
Gaat uw kat naar het pension?



Wat is Bb?
Uw dierenarts heeft het waarschi jnl i jk

wel eens met u over niesziekte gehad.

Niesziekte wordt voornameli jk door
varussen veroorzaakt. Door uw kat jaar-

l i jks tegen niesziekte te laten vaccineren,

beschermt u uw kat. Toch kunnen katten.

ondanks het feit  dat ze gevaccineerd zi jn,
nog steeds niesziekte kri jgen. Dierenartsen

en onderzoekers hebben zich afgevraagd hoe

dat komt.

Itr  Om deze vraag te beantwoorden is er veel onder
Hft
l 'È- zoek gedaan. Hieruit  bleek dat niesziekte, behalve

door virussen, ook veroorzaakt kan worden door een
bacterie met de naam Bordetella bronchiseptica (8r). Het is

helaas last ig te achterhalen bU een kat met niesziekte of er sprake is
van een virusinfectie of een infectie meï Bb. Wel is duidel i jk dat de bacteriële
niesziekte net zo ernstig kan zi jn als de vorm die door virussen wordt veroorzaakt.

Wat doet Bb bij katten?

Meestal l i jken de ziekteverschUnselen van niesziekte veroorzaakt door
Bb op die van niesziekte veroorzaakt door virussen. Zieke katten kunnen
niezen, snuiven, een loopneus en geirr i teerde, water ige ogen hebben en
kunnen ook hoesten. De kat kan hier een paar dagen, maar ook een
oaar weken last van hebben.

Loopt mijn kat r isico op Bb?
Elke kat foopt het risico besmet te raken met Bordetella bronchiseptica,
maar katten die regelmatig in een pension verbl i jven hebben een verhoogd
risico. Juist dan is aanvullende vaccinatie tegen niesziekte aan te raden.

Hoe kan ik Bb voorkomen?

Uw dierenarts kan bi j  uw kat het speciale neusdruppelvaccin toedienen. Dit vaccin
kan gegeven worden als aanvull ing op de jaarlUkse vaccinatie die uw kat nu
waarschi jnl i jk al krugt. Overleg met uw dierenarts of uw kat r isico loopt op Bb en
waï hi j /zi i  adviseert.  Door naast de jaarl i jkse vaccinatie van uw kat ook dit  neus-
druppelvaccin te gebruiken, geeft u uw kat de meest uitgebreide bescherming tegen
niesziekte die op dit  moment mogeli jk is. Als uw kat bovendien met regelmaat in
een pension verbl i j f t ,  vraag de pensionhouder dan welke maatregelen hi i /zi i  nodig
acht om niesziekte te voorkomen.



Hoe werkt  het  neusdruppelvaccin?
8b wordt overgebracht van kat (of hond) op kat via rechtstreeks

contact en door het inademen van de bacterie via de neus. In t i jden

van stress, zoals de periode rond de geboorte van kit tens of t i jdens

het verbl i j f  in een pension met andere dieren, kunnen katten de

bacterie soontaan uitscheiden en daardoor andere dieren besmetten.

De meest effect ieve manier om tegen 8, te beschermen is door uw

kat te vaccineren op de plaats waar de infect ie plaatsvindt: op het

sl i jmvl ies van de neus zelf .  Daarom is gekozen voor een neusdruppel-

vaccin.  Uw dierenarts druppel t  een zeer k le ine hoeveelheid vaccin (0,2 ml)

in één van de neusgaten van uw kat. Deze manier van toedienen is snel,

gemakkelUk en doet geen pUn (geen pr ik) .

Hoe reageert mijn kat op het vaccin?

Het vaccin wordt in de neus ( intranasaal) toegediend. Wanneer het druppelt je in de

neus terechtkomt, kan uw kat gaan niezen. U hoeft er niet over in te zit ten dat het

vaccin 'u i tgeniest 'wordt ,  er  b l i j f t  a l t i jd genoeg vaccin in de neus van uw kat achter.

Als uw kat in de dagen na de vaccinatie af en toe eens niest, dan is ook dat geen

reden tot bezorgdheid. We noemen dat 'gezond niezen'.

Het betekent dat uw kat hard aan het werk is om een goede weerstand

tegen 8b op te bouwen.



Gaat uw kat naar het pension?

...vraag uw dierenarts dan om extra
bescherming tegen niesziekte.
Katten hebben, net als mensen, hun eigen maniervan 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 uw kat is bepalend voor het risico op een verscheidenheid aan infectieziekten.
Bespreek de manier van leven van uw kat met uw dierenarts zooat een vaccinatieschema op maat kan worden
opgesteld' op die manier biedt u uw kat of kitten de best mogelijke bescherming en verm1dt u risico,s en kosten
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