dier & gezondheid

In het nieuws…
Misschien heeft u het al gehoord: in de provincies Utrecht en Noord-Holland zijn enkele katten getroffen door het
kattenziektevirus. Kattenziekte (feline panleukopenie) is een zeer ernstig virus dat maag-darmklachten en een ernstig
verminderde weerstand bij de kat veroorzaakt. Katten die het kattenvirus oplopen krijgen ernstige buikpijn, koorts,
braken en diarree en daardoor kunnen ze uitdrogen. Zelfs als er op tijd wordt ingegrepen met infusen en medicijnen,
overlijden nog bijna alle patiënten. De katten die het overleven kunnen nog maanden diarree hebben, hebben een lage
weerstand en kunnen daardoor andere ziektes oplopen en zijn nog heel lang besmettelijk.

Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Hoe kan ik dit voorkomen?
Voorkomen is in dit geval dus zeker belangrijk! Voorkomen is in het geval
van deze ziekte ook heel makkelijk, namelijk door uw kat te laten vaccineren met de standaard ka!enziektevaccina"e.
Hoe heeft de ziekte dan toch de kop op
kunnen steken?
De laatste jaren worden ka!en steeds minder
gevaccineerd, er zijn zelfs scha#ngen die beweren dat maar vij$ig procent van de ka!en wordt
gevaccineerd. Op het moment dat in een popula"e zo weinig dieren gevaccineerd zijn, kan een
ziekte makkelijk opkomen.
Kan mijn kat ook kattenziekte krijgen?
Ook in Brabant zijn lang niet alle ka!en gevaccineerd en er is dan ook een grote kans dat het
virus dat nu al in Utrecht en Noord-Holland aanwezig is, ook het zuiden bereikt. Om te voorkomen dat uw dier ka!enziekte krijgt is het daarom belangrijk om uw kat te vaccineren.
Wat houdt de vaccinatie in?
De vaccinatie is een verzwakte ziekteverwekker
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De vaccinatie tegen
kattenziekte moet elke
2,5 à 3 jaar worden
herhaald
en daarom kan het ervoor zorgen dat het immuunsysteem afweer opbouwt zonder dat het dier ziek
wordt.
Mijn kat komt nooit buiten…
Uw kat hee$ dan zeker minder kans om ziek te worden, maar ook dan is het verstandig uw kat te vaccineren; ka!enziekte kunt u of een bezoeker via de
schoenzolen mee het huis in nemen.
Mijn kat was al gevaccineerd toen ik hem kreeg…
Dat is heel goed, maar vergeet niet de vaccina"e te
herhalen! De vaccina"e tegen ka!enziekte moet elke
2,5 à 3 jaar worden herhaald en de vaccina"e tegen
niesziekte (een andere, belangrijke ziekte) herhalen
we elk jaar.
Mijn kat is al jaren niet meer gevaccineerd
en het gaat altijd goed…
Dat is nou net het probleem in Noord-Holland en
Utrecht, na een paar jaar is het vaccin uitgewerkt en
de kat niet meer beschermd. Als het aantal beschermde ka!en in een popula"e te klein wordt, kan de ziekte doorbreken. Voorkom ziektes bij uw kat: laat hem
vaccineren!
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