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Deze nieuwe editie van het Technisch Bulletin
staat volledig in het teken van de kat. Aan bod
komen onder meer thema’s als leptospirose
en niesziekte, maar ook chronisch nierfalen en
een Europese veldstudie naar het voorkomen
van feline calicivirus (FCV) worden in dit
bulletin behandeld.

Nieuws:
leptospirose bij katten
Meldingen van leptospirose bij katten zijn
zeldzaam. Toch wordt naar het belang van katten
die leptospiren uitscheiden en zo een bron van
infectie kunnen zijn, onderzoek gedaan. Katten
worden meestal besmet door het jagen op en
opeten van besmette knaagdieren. Hoewel bij
katten zelden een melding wordt gemaakt van
de ziekte, kunnen er wel hoge antilichaamtiters
tegen leptospirose worden gevonden.

Publicatie:
studie feline calicivirus
Onlangs heeft er een Europese veldstudie
plaatsgevonden naar de verspreiding van
het feline calicivirus (FCV) en het neutraliserend vermogen van de FCV-F9 vaccinstam
bij actuele veldstammen1. Deze studie
kende een verrassende uitkomst: de totale
prevalentie van FCV is in Nederland hoger
dan in de rest van Europa (16,2% versus
9,2%). De FCV-F9 vaccinstam neutraliseert
97% van de geteste isolaten.
Bron: M. Afonso et. al., A multi-national European cross-sectional study of feline calicivirus epidemiology,
diversity and vaccine cross-reactivity. Vaccine, 2017

Belangrijker nog dan ziekte door leptospirose is
de uitscheiding van de bacterie in de urine.
Diverse onderzoeken tonen aan dat dit zelfs bij
gezonde katten plaatsvindt. Bij katten met
chronische nierproblemen (CKD) is de uitscheiding
van de bacterie significant hoger. Verder onderzoek
moet aantonen of dit een oorzaak of gevolg van
nierproblemen is. Het is aangetoond dat katten
in hogere mate leptospiren uitscheiden dan
honden. Dit levert voor de mens een risico op.
Tot op heden zijn er geen vaccins tegen
leptospirose voor katten.
Bron: van Houten D., Tijdschr Diergeneeskd 2019, 144(3), 36-37

Meer lezen over leptospirose bij katten? Ga naar
www.abcdcatsvets.org/leptospira-spp-infection
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Vaccinatieadvies voor katten
die in pension gaan
Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Veel katten
zullen naar een pension gaan. Katten in pensions hebben
een verhoogd risico op niesziekte. Daarom kan het zinvol
zijn om het vaccinatieschema voor deze katten aan te
passen. Voor katten die naar een pension gaan is het
advies van MSD Animal Health om óók te vaccineren
tegen Bordetella bronchiseptica, naast de jaarlijkse
vaccinatie tegen feline calicivirus en feline herpesvirus.
Wist u dat:
•	B. bronchiseptica buiten de gastheer tot 24 weken
kan overleven in een vochtige omgeving?
•	Een hond met besmettelijke hondenhoest ten gevolge
van B. bronchiseptica niesziekte kan veroorzaken
bij de kat (en vice versa)?
Houd uw brievenbus in de gaten!
Binnenkort krijgt u deze protocollen en aangepaste
vaccinatieschema’s ook per post toegestuurd.

Publicatie:
Vaccinatiegraad gezelschapsdieren
De vaccinatiegraad bij katten in Nederland is met 25%
erg laag. Zeker als we weten dat van ‘herd immunity’
pas sprake is bij een vaccinatiegraad van pakweg
70%. Het blijkt ook dat dierartsen de vaccinatiegraad
van hun katten- en hondenbestand stelselmatig te
hoog inschatten. Van de katten en honden die het
afgelopen jaar bij de dierenarts zijn geweest, wordt
gemiddeld maar 40 tot 60% gevaccineerd.

Heeft u ter voorbereiding op het vakantieseizoen
de Vakantie APK al in huis? Naast een handige
vakantiechecklist, staan deze vakantiefolders
boordevol handige tips voor katteneigenaren
die hun kat naar het pension brengen.
De Vakantie APK sturen we u binnenkort toe.
Houd uw brievenbus in de gaten!

!

Bron: Deleu S, Tijdschr Diergeneeskunde 2019, 144(2), 6-9

Maak werk van preventie:
verhoog uw vaccinatiegraad!
1. 	Nodig uw klanten uit voor een gezondheidscontrole. Ga direct de vaccinaties na.
2. 	Herinner uw klanten aan de (jaarlijkse) vaccinaties.
Stuur ze een reminderkaart of e-mail, bijvoorbeeld
via onze reminderservice Chameleon of via het
praktijkmanagementsysteem.
3.	Schrijf over het belang van vaccinatie bij katten.
Plaats een bericht op uw social media kanalen
en uw website.

We hopen dat u deze uitgave met veel plezier leest. Mist u zaken of heeft u andere tips waardoor
we deze uitgave kunnen verbeteren? Laat het ons weten via gezelschapsdieren@merck.com
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