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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 40
ASTMA BIJ DE KAT

Wat is het?
Een andere term voor astma bij de kat is allergische bronchitis.
Deze aandoening komt vrij geregeld voor bij onze huiskatten.
Het gaat om een allergische reactie ter hoogte van de fijnste luchtwegvertakkingen of
bronchen. De oorzaak van deze reactie kan heel verschillend zijn: sigarettenrook,
huisstofmijt, pollen, geurverdampers enz. Ook zwaarlijvigheid speelt een rol, want we
zien het vaker bij dikke katten dan bij katten met een normaal gewicht. Als gevolg
van de reactie knijpen de luchtwegen samen en ontstaat een vernauwing. Hierdoor
kan de kat moeilijker ademen en krijgt ze een astma-aanval.

Wat zijn de typische klachten?
Bijna altijd zijn astmatische katten normaal actief, eten ze goed en zijn ze niet
benauwd. In de meeste gevallen heeft de kat af en toe een hoestaanval. Niet
verwarren met een haarbalprobleem!
Het gaat meestal om een droge hoest, slechts af en toe een slijmerige hoest. Tijdens
een aanval, die maar kort duurt, kan de patiënt ook een piepend geluid maken.

Hoe stellen we de diagnose?
Bij een kat met een prikkelhoest die aanvalsgewijs optreedt gaan we meestal een
röntgenopname van de longen maken.
Soms is er op de foto niet echts iets afwijkends te zien, soms is er te veel lucht in de
longen en soms zien we een typisch bronchitisbeeld.

Hoe gaan we behandelen?
Meestal is het al voldoende om een aantal uitlokkende factoren te vermijden:
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niet roken in aanwezigheid van de kat;
gebruik niet-stofferige kattenbakkorrels;
gebruik geen spuitbussen of geurverdampers in de ruimtes waar de kat
verblijft;
zo weinig mogelijk tapijten, liefst een leren bankstel in plaats van een stoffen
enz.
hou het lichaamsgewicht van je kat onder controle;
gebruik in de winter, als de lucht in huis extra droog is, speciale vernevelaars
om de lucht te bevochtigen met water.

Indien dit allemaal niet voldoende is, kunnen we behandelen met medicatie. Dit kan
onder vorm van tabletten, een injectie, maar het beste werkt een inhalator, zoals die
ook voor baby’s en kinderen bestaat (de zogenaamde “puffers”). Door de medicatie
of de inhalatie gaan de luchtwegen minder allergisch reageren op de uitlokkende
factoren en kan uw kat met gemak even oud worden als een kat zonder astma.
Gebruik wel de speciale katteninhalators. Die zijn namelijk aangepast aan de fijne
vorm van een kattenhoofdje. Zo’n inhalator kan je via onze praktijk bestellen. Je krijgt
dan ook de nodige instructies over het juiste gebruik ervan. Begin NOOIT zelf te
experimenteren met dit instrument, het kan gevaarlijk zijn bij fout gebruik!
Om een idee te krijgen kan je in het volgende filmpje zien hoe zo’n behandeling met
inhalator in zijn werk gaat.
www.youtube.com/watch?v=LqbNSsu7IaA

Deze adviesbrief © is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden
op dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een
afspraak (tel. 03 314 87 67).
Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen
wat je van ons vindt op facebook.com/dapdevrijheid/
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