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CKC brief kat  
 
Uw kat vertoont verschijnselen die zouden kunnen passen bij een te hoge productie van het hormoon cortisol door de 

bijnierschors. Een verhoogde productie komt zowel voor bij afwijkingen van de bijnierschors zelf als bij afwijkingen in de 

hersenaanhangselklier (hypofyse), die de bijnierschors stuurt. 

 

De test bestaat uit een drietal metingen in de ochtendurine. De laatste van de drie metingen vindt plaats na het geven van enkele 

tabletten met bijnierschorshormoon. Een normaal functionerende bijnierschor zal na het toedienen van de tabletten enige tijd stoppen 

met de productie van hormoon. Gaat de productie toch door dan is dit een extra aanwijzing voor het bestaan van een probleem in de 

bijnierschors. Het ongemak dat uw kat van de test ondervindt is minimaal. Bijwerkingen van de tabletten zijn niet te verwachten. De test 

levert ons belangrijke informatie op om tot een definitieve diagnose bij uw kat te komen. 

 

U verzamelt alle drie de urinemonsters en bewaart ze tot verzending in de koelkast.   

 

Vermeld op de buizen de eigenaarnaam & de naam van de kat  op zo’n wijze dat de nummering op de buizen goed zichtbaar blijft.  

 

Daarna plaatst u de buizen in de koelkast, totdat ze alledrie tegelijk verzonden kunnen worden. 

Voor de retourzending dient u de door TNT Post goedgekeurde verpakking te gebruiken en deze te frankeren.  

Aub niet vergeten het door ons ingevulde UVDL formulier mee retour te zenden. 

 

De test wordt één keer per week uitgevoerd. Het materiaal moet uiterlijk dinsdagochtend voor 12:00 uur binnen zijn,  zodat de uitslag 

dezelfde week bekend is. Wanneer een aanvraag later binnen komt, worden de urine monsters in de koeling bewaard tot de meting in 

de daaropvolgende week. 

 

U kunt tijdens de test niet gebruik maken van het normale kattenbakstrooisel, daar dit alle urine absorbeert. U dient voor dit doel 

gebruik te maken van niet-absorberend materiaal. Hiervoor kunt u gebruik maken van Katkor ®, te verkrijgen bij uw dierenarts, of kunt 

u bij een aquarium speciaalzaak ongeveer 5 kilogram licht grof gewassen aquariumgrind (grind licht grof HS 0021076, dit type kan elke 

aquariumzaak, indien niet op voorraad, voor u bestellen) aan schaffen. Voor gebruik moet u het grind goed met leidingwater spoelen 

(bv: in een vergiet) en laten drogen (bv in een handdoek). 

 

Op dag één (D1) wordt ’s avonds laat het gewone kattenbakvulsel vervangen door het niet-absorberende materiaal, bijv. een laagje 

aquariumgrind. (± 1,5 kg). De volgende ochtend (D2) wordt direct de urine verwijderd; hiertoe zuigt u de urine vanuit de schuin 

gehouden kattenbak in een bijgeleverd pipetje. Dan vouwt u een bijgeleverd gaasje open, legt dit over het buisje (genummerd 1) en 

drukt vervolgens het pipetje met de urine leeg in buisje 1 (maximaal tot het streepje, iets minder is niet erg) en plaats het buisje in de 

koelkast. Indien er geen urineproductie is geweest wordt de bak regelmatig gecontroleerd tot er wel urineproductie is. De kattenbak 

wordt daarna weer gevuld met gewoon grit. ’s Avonds laat wordt dit grit weer vervangen door het niet-absorberende materiaal (zie D1); 

de volgende ochtend (D3) wordt de urine weer opgevangen en in een buisje 2 gepipetteerd. Tevens krijgt de kat deze dag ( ± 12.00 uur) 

1 tablet dexamethason (bv. verstopt in een blokje vlees of worst). Ook om ± 18.00 uur wordt weer 1 tablet dexamethason 

ingegeven. Om 24.00 uur wordt het laatste tablet ingegeven en tevens het normale kattengrit weer vervangen door het niet-

absorberende materiaal. De volgende morgen (D4) wordt het laatste urinemonster opgevangen in buisje 3. Direct daarna worden alle 

monsters opgestuurd in de bijgeleverde door TPG goedgekeurde verpakking met het UKG formulier. 

 

In schema: 

D1 23:00 uur: grit vervangen door niet-absorberend materiaal 

 

D2 08:00 uur: urine in buisje 1 

D2 23:00 uur: grit weer vervangen door niet-absorberend materiaal  

 

D3 08:00 uur: urine in buisje 2 

D3 12.00 uur: eerste tablet ingeven 

D3 18:00 uur: tweede tablet ingeven 

D3 24:00 uur: derde tablet ingeven,  grit vervangen door niet-absorberend materiaal  

 

D4: 08:00 uur: urine in buisje 3,  alle (3) urinemonsters verzenden 

 

Indien er zich tijdens de procedure een situatie voordoet die de kat duidelijk uit zijn doen brengt (bijv. een vechtpartij of verschijnselen 

van ziekte), dan wordt u verzocht dit te melden. Ook de vermelding van het geven van medicijnen (bijv. een recente injectie tegen de 

jeuk of tabletten ter onderdrukking van de krolsheid) is zeer belangrijk. Mocht het geleverde materiaal in ongerede geraken, belt u ons 

dan. Wij zenden u graag nieuw materiaal. 

 

Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: 

Tel : 030 – 2531706 van 10:30 – 12:30 & van 13:30 – 16:00 

Email: Info@uvdl.nl 
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