Cato
21.00 uur, we zijn zojuist terug van de dierenarts omdat Cato aan het bevallen ging
maar het ging niet goed.
Ze was al zwanger in de opvang gekomen via een andere opvang en haar leeftijd
was onbekend.
Vroeg in de avond (6-1-2011) begon ze met de bevalling maar er kwamen maar
geen kleintjes.
Hoogstwaarschijnlijk is ze dus al een jaar geweest en nog nooit baby's gehad.
Hierdoor wordt het bekken hard en kan het niet uitzetten voor de bevalling en
kunnen de kleintjes er niet door.
Ik had thuis al zelf even gevoeld en voelde dat ze veel te nauw was voor een
bevalling en heb de dierenarts gebeld.
Ik kon meteen komen en momenteel wordt ze geopereerd en krijgt een keizersnee
en zal meteen gesteriliseerd worden zodat ze niet meer zwanger kan worden.

UP_DATE
om 22.00 uur belde de dierenarts de baby's hebben het helaas niet overleefd en
Cato is nu nog niet wakker, ze belt om 23.00 uur weer.
En nu maar duimen dat alles goed gaat komen met Cato
23.40 uur, we zijn weer thuis en gelukkig met Cato, ze is weer bij.
Het was een behoorlijk pittige operatie en ze heeft daardoor ook wat morfine
gekregen.
Morgen gaan we verder met pijnstilling en antibiotica.
Voorlopig zijn we er nog niet de eerste aantal weekjes blijft er altijd risico op
spontaan overlijden na zo'n operatie, maar we gaan er uiteraard voor dat Cato het
wel gaat halen.

LAATSTE UP-DATE
vandaag 6-2-2001, helaas gaat het niet zo goed met Cato.
Ze wil niet eten en niet drinken, zelfs haar hooi, appeltje en worteltje niet.
Dus snel naar de winkel gegaan en witlof en andijvie gehaald waar ze anders zo gek
op was maar helaas ook dit wilde ze niet.
Het dwangvoeren ging ook niet goed want ze liet het er zo uitlopen.
Op deze manier kon het niet en maar weer de dierenarts gebeld.
Ik kon meteen terecht en ze zou worden opgenomen zodat ze een infuus ging
krijgen.
De dierenarts had haar temperatuur nagekeken en dat was goed en ging haar infuus
opwarmen en met dat ze met het opgewarmde infuus binnenkwam stopte Cato met
ademhalen.
Zowel voor de dierenarts als voor ons wat dat natuurlijk een vreselijke domper.
Met zijn allen zo ons best gedaan om haar te redden maar helaas heeft het niet zo
mogen zijn.

Rust zacht lieve Cato.

