
De beste bescherming voor de beste start



Katten zijn fantastische huisgenoten. 
Speels, avontuurlijk en vaak een tikkie eigenwijs. 

Je hebt vast al informatie verzameld rondom 
katten, maar we hopen dat deze folder je nog wat
extra tips en achtergrondinformatie geeft over
diverse kattenziekten en het nut van vaccinatie.

www.my-msd-animal-health.nl/huisdieren

Wil je meer
informatie over 
katten en hun
gezondheid?



Vervolgvaccinaties
Na een derde vaccinatie op de leeftijd van 6 maanden 
tot 1 jaar is de basisvaccinatie afgerond. Daarna kan je 
het beste met je dierenarts overleggen wanneer je 
weer terug moet komen voor de vervolgvaccinatie. 

Tegen de ene ziekte kan je je kat voor meerdere jaren 
beschermen, terwijl je bij andere ziektes je kat elk jaar 
opnieuw moet vaccineren. Gaat je kat vaker naar 
een pension, dan is er een grotere kans op besmetting. 
Ook je persoonlijke situatie telt: komt je kat 
bijvoorbeeld vaak buiten of is het een echte binnenkat? 

Dit zijn allemaal redenen waarom het niet mogelijk 
is om één algemeen vaccinatieadvies te geven. 
Beter vraag je je dierenarts om een persoonlijk 
vaccinatieschema voor je kat.

Om je kat te beschermen tegen ziekten, is het verstandig 
je huisdier vanaf jonge leeftijd te laten vaccineren. 
Als je kat gevaccineerd wordt, zorg je ervoor dat je kat 
antilichamen en geheugencellen aanmaakt tegen de ziekte 
waartegen je vaccineert. Zo blijft je kat goed beschermd!

Kittenvaccinaties
Als een kitten geboren wordt, heeft het voor de 
eerste weken voldoende bescherming meegekregen 
via de moedermelk (maternale immuniteit).
Op een gegeven moment verdwijnt die bescherming 
en moet de kitten zelf immuniteit op gaan bouwen. 
Daarom krijgt een kitten meestal tussen de 8 
en 12 weken leeftijd de eerste vaccinatie. 
Om een goede basisbescherming te krijgen is het 
noodzakelijk dat 3 tot 4 weken ná de eerste vaccinatie 
een herhalingsvaccinatie plaatsvindt.

Waarom
 je kat laten 
vaccineren?



Met je kat naar het buitenland?
Dan is een rabiësvaccinatie wettelijk verplicht. 
Let op: pas 3 weken na vaccinatie is de vaccinatie geldig 
en mag je de grens over. Zorg dus dat je tijdig een 
afspraak met je dierenarts maakt!

Ook volwassen katten 
hebben bescherming nodig
Want ook als je kitten groot is, kom je -gelukkig!- 
nog regelmatig bij de dierenarts. Je dierenarts kijkt 
bij de jaarlijkse gezondheidscontrole je kat helemaal na. 
Zo zorg je ervoor dat je kat gezond blijft en dat eventuele 
problemen vroegtijdig ontdekt kunnen worden. 

Sommige mensen denken dat volwassen katten geen 
vaccinaties meer nodig hebben, maar dat is wel degelijk 
noodzakelijk. Herhalingsvaccinaties zijn van groot belang 
om de bescherming op peil te houden. 

Als je met je kitten of kat bij de dierenarts komt, 
zijn er genoeg zaken die je kunt bespreken, zoals 
ontworming, vlooien- en tekenbestrijding, voeding, 
chippen en uiteraard de vaccinaties. 
Voorkomen is beter dan genezen!

Paspoort en chippen
Meestal wordt bij de eerste vaccinatie meteen 
het dierenpaspoort afgegeven, dat je bij de volgende 
bezoeken aan de dierenarts steeds mee moet nemen. 

Weet je dat je je kat ook kunt chippen? 
Chippen is dat er een microchip onder de huid 
wordt gebracht. Je dier kan hierdoor altijd 
geïdentificeerd worden als zij bijvoorbeeld een keer 
van huis wegloopt. Een chip gaat een leven lang mee 
en maakt je kat uniek.

Preventie 
telt



Katten die de besmetting overleven kunnen nog 
enkele weken tot maanden last hebben van diarree. 
Infecties bij drachtige dieren kunnen leiden tot 
geboorteafwijkingen bij kittens (afwijkingen in de 
hersenen, vreemde manier van lopen). 

Het kattenziektevirus kan meer dan een jaar in 
de omgeving van katten besmettelijk blijven en 
is alleen met bepaalde ontsmettingsmiddelen 
uit te schakelen.

Vaccinatie
Na vaccinatie tegen kattenziekte is je kat goed 
en langdurig beschermd. Kittens worden twee 
keer gevaccineerd tegen kattenziekte. 
De volgende vaccinatie vindt plaats als je kat 
ongeveer 6 maanden tot 1 jaar oud is. Daarna wordt 
vaccinatie om de 3 jaar geadviseerd.

Kattenziekte (ook wel feline panleukopenie 
genoemd) wordt veroorzaakt door een parvovirus 
en is een ernstige, zeer besmettelijke ziekte die 
met name voor problemen zorgt bij jonge katten. 

De verschijnselen bij kattenziekte zijn onder 
meer ernstige buikpijn, braken, diarree 
en uitdroging. Een kat met kattenziekte heeft 
vaak koorts en maakt een zieke indruk. Door de 
verminderde weerstand kunnen ook andere 
infecties (zoals luchtweginfecties) optreden.

Kattenziekte



Als je kat dan minder weerstand heeft, kan het niezen 
weer van vooraf aan beginnen, waardoor je kat andere 
katten kan besmetten. Direct contact tussen katten zorgt 
voor de meeste besmettingen.  

Vaccinatie
Hoewel vaccinatie tegen niesziekte geen 100% 
bescherming geeft, is het toch aan te raden je kat tegen 
deze ziekte te vaccineren. De kans op bronchitis en/of 
longontsteking wordt met vaccinatie aanzienlijk kleiner. 
De meeste kittens krijgen gedurende hun eerste 
levensjaar drie vaccinaties tegen niesziekte. 

Daarna is voor de meeste katten het advies om 
jaarlijks te vaccineren tegen niesziekte. Indien je kat 
in pension gaat, kan aanvullende vaccinatie tegen 
niesziekte noodzakelijk zijn. 
Overleg dit met je dierenarts.

Niesziekte kan worden veroorzaakt door 
verschillende virussen en/of bacteriën. Er is sprake 
van een ontsteking van de voorste luchtwegen. 
De verschijnselen van niesziekte variëren van enkel 
niezen en wat hoesten tot hoge koorts, niet eten, 
ernstige neus- en ooguitvloeiing en eventueel 
blaasjes op de tong. Ook kunnen er complicaties 
optreden, zoals bronchitis en/of longontsteking.

Met medicijnen kun je de symptomen bestrijden, 
maar niet de virussen. Je kat kan er ook chronische 
klachten aan over houden. Bovendien blijven veel 
katten die niesziekte hebben gehad drager. 
Dat wil zeggen dat het virus in de kat aanwezig blijft. 

Niesziekte



Kitten
1e vaccinatie katten- en niesziekte 8-12 weken.
2e vaccinatie katten- en niesziekte 12-16 weken.
3e vaccinatie katten- en niesziekte 6-12 maanden.

Volwassen kat
Niesziekte: jaarlijks vaccineren.
Kattenziekte: elke 3 jaar vaccineren.

Kat naar het buitenland
Verplichte vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid)

Kat naar het pension
Vaccinatie tegen niesziekte eventueel 
aangevuld met Bordetella bronchiseptica en/of
Chlamydia felis. Vraag vooraf bij het pension 
wat de vaccinatie-eisen zijn. 

Wanneer moet je kitten of kat gevaccineerd worden? 
Vaccinatie blijft maatwerk. 
Vraag je dierenarts om meer informatie. 
Onderstaand overzicht zijn slechts richtlijnen!

Handig 
geheugen-
steuntje!

www.my-msd-animal-health.nl/huisdieren
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