DIERENASIEL UNCO JERRY
Hoi lieve dierenvrienden!
Eerst en vooral willen wij jullie van harte een zeer gezond en liefdevol 2021 toewensen.
Want gezondheid is uiteraard het allerbelangrijkste zowel voor de mensen als voor de
dieren.
Als we terugkijken naar 2020 kunnen we er niet om heen. Zo werden wij als asiel, net
zoals iedereen, hard geraakt door COVID-19. Hierdoor konden onze jaarlijkse
evenementen zoals de wandeling, quiz en spaghettidag niet doorgaan. Helaas waren er
hierdoor geen inkomsten, maar bleven de gebruikelijke uitgaven wel stijgen.
Gelukkig konden we wel rekenen op al die mensen die ons gesteund hebben wanneer
een katje een noodzakelijke operatie nodig had. Daarenboven mogen we zeker van geluk
spreken dat er vele mensen ons een financieel steuntje in de rug gaven toen de
broodnodige medicatie moest gegeven worden aan enkele katjes met FIP.
Daarom voor iedereen die ons gesteund heeft in 2020: Een welgemeende dankjewel!
Als laatste willen we zeker en vast de vrijwilligers bedanken die ons elke dag helpen. Het
is wel zeer duidelijk dat zonder jullie inzet het asiel niet kan blijven draaien. Super hard
bedankt!
We wensen jullie allemaal een goede gezondheid en veel (dieren)liefde. Hopelijk mogen
we jullie snel opnieuw op één van onze evenementen ontmoeten. Op naar een fantastisch
2021!
Groetjes
Maria
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FIP: van doodsvonnis tot hoop
Dit is het verhaal van Loulou, het eerste katje dat de
reddende medicatie kreeg om de strijd aan te gaan tegen
FIP.
Begin september 2020 blijkt Loulou zich niet zo goed te
voelen. Maria neemt hem mee naar de dierenarts voor
onderzoek. Niet zoveel aan de hand op het eerste zicht,
gewoon een verkoudheid. Na een weekje medicatie moet
het
in
orde
zijn.
Helaas na 2 weken was er geen verbetering, in
tegendeel. Hij ligt er al enkele dagen futloos bij. Maria
besluit hem mee te nemen naar de dierenkliniek. Daar
besluiten ze een hersenvochtpunctie en bloedafname te
doen. Na dagje zenuwslopend en nagelbijtend wachten
is het resultaat er dan eindelijk en het is echt niet goed.
Loulou (ondertussen omgedoopt tot Cesar) heeft
occulaire FIP, een dodelijk virus voor katten waar geen
remedie voor bestaat, of toch…
Kristof de dierenarts in de kliniek van Orion heeft gelezen over een verschrikkelijk duur en
experimenteel medicijn in Canada genaamd Mutian. Dat helaas ook nog niet eens te koop
is in België. Toch geven we het niet meteen op en na enkele gesprekken met de fabrikant
van Mutian hebben we wat meer informatie. Zo weten we dat het bestaat uit een kuur van
84 dagen die ononderbroken gegeven moet worden. Helaas is er geen garantie op
genezing
van
de
occulaire
FIP,
alleen
voor
natte
FIP.
Eind september namen we de beslissing om zo snel mogelijk Mutian te bestellen. Het zou
minstens 3 dagen duren vooraleer het zou kunnen aankomen vanuit Canada. De tijd
dringt, want elke dag dat Cesar moet wachten is er eentje teveel voor zijn gezondheid.
Gelukkig moesten we niet lang wachten en konden we beginnen met het eerste pilletje.
Nu konden we alleen nog maar afwachten tot het begon te werken en vooral hoe Cesar
hierop zou reageren.
Op dag 2 leek er al een wonder geschied te zijn, Cesar is weer heel levendig en spurt
samen
met
zijn
broer
terug
door
het
asiel.
De dagelijkse traditie van medicatie nemen is de volgende dagen een spelletje want hij
weet al dat we hem vangen en gaat dus vrolijk lopen van ons. Maar toch als we hem dan
eindelijk gevangen hebben neemt hij braaf zijn pilletjes in en krijgt hij pudding als beloning.
Broer Julius is natuurlijk ook telkens van de partij.
Op 10 december we zijn bijna aan het einde van de 84 dagen en dus moet er terug bloed
en hersenvocht afgenomen worden, weer bang afwachten dus op de uitslag van het labo.
Helaas door het menselijke coronavirus was er een achterstand waardoor de uitslag nog
even
op
zich
liet
wachten.
Uiteindelijk hebben we dan het fantastische resultaat mogen ontvangen: Cesar is genezen

van FIP! Nu kunnen we overgaan op 84 dagen observatie. Als hij deze periode met glans
doorstaat,
dan
is
hij
officieel
genezen.
Blijf dus samen met ons hopen op een mooi einde van dit verhaal. Wordt dus nog
vervolgd...

FIP bij de kat
Feline infectuieuze peritonitis (FIP) is een besmettelijke
buikvliesontsteking die veroorzaakt wordt door een virus.
Dit virus komt over de hele wereld voor.
Het FIP virus ontstaat als variant (mutatie) van een
coronavirus dat bij de kat meestal geen ziekte of soms
milde diarree veroorzaakt. We willen hier duidelijk bij
vermelden dat dit niet het coronavirus is dat voorkomt bij
de mens. Mensen zullen dus niet besmet worden door
FIP.
Helaas kan elke kat FIP krijgen. Er is zelfs een verhoogde kans op FIP indien katten in
een huis wonen met 6 of meerdere katten. 90% van de katten met FIP zijn jonger dan een
jaar,
de
andere
katten
zijn
vaak
ouder
dan
10
jaar.

Het

ontstaan

Het FIP virus ontstaat in een kat die al besmet was met het onschuldige coronavirus. Het
virus dringt binnen in belangrijke cellen van het immuunsysteem. Het is juist daarom dat
FIP zich door het hele lichaam kan verspreiden. Pas als het virus in heel het lichaam
aanwezig is, kan een kat FIP ontwikkelen, maar ook wel gezond blijven. Dit laatste is
afhankelijk van het afweersysteem van de kat zelf. Indien de kat een zwak
immuunsysteem heeft, dan worden FIP klachten ontwikkeld in zo’n 1 tot 5% van de
gevallen.

Vormen van FIP
Er bestaan 2 vormen van FIP, nl. de natte en droge vorm.
De natte vorm zorgt voor veel vocht in de buikholte van
de kat. Indien het borstvlies ontstoken is, zal er ook vocht
te
zien
zijn
in
de
borstkas.
De droge vorm zorgt voor aantasting van de organen,
zoals de lever, darmen, hersenen, nieren of ruggenmerg.
Sommige katten hebben zowel de droge als natte vorm.

Symptomen

FIP

De algemene symptomen zijn vaak koorts en
gewichtsverlies. Al zijn er vaak andere symptomen zoals
vocht in de buik- en borstholte, wazige ogen en
bloedarmoede.

Diagnose

FIP

De diagnose van FIP wordt vaak gesteld door het trekken
van vocht. Dit buik- of borstvocht is helder, geel of licht
oranje. Bovendien is het vaak plakkerig en slijmerig.

FIP

behandeling

Vroeger was de behandeling van FIP vaak niet succesvol
en bijna altijd dodelijk. Toen werd er met een
ondersteunende therapie de kwaliteit van het leven

verhoogd

en

zo

de

levensduur

verlengd.

Gelukkig staat de wetenschap niet stil en is er nu wel
degelijk een behandeling én genezing voor FIP. Dankzij
medicatie zoals Mutian en Hero heeft een katje 100%
kans op genezing en kan het samen met zijn/haar gezin
een
hoopvolle
toekomst
tegemoet
gaan.

FIP

besmettelijk?

FIP op zich is niet besmettelijk, het coronavirus wel. Er
vindt geen rechtstreekse overdracht plaats van het virus.
Het is wel zo dat hoe meer katten er besmet zijn met het
onschuldigde darmvirus, hoe meer kans er is dat een kat
FIP ontwikkelt.

Er zijn in het asiel nog steeds katten die behandeld worden met Mutian en Hero.

Wil je mee steunen? Dan is je bijdrage meer dan welkom op het
rekeningnummer:
BE18 7310 2050 5165 met vermelding ‘FIP KATJES’

Wist je katje...

•

Katten een verschil hebben in tenen, de voorpoten hebben er vijf en de
achterpoten hebben er vier.

•

Katten vaak lactoseintolerant zijn, daarom is koeienmelk een heel slecht idee.

•

Katten een vingerafdruk hebben net zoals wij? Deze bevindt zich namelijk op het
neusje.

Nouka in de kijker
Hoi! Aangenaam, ik ben Nouka, een Rottweiler reu geboren in 2018.
Zoals je wel kan zien ben ik een stevige kerel. Hierdoor heb ik problemen om mijn eigen
krachten in te schatten. Helaas heb ik hier geen begeleiding of opvoeding in gehad en
wandelen is ook iets wat mij wat vreemd is.
Ondanks ik in een gezin gewoond heb met kindjes, wat overigens goed ging, zoek ik
toch liever een warme thuis zonder kleine kindjes. Ik moet ook sowieso vertrouwen
krijgen in nieuwe mensen.
Gezien ik nog maar pas verhuisd ben naar mijn opvanggezin, heb ik wat last van stress.
Hierdoor ben ik jammer genoeg ook geen fan van andere honden of katten.

Bij interesse in Nouka, gelieve contact op te nemen met onze hondenverantwoordelijke op
0492 04 14 71.

Het verhaal van...
Hallo, ik ben Pinky!
Door mijn frisse uiterlijk zou je het niet zeggen, maar ik ben 14 jaar. In mijn leven heb ik
het helaas niet zo gemakkelijk gehad. Toen ik in mijn jonge jaren bij mijn eerste baasjes
zat heb ik een ongeluk gehad en ben ik aangereden. Hiervan was een gebroken pootje
het gevolg. Helaas vonden mijn baasjes het niet de moeite om mij naar de dierenarts te
brengen. Integendeel, ik werd weggeschonken aan een vriend des huizes. Doordat de
breuk nooit goed heeft kunnen genezen heb ik sinds het ongeval altijd een scheef pootje
gehad. Hier heb ik wel mee leren lopen, maar dat had eigenlijk niet gemoeten.
Ik had gehoopt om wat meer geluk te kennen bij mijn 2e baasje, maar ook daar lukte het
niet. Toen ik daar zat heb ik nooit een dierenarts gezien. Dit heeft als gevolg dat ik
regelmatig een oorontsteking heb en last van een huidallergie. De ontsteking is op deze
moment zo erg dat mijn oortjes potdicht zitten en dat dit ook een chronisch probleem
geworden is.
Ik ben bij mijn lieve opvangmama, Ann, terechtgekomen toen de man waarbij ik verbleef
naar een woonzorgcentrum ging. Ik kom nu wekelijks bij de dierenarts. Hier is duidelijk
geworden dat mijn knietje het heeft begeven. Ik krijg hiervoor wel pijnstillers, maar zal
uiteindelijk geopereerd moeten worden. Na de operatie staat mij nog een revalidatie van
6 weken te wachten. Deze revalidatie zal in mijn lief opvanggezin plaatsvinden die mij zo
zal verwennen en vertroetelen, wat ik ook nooit heb gekend.

Hondenweetjes
•

De kleinste hond ter wereld woog maar 113 gram.

•

Honden kunnen opgeleid worden om epileptische aanvallen te detecteren.

•

Het reukvermogen van een hond is 10.000 - 100.000 keer sterker als dat van de
mens.

