Dier & gezondheid

Opvallend...
niesziekte bij de kat
Een veelvoorkomende ziekte bij katten is de niesziekte. Doordat er steeds minder
gevaccineerd wordt zien we de ziekte steeds vaker voorkomen en daarom een
beetje informatie.
Wat is niesziekte?
Niesziekte wordt veroorzaakt door verschillende virussen waarbij de twee
belangrijkste het herpesvirus (FHV) en het calicivirus (FCV) zijn. Het herpesvirus geeft over het algemeen de ergste klachten. Beide virussen worden overgedragen via speeksel, tranen en neusuitvloeiing van zieke katten. Zo kan de
besmette kat een andere kat direct infecteren, maar de vochtdruppeltjes met
virus erin kunnen ook via kleding, mandjes en kleedjes overgedragen worden.
Vooral op plekken waar veel katten bij elkaar zijn, kan de infectie zich snel verspreiden. Maar katten die nooit buiten komen kunnen dus ook besmet raken,
als de eigenaar het virus op zijn kleding heeft. Het calicivirus kan de kat nog
maanden (en soms wel jaren) bij zich dragen en zo ook andere katten blijven
besmetten. Net als bij de mens (koortslip), blijven ook katten hun hele leven
drager van het herpesvirus en kan het iedere keer als de kat een weerstandsvermindering heeft, weer opduiken. Ook de
bacteriën chlamydia en bordetella kunnen niesziekte veroorzaken, alleen of tegelijk met het virus.
De meest kenmerkende symptomen van de niesziekte zijn: niezen/snotteren, rode ontstoken
ogen/traanogen, sloomheid, verminderde eetlust en
koorts. Jonge dieren zijn vaak veel zieker dan volwassen dieren; daarnaast kunnen de symptomen
erger worden als er een bacterie meespeelt.
Minder vaak voorkomende symptomen zijn: kwijlen
door keelpijn en zweertjes in de mond, hoesten,
benauwdheid, kreupelheid, oedemen of abortus.
Aan de hand van het klinische beeld dat niesziekte
geeft, kan de diagnose gesteld worden.
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Behandeling
Zieke dieren zijn besmettelijk, dus contact met andere
katten moet worden vermeden. Hierbij moet ook rekening gehouden worden dat het virus ook via handen en
kleding overgdragen kan worden. Is er ook een bacteriële infectie, dan wordt er ook behandeld met antibiotica. Bij ernstig zieke dieren is soms een opname nodig
waarbij ze een infuus krijgen en 'gedwangvoerd' worden.
Meestal genezen de katten weer, maar dit kan soms
weken duren. Daarnaast kan het een chronisch probleem worden waardoor het iedere keer weer terugkomt. Ook kunnen de luchtwegen zo beschadigen dat
er een continue irritatie blijft. Voor chronische niesziekte is geen behandeling mogelijk en kan de kat alleen
ondersteund worden met medicatie. De 'opflikkeringen'
zijn dan meestal niet zo heftig, maar kunnen wel meerdere keren per jaar voorkomen.
Voorkomen
De twee belangrijkste methodes om niesziekte te voorkomen zijn vaccineren en plekken te vermijden waar
veel katten bij elkaar komen. Het is ook belangrijk om
katten die nooit buiten komen te vaccineren, aangezien
de overdracht ook door de eigenaar kan plaatsvinden.
Dieren die gevaccineerd zijn, maar erg veel in aanraking
komen met niesziekte (bijvoorbeeld bij een uitbraak in
een pension), kunnen wel nog in een lichte mate de niesziekte krijgen, maar in principe is dan geen behandeling
nodig. Om niesziekte en ook chronische niesziekte te
voorkomen is het dus echt van belang de vaccinatie van
uw kat up-to-date te houden. Tegenwoordig proberen
we 'overvaccineren' te voorkomen en krijgt de kat elk
jaar een ander type vaccin. Uw dierenarts kan u daar
meer over vertellen.
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