Verhaal Ukkie
Cavia met hartproblemen.
Ukkie
April 2013 kwam Ukkie samen met Lady bij mij logeren in de vakantie opvang.
Mij was al bekend van zijn baasjes dat Ukkie in januari 2013 erg begon te pompen met
zijn buik en dat hij is behandeld voor longontsteking. Even leek het goed te gaan. Maar
helaas een aantal weken later begon Ukkie weer erg te pompen met zijn buik. De
dierenarts dacht aan chronische longontsteking en Ukkie kreeg antibiotica voor 3 weken,
de week in de vakantieopvang was waren de laatste dagen van de medicijnenkuur.
Donderdags moest ik met spoed met Ukkie naar de dierenarts, hij pompte zo hard, dat ik
wist dat het een bezoek op leven of dood zou worden. Gelukkig had ik met de eigenaren
goede afspraken gemaakt over een eventueel dierenartsbezoek tijdens de
vakantieopvang.
Omdat ik hun op de hoogte zou houden heb ik hun in de vakantie het volgende gemailt.
***********************************************************************
Ik ben vandaag onverwachts met Ukkie naar de dierenarts geweest.
Gisteravond wilde hij zijn medicijnen niet meer terwijl hij daar anders zo makkelijk in is
en hij ging enorm pompen (waarschijnlijk ook een stukje stress omdat hij van mij de
medicijnen moest hebben en is ook wel gelukt)
Vandaag hield hij zich helemaal afzijdig van Lady en ging achterin de uiterste hoek van
de bak liggen terwijl hij voorheen gewoon in het midden lag, dat vond ik al wat vreemd.
Naar mate de dag vorderde ging hij meer en meer pompen nog erger als op jullie filmpje,
(zie foto ernaast op de site) ik zag gewoon dat hij het erg moeilijk had en was bang dat
dit fout zou gaan aflopen.
Dus we zijn naar de dierenarts gegaan, mijn eigen dierenarts Merel Jansen had op dat
moment dienst.
Ze heeft eerst geluisterd en heel vreemd genoeg hoorde ze helemaal geen geluid meer in
zijn longen wat zeer verontrustend was, normaal hoor je altijd wel iets van een zoefje.
Beste optie was om toch even een röntgen foto te maken om te zien wat er aan de hand
was. A had je zelf al aangegeven dat je dat toch anders na de vakantie zelf ging doen,
als er geen vorderingen waren en B hadden we geen keus want hij was heel benauwd.
Dus röntgen foto gemaakt en normaal gesproken hoor je zwarte vlekken in zijn longen te
zien en nu zat er niets alleen maar waas (zier onderstaande foto’s).
Dat betekend dus dat zijn longen met iets helemaal vol zitten en zeer waarschijnlijk
vocht.
Ook hier geldt weer, daar we niet echt een keus hadden heeft de dierenarts zijn longen
leeg moeten halen en ze heeft er heeeeeeeeeeeeeeel veel vocht uitgehaald meer dan 20
ml.
Dus het was niet zo gek dat Ukkie zich niet lekker voelde want hij had totaal geen speling
meer in zijn longen.
Het moest allemaal zo snel gebeuren en ik had in de haast ook geen telefoon bij me om
je te bellen en doordat Ukkie nu even snel geholpen moest worden was er ook allemaal
tussendoor geen tijd voor al had ik hem wel bij me gehad.
Hij heeft nu een spuit gekregen om zijn vocht sneller te laten afdrijven en morgen kan ik
op maat gemaakte medicijnen halen om voorlopig nog even te geven zodat het vocht
goed blijft weggaan.

Op de röntgen is wel te zien dat zijn hart wat vergroot is, wat hij daar precies aan
mankeert kun je op een röntgen niet zien dan zal er een echo gemaakt moeten worden
maar ik heb met Merel afgesproken dat ik dat aan jullie overlaat als jullie weer thuis zijn
want voor nu heeft hij even zijn medicijnen voor de longen.
Doordat het hart niet goed werkt moet hij te hard pompen en krijg je vocht in de longen,
dus er zal wel iets moeten gebeuren.
Intussen zal de dierenarts contact opnemen met Utrecht voor eventuele medicijnen voor
zijn hartje, maar ook dat zal verder via jullie gedaan worden.
Wij hebben nu alleen het hoogst noodzakelijke gedaan om zijn leventje te redden, je kan
hem immers ook niet laten stikken in zijn eigen longvocht want dat zou vreselijk zijn.
Groetjes Carla

***********************************************************************

Dinsdag 16 april is Ukkie met zijn eigen baasjes naar de dierenarts geweest voor het
vervolg. Dat hij een hartprobleem heeft is bekend, maar hoe nu verder? Ze vertelde haar
dat zijn hartje nooit meer beter worden en wat ze ook zouden kiezen, het is enkel rekken
van zijn leven. Er zijn 2 mogelijkheden ofwel een echo maken en dan zouden ze met
Ukkie naar de diergeneeskunde in Utrecht moeten of naar een dierenarts die de
apparatuur er voor heeft en het als uitdaging moet zien. En dan gerichte medicijnen
geven. Andere mogelijkheid is om meteen medicijnen te geven en dan aan te kijken hoe
het gaat. Ze hebben voor het laatste gekozen omdat ze Ukkie de mogelijke stress tijdens
de echo willen besparen en er nu niets gezegd kan worden over de levensverlenging en
levenskwaliteit met de informatie uit de echo.
De medicijnen lijken aan te slaan, Ukkie is vrolijk en rent rond door zijn hok.
De eigenaren van Ukkie genieten van elk moment dat hij er nog is en doen er alles aan
om hem nog een mooi leven te geven.

