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Programma

10.00

Dr. Herman Egberink, voorzitter St. FelCan. Welkom en inleiding

10.05-10.55

Dr. Hans Kooistra (Dierenarts, specialist Interne Geneeskunde,

Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit
Diergeneeskunde): Groeihormoonovermaat bij de kat, onderkend of

overschat?

10.55-11.45

Drs. Joost Uilenreef (Dierenarts, specialist, veterinaire anaesthesioloog
en pijnexpert, Faculteit Diergeneeskunde): Multimodaal pijnmanagement
bij de kat.

11.45-12.10

Pauze

12.10-13.00

Dr Esther Hagen- Plantinga (Dierenarts, specialist io Veterinaire
Diervoeding, departement Landbouwhuisdieren, faculteit
Diergeneeskunde) Diarree, obstipatie, en andere kattenbakverhalen;
hoe kan voeding ondersteunen?”

13.00-13:45 Lunch

13.45-14:40

Drs Astrid van Dongen: (Dierenarts, Interne geneeskunde,
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit
Diergeneeskunde): Chronisch nierfalen bij de kat: ACE-remmers of ARblokkers.

14.40-15:30

Drs Ruth van der Leij: (Dierenarts, SIO sheltermedicine, Departement
Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde):

Kunnen schuildozen stress reduceren bij asielkatten?

15.30

Afsluiting van de dag

Groeihormoonovermaat bij de kat, onderkend of overschat?
Dr. Hans Kooistra
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Groeihormoonovermaat bij de kat
kat::
onderkend of overschat
overschat??
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Hans S. Kooistra, Dipl
Dipl.. ECVIMECVIM-CA
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Faculteit Diergeneeskunde
Diergeneeskunde,, Utrecht
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Acromegalie is een syndroom
gekenmerkt door
1) overmatige groei van weefsel
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Lipolyse
Hyperglycemie

IGF
IGF--I
Eiwit synthese
Chondrogenese
Groei

De Herder and Périé

De Herder and Périé

De Herder and Périé

Acromegalie bij de mens

Acromegalie bij de mens

Hypersecretie van GH (na sluiten groeischijven) ten
gevolge van hypofyse tumor (acidofiel adenoom)
Overgroei van bindweefsel, bot en organen
Shrek

Kat met acromegal
acromegalie
ie

Fracassi et al., 2005

CT
CT--scan van een kat met acromegal
acromegalie
ie

Acromegalie bij katten
Zeldzame aandoening (??)
Ten gevolge van een hypofysetumor
Katten van middelbare of oudere
leeftijd
Vaker bij katers dan bij poezen

Diagnostiek

Diagnostiek

* Anamnese
* Lichamelijk onderzoek
* Hyperglycemie
Hyperglycemie//insuline resistentie
* Hoog plasma GH gehalte
* Hoog plasma IGFIGF-I gehalte
* CT/MRI van de hypofyse

• Anamnese en lichamelijk onderzoek

Kat met acromegal
acromegalie
ie

Acromegalie bij de kat:
diagnostiek
• Verhoogde plasma GH concentratie
– Denk aan pulsatiele secretie van GH
– Diersoort
Diersoort--specifieke GH assay vereist
– Plasma GH concentratie > 6 µg/l

• Bredere kop en uitsteken onderkaak
• Symptomen van (insuline
(insuline--resistente)
resistente)
diabetes mellitus
• Kreupelheid (degeneratieve arthrose)
arthrose)
• Dyspneu (hypertrofische cardiomyopathie
cardiomyopathie))
• Neurologische symptomen (massa effect)

Acromegalie
voor en tijdens

Acromegalie bij de kat:
diagnostiek
• Verhoogde plasma IGF
IGF--I concentratie
(> 1000 ug
ug/l)
/l)
– Kan gemeten worden met een heterologe
(humane) assay
– Geringe overlap van acromegale en nietnietacromegale katten
– Insuline is noodzakelijk voor productie van
IGFIGF-I, waardoor IGFIGF-I relatief laag kan
zijn bij onbehandelde diabetische katten
(Alt et al., Res Vet Sci 2007;83:3312007;83:331-335)

Acromegalie
Een zeldzame aandoening bij katten??
katten??

Associatie acromegalie
en diabetes mellitus bij de kat
In 1976: Eerste publicatie over associatie
diabetes mellitus en acidofiel adenoom in de
hypofyse bij 2 katten van Gembardt en
Loppnow (maar zonder GH metingen).
metingen).
In 1981: Case report van Peterson et al. over een
kat met ernstige insulineinsuline-resistente diabetes
mellitus, hoge serum GH concentraties
concentraties,, en een
acidofiel adenoom in de hypofyse.
hypofyse.

Acromegalie
Een zeldzame aandoening bij katten??
katten??
Onderzoek bij 16 diabetische katten die
moeilijk te reguleren waren
waren::
• GH overmaat bij 5 van de 6 katten met
een insulinebehoefte meer dan 2 maal
daags 1.5 IU/kg Caninsulin®.
Caninsulin®.
• Deze 6 katten hadden allemaal een
vergrote hypofyse (MRI).
• Twee van deze acromegale katten
hadden ook de ziekte van Cushing.
Slingerland et al., 2008

Acromegalie
Een zeldzame aandoening bij katten
katten??
??

Acromegalie
Een zeldzame aandoening bij katten??
katten??

Onderzoek van [IGF
[IGF--I] bij 74 diabetische katten:
katten:

IGFIGF-I bepaling bij 184 diabetische katten:
katten:

• 19 katten waren moeilijk te reguleren en
hadden klinische symptomen en
en/of
/of een hoog
IGF
IGF--I (16 katten
katten)) passend bij acromegalie
acromegalie..
• Bij 7 van deze 19 katten was ook de plasma
GH concentratie bepaald en deze was bij alle 7
katten te hoog!
hoog!
• Deze 19 katten hadden allemaal een
hypofysetumor (CT of postmortaal
onderzoek).
onderzoek).
Berg et al., JVIM 2007; 21: 892892-898

• 59 katten hadden een IGFIGF-I > 1000 ug
ug/l.
/l.
• Bij 18 van deze 59 katten was
vervolgonderzoek mogelijk en 17 van
deze 18 katten bleken inderdaad
acromegalie te hebben (gebaseerd op
hoge GH concentraties en/of
en/of CT/MRI
hypofyse).
hypofyse).
Niessen et al., JVIM 2007; 21: 899899-905

Acromegalie
Een zeldzame aandoening bij katten??
katten??

Acromegalie
Een zeldzame aandoening bij katten??
katten??
• 125 redelijk tot goed gereguleerde
katten met DM in Nederland
20% IGFIGF-I > 1000 ug/l
ug/l (< 443 ug
ug/l)
/l)

Acromegalie
Een zeldzame aandoening bij katten??
katten??

Acromegalie bij katten
Behandelingsopties::
Behandelingsopties

• 125 redelijk tot goed gereguleerde
katten met DM in Nederland
20% IGFIGF-I > 1000 ug
ug/l
/l (< 443 ug
ug/l)
/l)

• 100 redelijk tot goed gereguleerde
katten met DM in Zwitserland

1) Hypofysectomie
2) Bestraling
3) Medicamenteus

14% IGFIGF-I > 1000 ug
ug/l
/l (< 443 ug
ug/l)
/l)

Behandelingsopties acromegalie
1) Hypofysectomie
2) Bestraling
3) Medicamenteus
* dopamine agonisten
agonisten:: niet effectief
* (long(long-acting) somatostatinesomatostatineanalogen
analogen:: duur
* GHGH-receptor antagonisten
antagonisten:: duur en
diersoortspecifiek

Acromegalie bij katten
Behandelingsopties::
Behandelingsopties
1) Hypofysectomie
2) Bestraling
3) Medicamenteus

Acromegalie bij katten

Hypofysectomie

Behandelingsopties::
Behandelingsopties
1) Hypofysectomie
2) Bestraling
3) Medicamenteus

10 mm

Hypofysectomie:: verwijdering hele hypofyse
Hypofysectomie
Hypofyse
middenkwab

Hypofysiotrofe
hormonen

GHRH
TRH
LHRH
CRH
Others

Hypofyse
achterkwab

Hypofyse voorkwab

Hypofyse hormonen

ACTH GH PRL TSH LH FSH α-MSH
(ACTH)

AVP Oxytocine

Transsfenoïdale hypofysectomie
Nabehandeling
* Minrin®
Minrin® gedurende 2 tot 3 weken
(3 dd 1 druppel in conjunctivaalzak
conjunctivaalzak))
* Cortison acetaat (0,5(0,5-1,0 mg/kg/dag)
* LL-thyroxine (0,02(0,02-0,03 mg/kg/dag)

Andere groeihormoongroeihormoon-gerelateerde
aandoeningen bij de kat

Andere groeihormoongroeihormoon-gerelateerde
aandoeningen bij de kat
kat::
Link GH en mammatumoren

Belgische herdershond, V, 7 jr.
Plasma GH
Ovariohysterectomie
Geen oestrus preventie
meer nodig
Spontaan herstel weke
delen veranderingen

Plasma GH concentratie in beagles
behandeld met MPA (elke 3 weken)

Progestageen-geïnduceerde
ProgestageenGH overmaat bij de hond

Progestagenen & Acromegalie
Progestageen--gestimuleerde plasma GH concentraties:
Progestageen
concentraties:
* Hebben geen pulsatiel secretie patroon

Eigenmann et al
al.. (1983)
Acta Endocrinol 104: 167167-176

* Zijn niet gevoelig voor stimulatie met GHRH
* Kunnen niet geremd worden met somatostatine

Progestagenen & Acromegalie
Progestageen--gestimuleerde plasma GH concentraties:
Progestageen
concentraties:
* Hebben geen pulsatiel secretie patroon
* Zijn niet gevoelig voor stimulatie met GHRH
* Kunnen niet geremd worden met somatostatine
* Dalen niet na hypofysectomie

GH immunoreactiviteit in weefselhomogenaten van 4
honden met progestageenprogestageen-geïnduceerde GH overmaat

De GH
GH--overmaat geïnduceerd door
progestagenen is afkomstig uit het
melkklierweefsel

Selman et al
al.. (1994)
Endocrinology 134: 287287-292

GH immunoreactiviteit in melkklier
melkklier-weefsel van met P4 behandelde honden

iGH in humaan borstweefsel

Fibroadenomatose

Katten en mammair GH

Behandeling FAH
Agl
Aglépristone
épristone
Progesteron receptor blokker

Mol et al: Growth Hormone mRNA in mammary gland tumors of dogs and cats.
J. Clin. Invest. (1995): 95: 2028-2034

Behandeling FAH
Agl
Aglépristone
épristone
Progesteron receptor blokker

PROGESTERONE

AGLEPRISTONE

Binnen 6 weken effectief bij > 95%
van de katten met FAH
Progesterone--receptor
Progesterone

Message

Progesterone--receptor
Progesterone

No message

Görlinger et al. JVIM 2002; 16: 710-713.

Acromegalie
Een zeldzame aandoening bij katten??
katten??

Diagnostiek
• Anamnese en lichamelijk onderzoek
• Bredere kop en uitsteken onderkaak
• Symptomen van (insuline
(insuline--resistente)
resistente)
diabetes mellitus
• Kreupelheid (degeneratieve arthrose)
arthrose)
• Dyspneu (hypertrofische cardiomyopathie
cardiomyopathie))
• Neurologische symptomen (massa effect)

Bedankt voor uw
aandacht

Multimodaal pijnmanagement bij de kat
Drs Joost Uilenreef
Inhoud
Multomodaal pijnmanagement
bij de kat

Wat is pijn
Heeft mijn kat misschien pijn?
Klinische pijn, hoe ontstaat deze
Preventie en behandeling van klinische pijn:
Multimodaal pijnmanagement: strategisch &
geïntegreerd rondom ingrepen
Behandeling thuis

Joost Uilenreef
DVM MVR
DipECVAA
Veterinair anesthesioloog
& pijn specialist

Casuistiek
Keizersnede
Chronische gewrichtspijn

Pijn
Een unieke, subjectieve en complexe -doorgaans
negatieve- emotionele ervaring, geassocieerd met
(dreigende) weefselschade of als zodanig ervaren
Sensorisch-discriminatief - waar, intensiteit, hoe lang en
onder welke omstandigheden
Affectief-motivationeel - hoe onaangenaam ervaren,
motiveert tot in gang zetten van bepaald gedrag
Cognitief-evaluatief - context van de ervaring,
associatief leren, vermijden situatie in toekomst

Geen pijn voelen
voelen..
..
Analgesia (Ned: Analgesie) = Afwezigheid van pijn
(en haar waarschuwingsfunctie!)
Congenital Insensitivity to Pain (CIP): “Painless
people”

Analogie Postulaat
Bijna alle gewervelde en sommige ongewervel- den
diersoorten hebben een zenuwstelsel dat zeer
grote gelijkenissen (analogie)
vertoont met ons
zenuwstelsel, zowel in de
mate van organisatie
als ook in functioneren. Individuen met een
dergelijk zenuwstelsel zijn daarmee toegerust
om:
•
•

•
•
•

Potentieel schadelijke prikkels op te pikken
Deze zenuwsignalen te bewerken (moduleren) terwijl
ze via zenuwbanen en het ruggenmerg naar de
hersenen worden voortgeleid
Deze signalen aldaar te registreren (sensorischdiscrimininatief)
Meer of minder complex aversief gedrag uit te voeren
Te leren: toekomstige reacties hierop aan te passen

(dis)functionele
(dis)functionele pijn
Fysiologische Pijn:
Waarschuwingsfunctie
Voorkomen dan wel beperkt
verdere weefselschade

Klinische Pijn:
Waarschuwing schiet doel
voorbij. Pijn draagt niet langer bij
aan zo spoedig en volledig
mogelijk herstel. Pijn dreigt een
ziekte te worden (chronische
pijn).

Heeft mijn kat pijn?
Acute (postoperatieve) pijn uitingen bij de kat

Heeft mijn kat pijn?
Acute (postoperatieve) pijn uitingen bij de kat

Heeft mijn kat pijn?
Chronische gewrichtspijn uitingen bij de kat

Pijnmanagement
Doelen:
Korte termijn:
Dier welzijn en “service” naar de client
Lange termijn:
Tijdig functie herstel naar volledig of
maximaal haalbaar niveau
Reduceren van de kans op ontwikkeling van
chronische (postoperatieve) pijn, dan wel het
beheersbaar houden van de progressie van
(aandoeningen met) chronische pijn

Pijnmanagement

Pijnmanagement

Acute pijn rondom operatieve ingrepen

Acute pijn rondom ingrepen

Unieke situatie!
Optreden van (verdere) weefselschade en pijn is
geheel voorspelbaar!
-> dus van te voren met pijnmanagement beginnen
(pre-emptief)

Unieke situatie:

In geval van al bestaande pijn (bijv. trauma)
-> zo snel mogelijk (en in ieder geval vóór begin
ingreep) met pijnmanagement beginnen
(‘early intervention’)

LET OP: Goed multimodaal pijnmanagement is
niet hetzelfde als analgesie (AFWEZIGHEID van
pijn).
Pijn wordt beheersbaar voor het dier, waardoor pijn
een voorspoedig herstel niet (langer) in de weg
staat.

‘Niet op 1 paard wedden’
-> Multimodaal werken

Pijnmanagement
Acute pijn rondom ingrepen

Strategisch bestrijden
1. Pijnsignaal vorming

-> Multimodaal werken
2. Voortgeleiding
Combineren van (toedieningsroutes van) medicatie
met pijndempende werking
Meestal rondom een operatieve ingreep (pre-, peren postoperatief) op basis van vooraf overwogen
strategische keuzes, gebaseerd op:
- Pijn voor ingreep al aanwezig?
- Is de ingreep invasief en hoe lang duurt deze?
- Wat is er bekend over soort en duur van de
napijn bij dit type operatie?

3. Modulatie
4. Neerwaarts remmend
systeem
5. Pijn perceptie/ervaring

Klinische Pijn

Pijn - Sensitisatie
Herhaalde activatie pijnbanen geeft verandering in
functie en zelfs in connectiviteit van het nociceptief
systeem:
Allodynie

+ Hyperalgesie

= klinische pijn

Threshold

Intensiteit

Threshold

Reactie

Reactie

Reactie

Threshold

Intensiteit

Intensiteit

Strategisch bestrijden
1. Pijnsignaal vorming

Casuistiek 1
Poes voor keizersnede

Lokale verdoving, NSAID, opioïd

2. Voortgeleiding
Zenuwgeleidingsblok

3. Modulatie
Ruggeprik, NSAID, opioïd,
NMDA-RA, Alfa-2 agonist

4. Neerwaarts remmend system
Opioïd, Tramadol, Alfa-2 agonist

5. Pijn perceptie/ervaring
Narcose, ‘mood altering drugs‘

Invasieve buikoperatie, 25-30 minuten
Napijn ten minste 1-2 dagen
Napijn en gevoeligheid rondom de buiksnede kan
acceptatie van de kittens verminderen

Casuistiek
Poes voor keizersnede

Casuistiek 2
13 jar oude kat met artrose en lichte nierfunctie
stoornis

Peri-operatief pijnmanagement (naast narcose!)
Pre-emptief (voor incisie):
Opioïd (methadon 0.2 mg/kg IM) [antidoot kittens:
naloxon 1:10]
of alfa2 agonist (medetomidine 20 ug/kg IM) [antidoot
kittens en poes: atipamezole]
Peroperatief:
Incisioneel blok (lijnblok) met lidocaine (max 5 mg/kg)
Postoperatief:
Eénmalig Meloxicam1 IV (of eventueel SC) nadat de
kittens eruit zijn (maar voordat de buik gesloten wordt)
1. Mathews KA.

Pijnmanagement thuis door eigenaar:
Kunnen NSAIDs?
Andere opties?

Analgesia for the pregnant, lactating and neonatal to pediatric cat and dog. JVECC. 15(4) 2005, pp 273-284.

Casuistiek 2

Casuistiek 2

Wat zegt de literatuur?

Wat zegt de literatuur?

Retrospectief, case control ontwerp, n=38 JDH
22 katten met CKD (IRIS 1-3)
16 katten zonder CKD (geen nierprobleem)
Meloxicam in afbouwend schema naar minimaal effectieve
regime (dagelijks gedoseerd)

Mediane dosering meloxicam 0.02 mg/kg PO 1dd
Interventieduur: 327 dagen voor katten zonder CKD;
467 dagen voor katten met CKD

Casuistiek 2
Wat zegt de literatuur?

Casuistiek 2
13 jar oude kat met artrose en lichte nierfunctie
stoornis
Pijnmanagement thuis door eigenaar:
Alternatieven naast de NSAID (multimodaal)?

Bij lichte tot matig nierfunctie verlies (IRIS 2-3), werd
gevonden dat pijnmanagement met een NSAID de
progressie van nierfunctie verslechtering remt t.o.v.
de case-based controle dieren

Casuistiek 2

Casuistiek 2
13 jar oude kat met artrose en lichte nierfunctie
stoornis
Alternatieven naast de NSAID (multimodaal)?
Kortdurend: buprenorfine 20-30 ug/kg buccaal
Langdurig: geen goede gegevens in de literatuur,
zeker niet voor de kat
NSAID is en blijft de basis

B. KuKanich. Outpatient oral analgesics in dogs and cats beyond nonsteroidal antiiinflammatory
drugs: An evidence based approach. Vet Clin Small Anim 43 (2013) 1109–1125

Pijnmanagement - Doen

Mogelijke bijwerkingen op maag-darm kanaal managen
1.Titreren naar laagste nog effectieve dosering, dan wel
introduceren van een korte ‘drug-holiday’ (3 dagen wel, 1-2 dagen
niet).
2. Maagzuur inwerking verminderen (omeprazol 1 mg/kg)

Dank voor uw aandacht

Diarree, obstipatie, en andere kattenbakverhalen; hoe kan
voeding ondersteunen?”
Dr Esther Plantinga

Inhoud
Inleiding
Zachte/dunne ontlasting

Diarree, obstipatie,
en andere
kattenbakverhalen;
hoe kan voeding
ondersteunen?

Acuut
Oorzaken
Voedingsondersteuning

Chronisch
Oorzaken
Voedingsondersteuning

Harde/ingedroogde ontlasting
Dr. Esther A. Hagen-Plantinga
Universiteit Utrecht

Oorzaken
Voedingsondersteuning

Inleiding
Hoe ontlasting beoordelen?

Diarree: Acuut
Ontstaat plotseling, diarree dunvloeibaar

Darm problemen: lokalisatie
Karakteristieken

Maag/Dunne darm Dikke darm

Bloed in ontlasting
Feces kwaliteit
Feces
volume/ontlastingsbeurt

Melena
Waterig
Grote
hoeveelheden

Hematochezia
Brijig tot semi-vast
Kleine hoeveelheden

Defecatie frequentie

Verhoogd

Malaise

Normaal tot licht
verhoogd
Kan aanwezig zijn

Slijm bij ontlasting
Steatorrhoe

Meestal niet
Kan aanwezig zijn

Meestal wel
Afwezig

Tenesmus/Verhoogde
aandrang
Braken

Afwezig

Meestal aanwezig

Kan aanwezig zijn

Afwezig

Gewichtsverlies

Kan aanwezig zijn

Afwezig

Voedingsfactoren acute GI
problemen
Natrium/kalium/chloor
Vetgehalte

Kan gepaard gaan met braken

Energie

Vaak verminderde eetlust

Vezels/verteerbaarheid

Bloed/bloed-bijmenging en koorts
vaak ernstigere oorzaken!
Vaak virale, of
bacteriële oorzaak
Dehydratie en verlies
elektrolyten (Na, K Cl)

Zeldzaam

Voedingsfactor

Gehalten

Natrium

↑ 0,3-0,5% DS

Kalium

↑ 0,8-1,1% DS

Chloor

↑ 0,5-1,3% DS

Vet

↓15-25% DS

Vezels (ruwe
celstof)

<5% DS

Verteerbaarheid

Hoog (>87% voor
eiwit)

Regulatie maaglediging

Uit: Dukes’ Physiology of domestic
animals, 2015

Voedingsondersteuning acute
maag-darmproblemen
Zelf koken vs. veterinaire
voeding
Nutrient

Diarree: Chronische
oorzaken
Klachten houden langdurig aan

Beschikbare veterinaire diëten

Braken vs diarree

Gehalte

Diverse oorzaken binnen en buiten
maag-darmkanaal

Eiwit%

40,3

33,9

35,5

34,8

37,0

Vet%

15-25% DS

20,1

23,3

21,9

21,7

21,7

Vezel%

<5% DS

1,9

5,5

1,5

2,7

2,7

Na%

0,3-0,5% DS

0,4

0,6

0,6

0,7

0,4

K%

0,8-1,1% DS

1,0

1,1

1,1

0,7

0,8

Cl%

0,5-1,3% DS
n.b.

1,1

n.b.

n.b.

1,1

Frequente oorzaak
“Triaditis”

Voedingsfactoren “Triaditis”

“Triaditis” kat
Combi van enteritis,
cholangitis en vaak
ook pancreatitis
Gerapporteerd in 5056% van katten met
diagnose pancreatitis
en 32-50% van katten
met cholangitis
Geen onderliggende
oorzaak bekend
Anatomie MDK kat en
aantal bacterien
MDK?

Hypoallergeen: nieuwe
eiwitbron/gehydrolyseerd eiwit!
Nutritionele factor Aanbevolen
range
Kalium

0.5-0.7 g/MJ

Eiwit*

18-25 g/MJ

EPA/DHA

0.25-0.35 g/MJ

Zink

12-15 mg/MJ

Thiamine (Vitamine B1)

> 1 mg/MJ

Cobalamine
(Vitamine
5-10loosing
mcg/MJ
* Geldend bij triaditis
zonder protein
B12)
enteropathie

Natvoeders

Kalium Eiwit

EPA/DHA

Zink

g/MJ

Droogvoeders

Kalium Eiwit

EPA/DHA

Zink

Aanbevolen

0.5-0.7

18-25

0.25-.035

12-18

>1

5-10

Hills D/D venison/gr. pea 0.57

19.4

(n-3 0.45)

n.b

n.b.

n.b.

Hills ZD Low allergen (hy) 0.43

23.3

(n-3 0.39)

n.b

n.b.

n.b.

RC Anallergenic (hy)

n.b.

15,1

0.28

11.7*

n.b.

n.b.

RC Hypoallergenic (hy)

0.48

15.4

0.19

15.6

1.7

RC Sens. control duck

0.57

19.4

0.25

17.4

2.0

Sanimed Atopy/Sens.
(hy)

0.35

17.7

0.63

10.4

0.5

1.9

Specific FDD-HY

n.b.

18.9

(n-3 0.13)

n.b.

n.b.

n.b.

Specific FΩD-HY

n.b.

18.9

0.83

15.7

n.b.

Trovet hypoallerg. lamb 0.52

17.6

n.b

5.5

Trovet hypoallerg rabbit 0.46

18.4

n.b

5.3

0.40

20.6

(n-3 0.36)

7.3

g/MJ

Virbac digestive

B1

B12

B1

mg/MJ

0.5-0.7

18-25

0.25-.035

12-18

>1

5-10

Hills D/D venison

0.48

19.2

(n-3 0.95)

n.b

n.b.

n.b.

Hills ZD Ultra (hy)

0.46

19.5

(n-3 0.24)

n.b.

n.b.

n.b.

RC Sens. Control kip

0.43

20.1

0.63

7.0

18.0

5.0

Sanimed Atopy/Sens.
(vis)

0.53

14.6

0.49

31.6

0.2

2.4

8.4

Specific FDW

n.b.

16.7

(n-3 0.09)

15.4

n.b.

n.b.

10.0

Trovet hypoallerg lamb 0.49

24.3

n.b.

4.3

n.b.

n.b.

Trovet hypoallerg
rabbit

0.63

24.3

n.b.

4.3

n.b.

n.b.

Trovet hypoallerg
venison

0.53

24.8

n.b.

4.7

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Trovet hypoallerg horse 0.60

33.7

n.b

4.8

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

22.2

n.b

7.4

n.b.

n.b.

0.6

6.1

Trovet hypoallerg
turkey
Trovet hypoallerg quail

0.36

23.1

n.b

4.1

n.b.

n.b.

mg/MJ

µg/MJ

Moeilijke/infrequente stoelgang
Klinisch verschijnsel, geen aandoening op zich
Constipatie vs obstipatie
Bij chronisch aanhouden: vaak secundair
verminderde eetlust, afvallen, en soms braken
Risicofactoren:

Water

Voedingsfactoren
constipatie

Vezels

Leeftijd: vaak middelbare/oudere dieren
Lage rugproblemen
Medicatie: opiaten
Raw food diëten

De wondere wereld van de
“vezels”...Oplosbare vezels
MOS/GOS/FOS
Pectine

NDF/ADF/ADL

Zetmeel

Suikers
Prebiotische
vezels

Orde scheppen in de
chaos...
Classificatie kan geschieden
o.b.v.:
Chemische structuur

Cellulose
Voedingsvezels
Inuline

µg/MJ

Aanbevolen

Constipatie/obstipatie

Ruwe celstof

B12

Complexe
koolhydraten
Lignine

Onoplosbare
vezels
Oligofructose

Oplosbaarheid
Plantcelwand vs. Inhoud cel
Analytische methode

Chemische structuur:
De basis: “vezels” zijn koolhydraten
Biologische moleculen die bestaan
uit koolstof, waterstof en zuurstof
atomen in de verhouding van water
(H2O)n

Glucos
e
Bron: Berg et
al.
Biochemistry
7th ed.

Mono- en disacchariden

Type glycoside bindingen en
enzymatische afbraak
Af te breken
door
lichaamseige
n enzymen
Niet af te
breken door
lichaamseigen
enzymen
“vezels”

Oligo- en polysacchariden
Oligosaccharide: 2-10
monosaccharide moleculen
Polysaccharide: >10
monosaccharide moleculen

Polysacchariden

Cellulose

Pectine

Hemicellulose

Lignine

Chemische structuur
samengevat...

Koolhydraten

Monosacchariden

Di-sacchariden

Oligosacchariden

Polysacchariden

Glucose

Maltose

Oligofructos
e

Zetmeel

Fructose

Sucrose

Mannan
oligosacchariden

Glycogeen

Galactose

Lactose

Galactooligosacchariden

Cellulose

Orde scheppen in de
chaos...
Classificatie kan geschieden
o.b.v.:
Chemische structuur
Oplosbaarheid
Plantcelwand vs. Inhoud cel

Oplosbaarheid vezels
Oplosbaar
Pectine
Inuline
Gommen
Mucilages
Betaglucanen

Onoplosbaar
Cellulose
Hemicellulos
e
Lignine
Chitine
Resistent
zetmeel

Voedingsvezels
niet
oplosbaar
oplosbaar

In zijn
algemeenheid
geldt:
• Oplosbare
vezels zijn sneller
af te breken
door bacterien
in de darm
(=fermenteerba
ar)
• Onoplosbare
vezels zijn
langzamer/niet
fermenteerbaar

Analytische methode

Orde scheppen in de
chaos...

Plantcelwand versus
celinhoud

Classificatie kan geschieden
o.b.v.:
Chemische structuur
Oplosbaarheid
Plantcelwand vs. Inhoud cel
Analytische methode

Orde scheppen in de
chaos...
Classificatie kan geschieden
o.b.v.:
Chemische structuur
Oplosbaarheid
Plantcelwand vs. Inhoud cel
Analytische methode

Carnivoren en vezels
Dierlijk materiaal kan ook
vezelfunctie hebben:
Haren!!!
Kraakbeen
Bindweefsel

= alle niet verteerbare, maar
fermenteerbare koolhydraten
= cellulose, hemicellusose en lignine;
onoplosbaar, slecht fermenteerbaar,
bulkvormend

Commerciële raw food diëten
vaak te “goed” verteerbaar
materiaal weinig prikkeling
motiliteit!

Vezels en darmmotiliteit

Terug naar constipatie....
Geschikte veterinaire diëten
Vezelrijke diëten voor
gewichtsreductie
Veelal hoog in onoplosbare
vezels (cellulose)

Dieetvoeders specifiek
geformuleerd voor constipatie:
Royal canin fibre response kat
2,9% RC (11,7% voedingsvezel)

Chronisch nierfalen bij de kat: ACE-remmers of AR-blokkers.
Drs Astrid van Dongen
RAAS niet voorbij aan CKD


RAAS:



CKD



RAAS niet voorbij aan CKD



Renine Angiotensine (II) Aldosteron Systeem



Chronische nierziekten: definitie

Relatie RAAS & CKD




Oorzaak +/- Gevolg
Diagnostiek
RAAS & Therapeutische opties

Astrid van Dongen
Faculteit der Diergeneeskunde
Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Universiteit Utrecht
A.M.vanDongen@uu.nl

RAAS


Nier- Bijnier- Axis


RAAS


Renine:






Afkomstig (mn) uit Juxtaglomerulaire apparaat
+Renale baroreceptoren (rek aff. Art.)
+Sympatische innervatie
-Angiotensine II
> Angiotesinogeen> Angiotensine I

Nier- Bijnier- Axis


Renine:



Angiotensine II:






Afkomst & lokatie: Systemisch versus lokaal
+ACE (endotheel): Angiotensinogen> I> II
Via AT-receptor 1 (2?)> vasoconstrictie
Invloed als groeifactor in nier
Rol als ontstekingsmodulator

RAAS


Nier- Bijnier- Axis


Renine



Angiotensine



Aldosteron: Zona glomerulosa bijnierschors






+Angiotensine II
+Hyperkalemie
(= ACTH/ hyponatremie)
>  Na/K ATP-ase
Effect op vasculaire fibroblasten

RAAS


Nier- Bijnier- Axis



Regulatie Bloeddruk


Distale tubulaire & verzamelbuizen




Natrium retentie
“Automatisch” behoud van water
Kalium (Mg, H, NH3-) excretie

1

RAAS

RAAS



Nier- Bijnier- Axis



Nier- Bijnier- Axis



Regulatie Bloeddruk



Regulatie Bloeddruk



Effect Glomerulaire filtratie vs Renale perfusie



Distale tubulaire & verzamelbuizen






Natrium retentie
“Automatische” behoud water
Kalium (Mg, H, NH3-) excretie

Vasoconstrictie



Systemisch
Lokaal> nier

RAAS


Nier- Bijnier- Axis



Regulatie Bloeddruk



Effect Glomerulaire filtratie vs Renale perfusie


GFR= oppervlak x drukverschil



Kwaliteit & hoeveelheid glomerulaire membraan
Diameter afferent vs efferente arteriole

GFR
• Afferente arteriole
– Aanvoerende arteriole

• Efferente arteriole
– Afvoerende arteriole

• Filtratiedruk (Puf)
– Regelbaar mbv diameter Aff en Eff arteriole
“Dilatatie”

Puf

prostaglandines

RAAS


Nier- Bijnier- Axis



Regulatie Bloeddruk



Effect Glomerulaire filtratie vs Renale perfusie


GFR= oppervlak x drukverschil



Water “via” zouthuishouding





Afferent vs efferente arteriole
Tubulaire perfusie noodzakelijk

Constrictie
RAAS

Tubulaire perfusie
Afferente arteriole
Efferente arteriole
Peritubulaire capillairen
Vasa recti

Ultrafiltraat

Tubulaire cel

RAAS

Capillair



Na,K, H, Cl,




eiwit, glucose, H2O



Nier- Bijnier- Axis
Regulatie Bloeddruk
Effect Glomerulaire filtratie vs Renale perfusie
Effect op proliferatief karakter nierweefsel



H+, NH3, HCO3-, glutamine



1  hydroxylase




Activatie vit. D

Mesangium
Glomerulair endotheel
Tubuloepitheliale cellen
Interstitieele fibroblasten
Ontstekingscellen

Erythropoetine

CKD

CKD


Chronische nierziekte :definitie


Dus geen extrarenaal nierfalen



Geen acute component





“Stabiel” plasma creatinine
Geen opname nefrotoxische zaken
Adequate circulatie/ perfusie nier
Geen urineweginfecties

Prevalentie: 12% (3 jaar sectie), 28% (>12 jaar), 31% (>15 jaar)
Oorzaak? :(?dieet, vaccinatie, leeftijd???)
Gevolg !!!: chronische tubulo-interstieele ontsteking> renale fibrosering

CKD


Chronische nierziekte: definitie


Dus geen extrarenaal nierfalen



Geen acute component



Bij voorkeur gestageerd




Plasma creatinine  IRIS stage I t/m IV
Bloeddruk  N, L, M, H
Proteinurie  NP, BP, P

CKD


Chronische nierziekte: definitie





Dus geen extrarenaal nierfalen
Geen acute component
Bij voorkeur gestageerd
?Predisposities!


Diersoortverschillen:



Raspredisposities!?:



Andere aandoeningen:









zie ook www.IRIS-kidney.com

Kat is geen kleine hond
Niet alleen Siamees, Abessijn & Pers
Infectieus/ Immuungemedieerd
Hyperthyreoidie
Hypertensie <<>> HCM

CKD


Chronische nierziekte: definitie


Dus geen extrarenaal nierfalen



Geen acute component



Bij voorkeur gestageerd



?Predisposities!



Vaak progressief verloop


CKD & RAAS


Activatie RAAS als oorzaak van CKD?

Gerelateerd aan




Proteinurie
Hypertensie
Fibrosering

CKD & RAAS


Activatie RAAS als oorzaak van CKD?


CKD & RAAS


Regulatie bloeddruk


GFR stabiel ten koste van Renale perfusie

Activatie RAAS als oorzaak van CKD?


Regulatie bloeddruk



Misregulatie bloeddruk



CKD & RAAS


Activatie RAAS als oorzaak van CKD?


Regulatie bloeddruk



Misregulatie bloeddruk



Proliferatie



Glomerulaire hyperplasie
Fibrosering
interstitium
vasculatuur?



Ontstekingsmediator


Proinflammatoir effect

Hypertensie
Hypokalemie

CKD & RAAS


Activatie RAAS als oorzaak CKD



CKD heeft activatie RAAS tot gevolg


Glomerulaire afwijkingen



Afferente en efferente arteriole
Glomerulaire oppervlak

CKD & RAAS

CKD & RAAS



Activatie RAAS als oorzaak CKD



Activatie RAAS als oorzaak CKD



CKD heeft activatie RAAS tot gevolg



CKD heeft activatie RAAS tot gevolg



Glomerulaire afwijkingen



Glomerulaire afwijkingen



Tubulaire afwijkingen



Tubulaire afwijkingen



Natrium verlies
TGF: MD>JXGA: renine afgifte

 Stimulatie progressie CKD

J.Lawson et al, JVIM 2015

RAAS niet voorbij aan CKD

RAAS niet voorbij aan CKD


Anamnese


Andere aandoeningen





Andere verschijnselen




RAAS niet voorbij aan CKD

Hartlijden
hyperthyreoidie
CNS
Oog
etc

RAAS niet voorbij aan CKD



Anamnese



Anamnese



Lichamelijk onderzoek



Lichamelijk onderzoek



Incl bloeddrukmeting



Incl bloeddrukmeting



Als mogelijk ook oogspiegelen

RAAS niet voorbij aan CKD

RAAS niet voorbij aan CKD



Anamnese





Lichamelijk onderzoek





Urineonderzoek






S.g.



Dipstick (pH, Hb, gluc, eiwit?)



liever eiwit / creatinine ratio

Anamnese
Lichamelijk onderzoek
Urineonderzoek
Bloedonderzoek







Plasma Creat

Sediment niet vergeten!




RAAS niet voorbij aan CKD

Herhalen/ vergelijken

Belang Natrium & Kalium
Fosfaat/ Calcium
PRA / Aldosteron*

RAAS niet voorbij aan CKD



Anamnese



Anamnese



Lichamelijk onderzoek



Lichamelijk onderzoek



Urineonderzoek



Urineonderzoek



Bloedonderzoek



Bloedonderzoek



Beeldvorming



Beeldvorming



Echo abdomen ?

PRIORITEITEN:
Oorzaak wegnemen, complicaties behandelen, symptomen bestrijden
UITVOERBAARHEID:
korte & lange termijn

RAAS & Therapeutische opties


Stabilisatie


Correctie vocht/ electrolieten


IV/ PO

RAAS & Therapeutische opties


Stabilisatie



Oorzaak wegnemen


? Adrenalectomie

RAAS & Therapeutische opties


Stabilisatie





Oorzaak wegnemen



Medicamenteus


Therapietrouw



RAAS & Therapeutische opties

Eigenaar
Patiënt




Stabilisatie
Oorzaak wegnemen
Medicamenteus


ACE remming (ACE-I)




Registratie (Benzapril vs Enalapril)
Variabele dosering (0.25-1 mg/kg, start 1 dd> 2 dd)
Follow up!
Therapietrouw (smakelijkheid)
Bloeddruk (hypo!, hyper??)
Plasma creatinine (dagen: < 25% of 50 umol/L stijging)
Electrolieten (hyperkalemie)
Proteinurie (weken: “lijn” door puntenwolk)



Onvolledige suppressie?
Rol andere kinasen
“Angiotensin-escape”.

RAAS & Therapeutische opties


Stabilisatie



Oorzaak wegnemen



Medicamenteus


ACE remming



Angiotensine receptor blokker (ARB)


Mn humaan gebruik, één veterinaire registratie



Losartan-Irbesartan-Telmasartan

RESULTS
At 90 minutes after capsule administration, only losartan did not significantly
reduce SBP in response to the 3 higher angiotensin doses, compared with
placebo. Among drug treatments, telmisartan (3 mg/kg dosage) attenuated
SBP to a significantly greater degree than benazepril and all other
treatments.
At 24 hours, telmisartan was more effective than benazepril (mean ±
SEM SBP, 15.7 ± 1.9 mm Hg vs 55.9 ± 12.42 mm Hg, respectively).

Conclusions: Only one-tenth of patients initiating
ACEI/ARB therapy receive the guideline-recommended
creatinine monitoring. Moreover, the vast majority of
the patients fulfilling postinitiation discontinuation
criteria for creatinine and potassium increases continue
on treatment.

RAAS & Therapeutische opties

RAAS & Therapeutische opties



Stabilisatie



Stabilisatie



Oorzaak wegnemen



Oorzaak wegnemen



Medicamenteus



Medicamenteus




ACE remming
Angiotensine receptor blokker (ARB)


Mn humaan gebruik, één veterinaire registratie



Losartan-Irbesartan-Telmasartan





ACE remming



Angiotensine receptor blokker



Aldosteron receptor antagonist

Betere reductie proteinurie/ hypertensie ?!

Invloed prognose & bijwerkingen……….

RAAS & Therapeutische opties



Ook niet geregistreerd



Wel vaker veterinair toegepast (hypokalemie)



Effect wisselend (rol hyperaldosteronisme?)



Spironolacton (1 mg/kg/2 dd, cave grootte tablet)

RAAS & Therapeutische opties



Stabilisatie



Stabilisatie



Oorzaak wegnemen



Oorzaak wegnemen



Medicamenteus



Medicamenteus



ACE remming



ACE remming



Angiotensine receptor blokker



Angiotensine receptor blokker



Aldosteron remming



Aldosteron remming



Renine inhibitors



Renine inhibitors



Combinaties



Alleen voorlopige resultaten



mn humaan



Dosis per medicijn omlaag



Aliskiren….?...



Toename bijwerkingen/ complicaties

Aanbevolen Literatuur

Dank voor de Aandacht !
Tijd voor Vragen?

•

Fysiologie:

•

Pathofysiologie

•

Ziektebeeld:

•

•

•

RAAS & nieren: klinische nefrologie (vierde druk) onder redactie van P.E. de Jong, H.A.
Koomans, J.J. Weenig.

Humaan: progressie CKD: Mechanisms of progression of chronic kidney disease. In
Pediatr Nephrol (2007) 22;2011-2022, by A.B. Fogo

•

Nier: Early detection of renal damage and disease in dogs and cats. In VetClinNorth Am
Small Anim Pract. 2005;35 (3):581-96. By G.F. Grauer

•

Kat: Primary hyperaldosteronism, a mediator of progressive renal disease in cats. In
Domestic Animal Endocrinology 28 (2005) 85-104, by S. Javadi et al.

Behandeling/ onderbouwing:
•

Kat: Therapies for Feline Chronic Kidney Disease, What is the evidence? In Journal of
Feline Medicine and surgery (2009) 11;195-210, by P. Roudebush et al.

•

Humaan: Reno-prevention vs reno-protection: a critical re-appraisal of the evidence base
from the large RAAS blockade trials after ontarget- a call for more circumspection. In QIMed
2009; 102: 155-16. By M.A.C. Onuigbo

Literatuur referenties
Adherence to guidelines for creatinine and potassium monitoring and discontinuation following reninangiotensin system blockade: a UK general practice-based cohort study. Schmidt M, Mansfield KE,
Bhaskaran K, Nitsch D, Sørensen HT, Smeeth L, Tomlinson LA. BMJ Open. 2017 Jan 9;7(1):e012818.
doi: 10.1136/bmjopen-2016-012818.
Comparison of Efficacy of Long-term Oral Treatment with Telmisartan and Benazepril in Cats with Chronic
Kidney Disease. Sent U, Gössl R, Elliott J, Syme HM, Zimmering T. J Vet Intern Med. 2015 NovDec;29(6):1479-87. doi: 10.1111/jvim.13639. Erratum in: J Vet Intern Med. 2016 Mar-Apr;30(2):689.
Attenuation of the pressor response to exogenous angiotensin by angiotensin receptor blockers and benazepril
hydrochloride in clinically normal cats. Jenkins TL, Coleman AE, Schmiedt CW, Brown SA. Am J Vet
Res. 2015 Sep;76(9):807-13. doi: 10.2460/ajvr.76.9.807.
Association between the intrarenal renin-angiotensin system and renal injury in chronic kidney disease of dogs
and cats. Mitani S, Yabuki A, Taniguchi K, Yamato O. J Vet Med Sci. 2013 Feb;75(2):127-33.
Renal fibrosis in feline chronic kidney disease: known mediators and mechanisms of injury. Lawson J, Elliott
J, Wheeler-Jones C, Syme H, Jepson R. Vet J. 2015 Jan;203(1):18-26. doi: 10.1016/j.tvjl.2014.10.009.
Review.
Plasma renin activity and aldosterone concentrations in hypertensive cats with and without azotemia and in
response to treatment with amlodipine besylate. Jepson RE, Syme HM, Elliott J. J Vet Intern Med. 2014
Jan-Feb;28(1):144-53. doi: 10.1111/jvim.12240.
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Kunnen schuildozen stress reduceren bij asielkatten?
Drs Ruth van der Leij

Departement Gezelschapsdieren
Shelter Medicine programma

Controle infectieziekten
Controle I&R

Schuildozen voor asielkatten:
luxe of noodzaak?

Curatieve aanpak

Wat gaat er goed in
Nederlandse opvang-centra?
FELCAN Kattendag
Ruth van der Leij DVM
Resident Shelter Medicine
PhDvan
kandidaat
Ruth
der Leij
w.j.r.vanderleij@uu.nl

Preventie

11 maart 2017
Neutraliseren

Feline Panleukopenie

Dermatofytose

# katten als huisdier: 2.6 miljoen

Monitoring
pathogenen

# katten in asielen: 63.000 / jaar
- quarantaine: 2 weken
- daarna plaatsingsafdeling
- in opvang: 39 dagen / kat

Bewaking kwaliteit

Wat gaat beter?

Verbetering
Hygiëne

huisvesting

maatregelen

2

5

[Jaarverslagen Dierenbescherming, HAS 2015]

Wat vraagt aandacht in de kattenopvang?
Op koppelniveau:
infectieziekten:
- uitbraken: bv. niesziekte

Op individueel niveau:
- gedrag → stress?

Quarantaine huisvesting:
solitair 2 weken
3

6

Activatie Feline Herpes Virus (FVR)

Stress?

- 82% katten latent geïnfecteerd
- uitscheiding FHV als reactie op stress:
- cortico’s = 69% na gem. 7,2 dgn
- geboorte en lactatie = 25 – 50%, duur: 3 – 70 dgn
- verplaatsing = 18,2% na 7 dgn, duur 7 dgn
- spontaan = 0,9% populatie, duur 7 dgn
7

10

[Gaskell 1977]

prevalentie %

-

Voeding en schoonmaken op wisselende momenten van de dag;
Soms gedurende 6 – 18 uur geen voedsel;
Verzorgers aaiden en spraken niet meer met de katten;
Dagelijks onverwachte activiteiten:
– 1 uur in kattenmandje onbekende plek;
– 30 min. in kattenmandje in auto;
– kattenkooi 14 uur afgeplakt;
– verhuizing andere kooi in dezelfde afdeling.
Resultaten:
-

# dagen in opvangcentrum (LOS)

katten chronisch gestresst door verandering in verzorging;
spel en onderzoeksgedrag verminderd;
bleven langer wakker, alert en poogden zich te verstoppen;
verstoppen negatief gecorreleerd met [urine-cortisol].
11

8

[Carlstead 1993]

[Peterson 2004]

aanwezigheid honden
(zicht, geur en geluid)

Wat vraagt aandacht in de kattenopvang?
Op koppelniveau:

vreemde katten

infectieziekten:

onbekende mensen

- uitbraken: bv. niesziekte

Op individueel niveau:

beperking bewegingsruimte

onbekend voedsel

- gedrag → stress?

verlies van territorium

9

verlies van controle

12

[McCune 1992, Carlstead 1993, Kessler 1997, Bradshaw 2012]

Materialen en methoden:
- Plaats van onderzoek: Nederlands DOC
Acute stress

- Dieren: 19 katten apart gehuisvest:
- 10 katten met schuildoos
- 9 katten zonder schuildoos (controls)
Chronische stress

- Metingen:
- gedragsmetingen: 6 per cat in 14 dagen: dag 1-5 + 14
- gebruikt: Kessler and Turner Cat-Stress-Score (CSS)
- plaatsvoorkeur (120 minuten)

Adaptatie →

13

16

[Kessler and Turner 1997]

Kessler en Turner Cat-Stress-Score (CSS)
Scoring 1-7:
- lichaam
- buik
- poten
- staart
- kop
- ogen
- pupillen
- oren
- snorharen
- geluid
- activiteit

Results of this study suggest that the welfare of kennelled
cats is greatly improved if they are provided with the
opportunity to perform effective hiding behaviour, and that the
ability to perform such a behaviour does not decrease the
likelihood of those cats being adopted.

17

14

[Kessler1997]

[Gourkow 2006, Kry 2007]

Aanpak: onderzoek

Kessler en Turner Cat-Stress-Score (CSS)

Onderzoeksvraag: effect van schuildoos op stress niveau van kat
tijdens eerste 2 weken van de quarantaine periode

Scoring 1-7:
- lichaam
- buik
- poten
- staart
- kop
- ogen
- pupillen
- oren
- snorharen
- geluid
- activiteit

Doel: verbetering huisvesting → stressreductie

→
15

uitleg Cat-Stress-Score:
1 = geheel ontspannen
2 = enigszins ontspannen
3 = enigszins gespannen
4 = erg gespannen
5 = angstig, stijf
6 = erg angstig
7 = in paniek

1 - 3 = welzijn is niet aangetast
> 4 = welzijn is wel aangetast

18

[McCune 1994, Kessler 1997/1999, Ottway 2003]

Gespendeerde tijd / 120 min.

ergens anders
behalve in kattenbak
op plankje
achter de kattenbak
in de schuildoos

zonder schuildoos

met schuildoos
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Gemiddelde CSS

Gemiddelde stress score (CSS)

Conclusie 1e onderzoek:
Een schuildoos geeft de kat
de mogelijkheid om zich sneller
aan te passen aan stressvolle omstandigheden
die het dier ervaart in een dierenopvangcentrum
tijdens de eerste 2 weken.

= zonder schuildoos
= met schuildoos

Observatie dag

Verbetering huisvesting → stress reductie!
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1 - 3 = welzijn is niet aangetast
> 4 = welzijn is wel aangetast

gem. freq. %
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1 = geheel ontspannen
2 = enigszins ontspannen
3 = enigszins gespannen
4 = erg gespannen
5 = angstig, stijf
6 = erg angstig
7 = in paniek

Maar:
-

Verloop CSS tussen 5 en 14 dagen?
Ook in ander DOC?
Effect schuildoos op nieuwe parameters:
- cortisol in urine?
- gewichtsverlies?
- prevalentie niesziekte (FURI)?
- herplaatsing-succes?

Cat Stress Score Category
21

[Kessler 1999, Ottway 2003]
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Weten we nu meer?
Ja:
-

25

Verloop CSS tussen 5 en 14 dagen - grafiek
CSS ook in ander DOC = ja, robuust effect
Effect schuildoos op nieuwe parameters:
- cortisol in urine = geen sign. verschil
- gewichtsverlies = aanwezig, geen effect schuildoos
- prevalentie niesziekte (FURI) = geen morbiditeit
- herplaatsing-succes = geen verschil

Weten we nu genoeg?
Nee
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Nieuw onderzoek met en zonder schuildoos:
- langduriger onderzoek (intake – plaatsing)
- GEWICHTSMETINGEN
- cortisol in haren (= chronische stress)
- (re)-activatie Feline Herpes Virus
- plaatsvoorkeur
Doel: preventie van stress gerelateerde problemen
(gewichtsverlies, herpes-reactivatie, etc) bij
asielkatten
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Schuildozen voor asielkatten:
luxe of noodzaak?
35%

Conclusies:

30%

- Stress heeft effect op o.a. immuunstatus en lichaamsgewicht.
26%

- Stress kan welzijn aantasten: reductie/preventie belangrijk.
- Katten in een asiel ervaren stress (in de eerste 2 weken).
- Verschuilen effectief voor adaptatie aan nieuwe omgeving (CSS).
- Asielkatten hebben schuilmogelijkheid nodig.
- Meer onderzoek nodig naar preventie van stress bij asielkatten.
27
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Vragen?
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