvoorbeeld de
kast, veel fijner.
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De draagtijd
De gemiddelde duur van de zwangerschap is 65 dagen na de bevruchting
(minimaal 61 en maximaal 71-72 dagen)
Wanneer de poes veel kittens draagt,
kan de bevalling iets voor de 65 dagen
plaatsvinden. Is de bevalling voor de
61ste dag, dan zijn de kittens niet voldragen en zijn de longetjes niet genoeg
ontwikkeld en zal het moeilijk zijn om
hen in leven te houden.

De bevalling

Kraambenodigdheden

Let op!
Pas op dat je geen doos
gebruikt als werpkist
waar fruit of groenten
in heeft gezeten (in verband met pesticiden).
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Een paar dagen voor de bevalling is het
handig om wat dingetjes ‘bij de hand
te hebben’.
• Een ‘slangetje’ om de kittens leeg te
kunnen zuigen, als ze vruchtwater
hebben binnengekregen. Deze zijn
te koop in de apotheek of bij SPAT.
• Pen en papier.
• Verder zorg ikzelf dat ik altijd
Dextropur (druivensuiker) en wat
slagroom in huis heb. Dit geef ik aan
de moederpoes als ze uitgeput
raakt. Het gaat er hierbij om dat de
poes snel extra energie binnenkrijgt.
• Plastic zakjes en keukenpapier
• En dan natuurlijk wat schone handdoeken of luiers om eventueel af te
drogen.
• Een telefoonnummer van de dierenarts of een collega fokker die je om
raad kunt vragen. Meld vooraf aan je
dierenarts dat je een nestje verwacht zodat hij op de hoogte is dat
je eventueel kunt bellen.
• Zorg dat er een transportkooi voor
het grijpen staat voor het geval je
plotsklaps naar de dierenarts moet.

Wat zijn tekenen dat de bevalling gaat
starten? Ik zie vaak dat de poes wat
dunne ontlasting heeft net voor de bevalling gaat starten. De poes wordt wat
onrustig en gaat wat lopen drentelen.
Zijn er nog andere jonge katten in huis
kan het zijn dat ze een van hen meeneemt naar haar uitgekozen bevallingsplekje. Ze gaat zich de hele tijd likken.
Dit zijn tekenen dat er al iets aan de
hand is. Er zijn al samentrekkingen van
de baarmoeder, maar die zijn niet
zichtbaar.
De tijd tussen deze niet zichtbare
weeën en de bevalling kan variëren van
enkele uren tot 24 uur. Wat wel waarneembaar kan zijn, is een doorzichtig
slijm dat uit de vagina komt, dit is de
zogenaamde slijmprop.
Als deze er is, zal de poes een plekje
gaan zoeken om luid spinnend en krabbend haar nest voor te bereiden.
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Net geboren...

Hierboven zie je een schematische
voorstelling van de laatste uren voor de
zwangerschap tot het moment dat het
eerste kitten geboren wordt.
De weeën zullen meer zichtbaar worden en let op wanneer de echte persweeën gaan beginnen. Schrijf de tijd
van de eerste perswee even op. Binnen
twee uur na de eerste perswee moet er
een kitten geboren worden. Is er na
twee uur nog geen kitten geboren,
neem dan contact op met je dierenarts.

Blaasje
Als er persweeën komen, zie je na een
paar stevige weeën vaak een ‘blaasje’
komen. Dit is het vruchtvlies van de
eerste placenta. Dit is het teken dat het
eerste kitten onderweg is.

Kopje of stuitje eerst?
Meestal komen de kittens eerst met het
kopje naar buiten en volgt bij een volgende wee in een vloeiende beweging
de rest van het lijfje. Soms komen de
kittens omgekeerd, dus in een stuitligging, dit lost zich meestal vanzelf op.
Duurt het wat lang voor het kitten eruit
komt, probeer dan voorzichtig, tijdens
een wee, mee te helpen door aan het
kitten te trekken. Trek nooit alleen aan
een staart en niet te hard! Het is alleen
bedoeld als ondersteuning!
Indien het kitten geboren is, zal de
moederpoes het gaan likken, beginnend bij het kopje. Ze zal het vruchtvlies doorbijten bij het bekje van het
kitten, zodat de ademweg vrij is. Bij
een volgende wee zal meestal de
placenta van het kitten eruit komen.

Navelstreng
De poes zal nu de navelstreng doorbijten en dan de placenta opeten en het
kitten helemaal schoonlikken. Maakt
ze het kitten niet schoon, dan zul je
zelf moeten zorgen dat de ademweg
vrij komt en dat de navelstreng gescheurd wordt. Maak het vlies kapot
zodat het bekje vrij komt en het wrijf
het kitten zodat het gaat ademen. Laat

het wel zoveel mogelijk bij de moeder
in de doos. Het afscheuren van de navelstreng kan door deze op twee
plaatsen af te binden en tussen deze
plaatsen door te knippen.
Denk erom dat je altijd knipt na de afknelling van de navelstreng vanaf het
kitten! Je kunt ook scheuren met je
nagels. Het laatste is beter omdat dan
de bloedvaten gelijk afgeklemd worden op een natuurlijke manier. Scheur
de navelstreng alleen af als de placenta eruit is.

Het blaasje...

Placenta opeten
Als de poes de placenta wil opeten is
dit prima voor haar, omdat het veel
voeding geeft en ook de melkgift stimuleert.

Na het eerste kitten
Als het eerste kitten eenmaal geboren
is, zal over het algemeen per 15 à 45
minuten een volgend kitten geboren
worden. Het kan ook zijn dat de kittens
heel snel na elkaar geboren worden en
dat de poes geen tijd heeft om alle kittens goed te likken. Help haar dan door
de kittens droog te wrijven.
Het kan voorkomen dat er een tweede
kitten komt voor de placenta van het
eerste kitten eruit is. Maak je dan niet
te ongerust, meestal komt die dan gelijk met de tweede placenta mee.

Even rusten...
Het kan zijn dat de poes even rust
neemt tussen de geboorte van de kittens. Als zij rustig gaat liggen om de al
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Van belang bij de bevalling:
•Zorg dat de omgeving rustig is. De poes is daar gevoelig
voor. Probeer zelf ook de rust te bewaren en goed op te letten wat er allemaal gebeurt.
•Bij twijfel kun je beter even bellen naar iemand die meer
ervaring heeft.
•Let er goed op dat er net zoveel placenta’s als kittens komen.
•Let op dat de poes de eerste dag na de bevalling op de bak
gaat. Als ze namelijk geen ontlasting krijgt, kan dit een probleem geven met de voeding.
•Zorg dat ze genoeg drinkt. Ze heeft veel vocht nodig voor
de voeding.
•Als de moederpoes of een van de kittens loom wordt en
niet veel actie vertoont: contact zoeken met de dierenarts!

de poes iets te eten te geven en biedt
haar fris water aan. Vaak is eten een teken dat ze echt klaar is met de bevalling. Ze zal nu voorlopig bij de kittens
blijven en ze helemaal schoon maken en
voeden.

Poes of kater???
Nu kun je ook rustig even bekijken wat
voor geslacht de kittens hebben. Zelf
weeg ik de kittens dan gelijk zodat ik
bij kan houden of ze ook echt voeding
krijgen. De eerste dag komen de kittens meestal niet veel aan omdat er
nog niet veel melk is. Maar daarna zullen ze echt in gewicht toe moeten nemen.

De nestgeur is belangrijk
geboren kittens te voeden en te verschonen, is er niets aan de hand. Het
kan soms wel 36 tot 48 uur duren voor
ze verder gaat met de volgende kittens.

Als het laatste kitten is geboren zal de
poes zichzelf gaan wassen en rustig
gaan liggen zodat de kittens kunnen
gaan zoeken naar een tepel en de melkgift goed op gang kan komen. Probeer

Maak het nest een beetje schoon. Leg
er een schone bovenlaag in, maar vervang nooit alles door iets nieuws. Je
verwijdert dan de echte nestgeur die
de poes juist rust geeft. Ze wordt onrustig als alle lucht weg is en kan hele
nest naar een ander plek gaan verhuizen...
Nu kun je de moederpoes lekker verwennen en zelf genieten van het fantastische schouwspel.
Wordt vervolgd...

kater

poes

Wanneer is de poes klaar
met bevallen?

Net geboren
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