Informatie over Niesziekte bij katten

Wat is niesziekte?
Niesziekte (een soort verkoudheid bij katten) is een aandoening waarbij sprake is
van een ontsteking van de voorste luchtwegen. Naast verschillende virussen en
bacteriën spelen huisvesting, klimaat en verzorging een belangrijke rol bij het
ontstaan van deze ziekte. Daarom is het beter te spreken van het
niesziektecomplex. De belangrijkste verwekkers van niesziekte zijn de virussen
herpes en calici en de bacteriën Bordetella bronchiseptica (Bb) en
Chlarnydophila felis (Chlam.).

Wat zijn de verschijnselen van niesziekte?
Afhankelijk van de verwekker, de leeftijd en de weerstand van de katten kunnen
de verschijnselen variëren. zo kan de ziekte beperkt blijven tot niezen en wat
hoesten met waterige neus- en ooguitvloeiing. Echter als de toestand
verslechtert krijgt de kat koorts met ernstige neus- en ooguitvloeiing en
eventueel blaasjes op de tong. Bovendien kunnen er complicaties zoals
longontsteking en bronchitis optreden. Met medicijnen is niesziekte wel te
genezen maar sommige katten kunnen er een chronische loopneus en/of
ontstoken oogjes aan overhouden. Ook blijven veel katten die niesziekte hebben
gehad drager. Tijdens een periode van verminderde weerstand, bijvoorbeeld
door stress, kan het niezen opnieuw de kop opsteken, waardoor deze kat weer

andere katten in zijn omgeving kan besmetten. Niesziekte komt vooral voor op
plaatsen waar katten intensief met elkaar in contact kunnen komen, zoals in
catteries, pensions en bij bezoek aan kattententoonstellingen.

Hoe kan een kat niesziekte oplopen?
Niesziekte wordt overgebracht van kat op kat door rechtstreeks contact of via de
lucht. Een niezende kat sprayt als het ware de infectie rond. Echter, katten
besmet met niesziekte (zgn. dragers) kunnen de infectie ook verspreiden zonder
dat zij zelf ziekteverschijnselen vertonen. Niesziekte veroorzaakt door Bordetella
bron.iseptica (Bb) kan ook worden overgebracht van hond op kat aangezien
kennelhoest bij honden wordt veroorzaakt door dezelfde bacterie.

Welke katten lopen het meeste risico op niesziekte?
Elke kat loopt het risico besmet te raken met niesziekte. Katten die regelmatig in
contact komen met andere katten (zoals in catteries, pensions en bij bezoek aan
kattententoonstellingen) en katten die in een huis wonen met honden hebben
een verhoogd risico om niesziekte te krijgen

Hoe kan ik niesziekte voorkomen?
Hoewel vaccinatie tegen niesziekte geen 100% bescherming geeft, is het toch aan
te raden tegen deze ziekte te vaccineren. Vooral voor katten die veel met andere
katten in contact komen, zoals katten die naar pensions en/of shows gaan.
Katten die gevaccineerd zijn tegen niesziekye kunnen toch een milde vorm van
niesziekte krijgeb. De kans op bijkomende complicaties (zoals bronchitis en/of
longontsteking) is dan wel aanzienlijk kleiner.

Wat zijn de risico's van vaccineren?
Vaccinatie kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot bijwerkingen. Een dierenarts
kan u informeren over specifieke risico's. De meeste katten zullen echter geen
enkel nadeel ondervinden van een vaccinatie.

Moeten alle katten gevaccineerd worden tegen
niesziekte?
Katten hebben, net als mensen, hun eigen manier van leven. Sommige katten
zijn huiselijke types andere katten vermaken zich liever buiten, weer andere
katten verblijven vaak in kattenpensions of doen mee aan kattenshows. De
manier van leven van een kat is bepalend voor het risico op een verscheidenheid

aan infectie-ziekten. Tijdens een jaarlijkw gezondheldscontrole kunnen de
vaccinatie-mogelijkheden besproken worden met de dierenarts.

