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Voorwoord:    
 
Beste Ocicatliefhebbers, 
 
Zo, we zijn al weer aangeland in de laatste maand van het jaar 2010. Een korte terugblik laat 
zien dat we een bewogen, maar zeker geslaagd jaar hebben beleefd. Waar we op shows 
waren, is de Ocicat Club Holland op een positieve manier neergezet. Er is een goede 
reclame voor de club geweest.  
 
Het was fijn te bemerken dat er door de leden foto’s werden ingestuurd voor “foto van de 
maand” op de website. Toch merken we dat de foto’s vaak van dezelfde personen komen. 
Daarom een oproepje aan iedereen: stuur je leuke, lieve, gekke, maffe, ontroerende, speelse 
of wat voor foto van je Ocicat gerust in. Elke Oci kan voor foto van de maand in aanmerking 
komen. 
 
Die maandfoto’s worden ook weer verwerkt op de jaarkalenders. Er is een wisseling van 
ontwerper geweest, maar er is ook voor 2011 weer een prachtige jaarkalender gemaakt. We 
hebben de normale bestelling geplaatst en deze zijn allemaal verkocht. Men kan dus alleen 
nog via nabestelling zo’n jaarkalender 2011 bemachtigen. Maar dit is geen enkel probleem: 
dus wilt u onze leuke kalender nog hebben, laat dit dan even weten.  
Verjaarskalenders zijn nog voldoende op voorraad, dus ook daarvoor kunnen jullie ons 
benaderen. 
 
Maar we houden ons niet alleen voor foto’s aanbevolen. Mocht iemand een stukje willen 
schrijven of ideeën hebben voor onze Courant, neem dan contact op met de redactie. Zet ze 
maar aan het werk. Dat is deze keer ook weer gedaan. Wat?, dat kun je lezen in de 
vraagbaak. 
 
Als bestuur zijn we alweer vooruit aan het kijken naar 2011. We zijn bezig om over de 
Paasshow na te denken. Inmiddels is de show bij Mundikat op eerste Paasdag in Arnhem 
een beetje tot een soort clubdag uitgegroeid. We hopen velen van jullie op die dag te zien, 
met of zonder onze lieve viervoeters. Maar 
daarover krijgen jullie te zijner tijd natuurlijk 
weer informatie via de reeds bekende 
nieuwsbrief. 
 
Voor de overgang van 2010 naar 2011 wordt er 
door velen weer de nodige euro’s uitgegeven 
aan vuurwerk. Onze dierenvrienden worden 
daar niet blij van. Daarom willen we graag raad 
geven hoe deze tijd voor hen ook zo 
aangenaam mogelijk kan worden gemaakt. 
 
Namens het bestuur wens ik jullie dan ook een 
rustig verloop naar het nieuwe jaar. 
Ik hoop jullie met jullie katten bij gelegenheid 
weer terug te zien. 
 
Jullie voorzitter, 
 
Henk van der Heijden. 
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Colofon: 
 
Voorzitter: 
Henk van der Heijden, bereikbaar via telefoon 0412 – 645707 of e-mail: voorzitter@ociclub.nl 
Hij verzorgt tevens de PR (pr@ociclub.nl) 
 
Secretaris: 
Wiljo van der Heijden, bereikbaar via telefoon 0412 – 645707 of e-mail: 
secretariaat@ociclub.nl 
Zij beheert tevens de ledenadministratie (ledenadmin@ociclub.nl). 
 
Penningmeester a.i.: 
Wiljo van der Heijden, bereikbaar via telefoon 0412 – 645707 of e-mail: 
penningmeester@ociclub.nl 
 
Lid algemeen en redactie: 
Marlies Koorenneef, bereikbaar via telefoon 073 – 5516566 of e-mail:  
redactie@ociclub.nl. 
 
Niet bestuurstaken: 
Webmaster: Marieke Keijzers. Zij is bereikbaar via e-mail: webmaster@ociclub.nl. 
 
 
Copyright: Ocicat Club Holland  
 
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming 
van de redactie. 
 
Plaatsing van brieven, advertenties en overgenomen kopij vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en van de redactie. De redactie behoudt zich het recht 
voor artikelen en advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen. 
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Bestuursmededelingen: 
 
Helaas heeft Hans Blijleven wegens veranderde omstandigheden laten weten de taak als 
penningmeester niet te kunnen behartigen. We hopen dat er zich tijdens de komende 
Algemene Ledenvergadering één of meerdere nieuwe bestuursleden zullen melden, zodat 
de taken toch verdeeld kunnen worden over meerdere personen. 
 
Op 22 november jl. zijn de brieven verstuurd voor de contributie voor 2011. We vinden het 
fijn te kunnen melden dat al verschillende leden het geld hebben overgemaakt op rekening 
4155570 ten name van Ocicat Club Holland te Oss onder vermelding van hun 
lidmaatschapsnummer. 
 
Ons ledenaantal staat nu – na het schrappen van 6 personen die na herhaalde verzoeken de 
contributie voor 2010 niet hebben betaald - op 42 leden: 33 algemene leden, 2 ereleden, 
4 gezinsleden en 3 jeugdleden.  
 
Een aantal adverteerders heeft al aangegeven hun samenwerking met ons tot eind 2011 
voort te willen zetten. 
 
Het is zeer verheugend om nu al te kunnen constateren dat het jaar opnieuw met een ruim 
positief saldo zal worden afgesloten. De officiële cijfers zullen natuurlijk tijdens de Algemene 
Ledenvergadering worden besproken, maar we wilden dit vast met jullie delen. 
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Vuurwerkangst bij hond of kat 
 
In december breekt de tijd weer aan van het vuurwerk. Uw huisdieren zijn daar 
soms niet zo van gecharmeerd en kunnen angstig worden. Hier vindt u informatie 
over hoe hiermee om te gaan en over de mogelijkheden van medicatie. 
 

Wat vooral wel te doen? 
x Laat uw hond vroeg op de avond goed uit (aan de riem!) als het nog 

rustig is. Uw eigen tuin zou ook een goede plaats zijn. Rijd desnoods met uw auto 
naar een rustige plek. 

x Tijdens het uitbarsten van het vuurwerk houdt uw hond of kat binnen, en zet een 
radio of tv aan.  

x Laat uw hond of kat met rust als hij/zij zich onder het bed, op zolder, in de kast of 
waar dan ook verstopt. Hier voelt uw huisdier zich blijkbaar veiliger. Laat in deze 
ruimte dan ook een lamp en een radio aan. 

x Negeer het angst gedrag van uw hond of kat. Niets is menselijker dan uw huisdier 
te troosten en aan te halen als hij/zij bang is. Maar met deze positieve aandacht 
zal u het angstige gedrag alleen maar belonen, en wordt het alleen maar erger. 
Nerveus of angstig gedrag kunt u “bijsturen” door uw dier af te leiden. U kunt de 
hond  terugsturen naar de ligplaats en dan belonen. 

x Als u weet dat uw huisdier erg angstig is kunt u bij uw dierenarts informatie opvragen 
voor het trainen van uw huisdier voor vuurwerkangst. Natuurlijk moet u hier wel vroeg 
genoeg mee beginnen want trainen heeft tijd nodig! 

x Eventueel kunt u bij een hondenschool/trainer een cursus volgen, voor meer 
informatie kunt u onder andere terecht bij: www.dog-life-uden.nl 

 
Wat vooral niet te doen? 

x Uw huisdier straffen voor zijn angst. Hij/zij zal hier niets van begrijpen. 
x Hond constant laten vluchten bij een prikkel. Dit is namelijk zelfbelonend gedrag, 

hierdoor zal de angst en het vluchten toenemen. 
x Uw huisdier begripvol toespreken en troosten. 
x Uw huisdier alleen thuis laten. 

 
Hulpmiddelen en medicatie 
 
Het beste is om lang van te voren te starten met een 
therapie, zodat uw huisdier en u samen een gezellige 
jaarwisseling kunnen beleven, zonder angsten. 
 
Lang van te voren: 
 

o Vuurwerk CD: dit is een cd waarop vuurwerk geluiden te horen zijn. Deze cd dient 
ruim van te voren ingezet te worden samen met een trainingsprogramma.  
Om een optimaal resultaat te krijgen dient u na oudejaarsdag nog door te gaan met 
de training.     

 
In combinatie met: 

 
o Clomicalm: dit zijn tabletten die angstverlagend werken. Het resultaat is pas na 

weken te zien. Dus start lang van te voren. Het is hierbij ook verstandig om na Oud 
en Nieuw de tabletten af te bouwen en niet plotseling te stoppen. Voor een optimaal 
resultaat Clomicalm altijd proberen te combineren met training en eventueel met een 
verdamper. Clomicalm mag niet gebruikt worden bij dieren met epilepsie, 
hartproblemen en verhoogde oogboldruk. 
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Er is ook een mogelijkheid om kort van te voren iets aan de angsten van uw dier te doen. Dit 
kan op natuurlijke basis of met medicatie. 
 
Kort van te voren op natuurlijke basis:  
 

o Zylkene: is een natuurlijk product dat kan ondersteunen bij diverse vormen 
van stress bij honden en katten. Zylkene is een smakelijke en eenvoudig te 
geven capsule. Kan kort vooraf gegeven worden, moment dat de kerstboom 
in huis komt, voordeel van dit middel is ook dat het direct na oud en nieuw 
gestopt kan worden.   

 
o Telizen: is een voedingssupplement die gegeven kan worden bij 

vuurwerkangst voor hond en kat . Op oudejaarsdag echter moet 
elke 6 uur een dosering gegeven worden. De laatste dosering 
dient 2 uur voor de jaarwisseling gegeven te worden, dus 
bijvoorbeeld om 10.00 uur, 16.00 uur en 22.00 uur. Telizen is 
een smakelijke tablet. Het dier wordt er niet slaperig van en het 
kan gecombineerd worden met medicamenten. 

 
o Een verdamper: dit is een verstuiver die u minstens 2 weken voor oud en 

nieuw in uw huis plaats. Deze verdampers verspreiden geurstoffen door uw 
huis waar uw hond of kat rustig van wordt. Ze kunnen door een 
mensenneus niet waargenomen worden en zijn niet schadelijk, mits u geen 
carapatiënt bent. Deze verdamper laten hangen minimaal tot 1 week na 
Oud en Nieuw.  

 
Let op deze verdamper kan wel schadelijk zijn voor vogels. 

 
Kort van te voren met medicatie: (alleen bij panische dieren die het “huis” afbreken) 
 

o Valium: ook wel Diazepam genoemd, heeft een ontspannend effect en 
schakelt ook het geheugen uit. Eventuele angst en knallen worden 
daardoor “vergeten”. Er zijn geen bijwerkingen bekend en hiermee moet 
enkele dagen tot een dag van te voren worden begonnen. 

 
o Vetranquil tabletten: dit middel is niet geschikt voor hart- en 

epilepsiepatiënten. U mag uw huisdier na het gebruik van Vetranquil niet 
alleen in huis laten! 
Vetranquil geeft verslapping van het lichaam, maar uit onderzoek is nog 
niet duidelijk gebleken of het echt de angsten van het dier wegneemt.   

 
 
Succes en een fijne jaarwisseling, 
 
Sterkliniek De Overlaet 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.overlaet.nl 
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Huidschimmelinfecties bij de kat 
 
Op 18 oktober 2009 heeft het Royal Canin Felinotechnisch Symposium plaatsgevonden. 
Onderwerp was: Gezondheid en gedrag in de cattery. Daar zijn meerdere lezingen 
uitgesproken. Uw redactie heeft dit symposium bijgewoond en wil de opgedane kennis graag 
met jullie delen. In de vorige uitgave zijn reeds 2 lezingen behandeld. Dit keer willen we een 
ander onderwerp aan jullie overbrengen, getiteld: Huidschimmelinfecties bij de kat. 
 
De lezing werd uitgesproken door dierenarts Drs. Mieke Leistra. Enige 
achtergrondinformatie: Mieke Leistra is in 1994 afgestudeerd als dierenarts. Na enige tijd in 
de praktijk gewerkt te hebben, startte zij in 1996 met de opleiding tot specialist bij Vakgroep 
Geneeskunde voor Gezelschapsdieren, Universiteit Utrecht. In 1992 rondde zij de 
specialisatie Dermatologie der Gezelschapsdieren af. Sinds 1999 werkt zij als dermatoloog 
in Amsterdam. 
 
Inleiding 
Dermatophytose is een infectie met 
dermatophyten. Dermatophyten zijn schimmels 
die leven van keratinemateriaal in 
keratinehoudend weefsels zoals haren, nagels en 
huidschilfers. Een infectie met deze 
dermatophyten is een besmettelijke aandoening, 
die wordt overgebracht door “sporen” van de 
schimmel op huidschilfers en haren. 
Ook mens en hond kunnen geïnfecteerd raken. 
Deze sporen kunnen in huis zeer lang 
besmettelijk blijven. Het is daarom noodzakelijk 
deze infectie te bestrijden. 
De juiste aanpak van dermatophytose bij de kat blijft altijd een lastig probleem. Terwijl de 
ene kat zonder therapie lijkt te genezen, blijkt het bij de andere kat ondanks veel moeite 
onmogelijk om van de schimmelinfectie af te komen. Inzicht in het ontstaan van de infectie, 
het ontwikkelen en verloop van klinische klachten en inzicht in de diagnostische 
mogelijkheden van dermatophytose is noodzakelijk om deze verschillen te kunnen verklaren. 
 
Oorzaak en ziekteverloop 
Er zijn meer dan 20 soorten dermatophyten bekend. Dermatophytose bij de kat en hond 
wordt echter doorgaans veroorzaakt door Microsporum canis. De infectiebron is vrijwel altijd 

een andere kat, waarbij overdracht 
plaatsvindt door middel van geïnfecteerde 
haren of huidschilfers. Dit kan direct via 
contact met een andere kat maar ook 
indirect via de omgeving waarbij gedacht 
kan worden aan duidelijke katgeassocieerde 
zaken zoals halsbandjes, borstels, 
scheerapparaten, transportmanden, de 
ligplaats van de kat. Echter ook de mens of
op de huid levende parasiete
en Cheyletiellamijten kunnen in principe 
infectie overbrengen. 

 
n zoals vlooien 

de 

ng. 

Geïnfecteerde haren in de omgeving kunnen 
18 maanden infectieus blijven; 
omgevingscontaminatie wordt vaak 
onderschat en herinfectie op basis hiervan 
kan dan ook een belangrijke rol spelen bij 
het falen van de behandeli
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Het is niet bekend waarom sommige dieren besmet raken en andere niet. Wel duidelijk is dat 
verschillende factoren van belang zijn bij het al dan niet geïnfecteerd raken van de huid met 
deze sporen. 
Allereerst speelt het gedrag van de kat een rol: katten die zich goed wassen vertonen minder 
klinische klachten dan katten die dit niet doen. Dit wordt o.a. genoemd als één van de 
mogelijke redenen waarom een schimmelinfectie bij Perzische katten vaker voorkomt dan bij 
andere rassen: zij zouden zich mogelijk minder efficiënt schoonhouden. 
Infectie van de huid met de infectieuze sporen kan pas plaatsvinden als de barrièrefunctie 
van de opperhuid verstoord is. Kleine wondjes, zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door beten 
van vlooien of mijten, spelen dus een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dermatophytose. 
Dit blijkt ook uit de waarneming dat het scheren van katten met dermatophytose de 
ontwikkeling van huidlesies lijkt te bevorderen. Ook samenstelling van de huid speelt een rol 
bij de infectie. Vooral het talg dat een schimmelgroei remmende werking kan hebben is van 
belang: de samenstelling van de vetlaag op de huid is één van de factoren waarom jonge 
katten gevoeliger zijn voor een schimmelinfectie. Bij jonge katten is de vetlaag namelijk nog 
niet goed ontwikkeld. 
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 reactie van het 
araat van het geïnfecteerde dier.  

delijk voor grote verschillen in het 

elijk is dit genetisch bepaald en 
ijn zij dus immuuntolerant ten opzichte van de schimmel. 

 enkele afgebroken 

e 

eggen dat de behandeling zich hiertoe 

 

evestigen, met name bij katten uit de 

Na infectie worden de haren geïnvadeerd door de 
schimmel waarbij deze keratine gebruikt. 
Schimmelgroei stopt wanneer de keratineproductie is 
gestopt (aan het eind van de levenscyclus van de
die daarna uitvalt). Verschillen in haargroei en tempo 
waarmee de haren vervangen worden zijn dus ook van 
belang bij de snelhuid waarmee de infectie 
geëlimineerd wordt: hierbij speelt het ras en de leeftij
een rol, maar ook zijn er individuele verschillen tu
katten op di
 
De ontwikkeling van de schimmel op de huid wordt 
sterk beïnvloed door de
immuunapp

 
Zonder deze reactie kan dermatophytose niet (spontaan) genezen. Verschillen in capaciteit 
tot een dergelijke ontstekingsreactie zijn ook verantwoor
verloop van dermatophytose tussen individuele katten.  
Het immuunapparaat van jonge dieren of dieren met een verminderde weerstand 
(bijvoorbeeld door een virusinfectie of door medicijngebruik) kan minder goed op de 
schimmelinfectie reageren. Perzische katten onderscheiden zich van andere katten doordat 
bij hen deze ontstekingsreactie vaak geheel ontbreekt: mog
z
 
Klinische verschijnselen 
De klinische verschijnselen zijn zeer uiteenlopend. 
Van de symptoomloze drager, via
(snor)haren, kale plekjes zonder 
ontstekingsverschijnselen, korstjes, tot uitgebreid
huidontsteking al dan niet met jeuk. Wanneer de 
huidveranderingen beperkt zijn tot kleine plekjes wil 
dit echter niet z
kan beperken! 
In het algemeen kan aan de klinische verschijnselen
dus niet zoveel betekenis gehecht worden en is het 
van belang dermatophytose al in een vroeg stadium 
uit te sluiten/te b
risicogroepen. 



Diagnostiek 
Er zijn drie mogelijkheden om dermatophytose te diagnosticeren: 
de Woodse lamp, onderzoek van haren en een schimmelkwe
Een schimmelkweek is de meest betrouwbare methode om 
dermatophytose vast te stellen en uit te sluiten. Bij de diagnostie
hoort ook het onderzoeken van de eventuele andere katten van 
de eigenaar: indien dit achterwege wordt 

ek. 

k 

gelaten, daalt de kans 
p een succesvolle therapie aanzienlijk. 

 

niet 100% betrouwbaar. 

ndeling 
volgende elementen een rol spelen: 

eiden tot 
lge van 

het 

een. De haren dienen direct verzameld te worden in 
en plastic tas en vernietigd te worden. 

l omdat 
n zich ook op grotere afstand van de 

Voor 

plikt. 
 het 

dbeschadigingen door te hard wrijven kunnen 
e klachten verergeren. 

erapie. Echter, 
 therapie gebruikt, omdat het de 

mgevingscontaminatie niet snel reduceert! 

eringe 

t aangeraden om met het gebruik van itraconazol terughoudend te zijn bij 
rachtige dieren. 

geven. 
 het verleden werd het veel gebruikt, maar de bijwerkingen zijn een groot nadeel. 

 

o

De lamp van Woods is 
een lamp met ultraviolet 
licht. De schimmel licht
dan fluorescerend op. 
Deze methode is echter 

 
Behandeling 
Bij alle andere katten met dermatophytose zal een 
behandeling nodig zijn, toegepast op de specifieke 
situatie van het dier (of de dieren). Bij deze beha
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kunnen de 
 
- scheren 
De belangrijkste reden om te scheren is het 
verminderen van de omgevingscontaminatie.  
Hoewel scheren in eerste instantie wel kan l
verergering van de plekjes ten gevo
microtrauma, is het voorkomen van 
omgevingsbesmetting zo’n belangrijk argument dat 

aan te raden is alle katten met dermatophytose geheel te scheren, met uitzondering van 
kortharige katten met slechts enkele huidveranderingen, waarbij het scheren beperkt kan 
blijven tot een wijde ring om de plekjes h
e
 
- topicale behandelingen 
Onder topicale behandelingen wordt het wassen/spoelen van de hele kat 
verstaan. Het behandelen van enkele plekjes is meestal niet zinvo
bij de meest katten de spore
aangetaste huid bevinden. 
Voor wassingen wordt miconazol 2% met chloorhexidine 2% gebruikt. 
spoelingen enilconazol 0,2%, met een zeer goed resultaat en geringe 
toxiciteit. Het moet wel voorkomen worden dat de kat het middel o
Het grote voordeel van een topicale behandeling is wederom
verminderen van de omgevingscontaminatie. Nadeel is het 
arbeidsintensieve karakter van de behandeling. De wassingen dienen wel 
voorzichtig te gebeuren. Hui
d
 
- systemische therapie 
Systemische therapie is effectief en gemakkelijker uit te voeren dan topicale th
het wordt zelden zonder aanvullende topicale
o
 
Itraconazol 5 is het middel van eerste keuze: het is effectief en heeft een relatief g
toxiciteit: bijwerkingen van ketoconazol worden slechts gezien bij hoge dosering, 
desondanks word
d
 
Griseofulvine is effectief wanneer het tegelijkertijd met een vetrijke maaltijd wordt ge
In



Ketoconazol wordt over het algemeen als effectief beschouwd, hoewel er ook aanwijzingen 
zijn dat 50% van de Microsporum canis stammen resistent zouden zijn. Ketoconazol heeft bij 

enige tijd 

erzoeken uitgevoerd om de antischimmelwerking 
an lufenuron aan te tonen. In deze onderzoeken is de antischimmelwerking niet 

t lufenuron niet geadviseerd voor de behandeling van 

 meestal 
iet haalbaar is, kan voor 1:10 oplossing gekozen worden). Alle katgerelateerde voorwerpen 

elijke dienen vernietigd te worden als zijn niet op deze wijze 

gatieve schimmelkweek geeft een duidelijke aanwijzing dat de dermatophyt 
an het dier verdwenen is. Het is aan te raden pas met de behandeling te stoppen als 

n 

orden gesteld dat langharigheid, jonge leeftijd van de kat, en de 

an er beter iets te veel gedaan worden 
an te weinig.  

 de eigenaar is essentieel, want zonder begrip van de situatie en de 
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ongeveer een kwart van de katten bijwerkingen. 
Lufenuron, ontwikkeld voor en met succes gebruikt bij de vlooienbestrijding, werd 
geleden ook aanbevolen als systemische therapie bij dermatophytose. 
Er zijn de afgelopen jaren meerdere ond
v
aangetoond. Daarom word
huidschimmelinfecties bij hond en kat. 
 
- omgevingsbehandeling 
Onvoldoende omgevingsbehandeling is vaak de oorzaak van een onsuccesvolle 
schimmelbestrijding. Een goede omgevingsbehandeling begint met het voorkomen van 
(her)besmetting: door de dieren te scheren en topicaal te behandelen. Grondige 
huishoudelijke reiniging verwijdert de sporen in de omgeving (huis en cattery) gedeeltelijk. 
Voor het (zo heet mogelijk) wassen van textiel geldt hetzelfde. Er blijken helaas maar weinig 
middelen echt effectief tegen schimmelsporen in de omgeving: de beste keuze is enilconazol 
0,2% oplossing, gevolgd door chloor (het liefst onverdund, aangezien dit praktisch
n
zoals kammen, mandjes en derg
kunnen worden behandeld. Hetzelfde geldt voor kleedjes, kussens en dergelijke. 
 
- evaluatie van de behandeling 
Alleen een ne
v
minimaal twee achtereenvolgende schimmelkweken met een interval van twee weken, 
negatief zijn. 
 
Het kritische punt van de behandeling van dermatophytose bij de kat, is het inschatten va
de ernst van de situatie, en dus van de “zwaarte” van de in te stellen therapie. In het 
algemeen kan w
aanwezigheid van meerdere katten in huis, risicofactoren zijn waardoor de maatregelen 
rigoureuzer dienen te worden. In het geval van twijfel k
d
Ook voorlichting aan
mogelijke gevolgen, is de therapietrouw vaak gering. 
 
G
Ben-Zoiny Y, Arzi B. Use of Lufenuron for treating fungal infections of cats and dogs: 297
cases (1997-1999). J Vet Med Assoc 2000: 217;1510. 
 
M
studies using isolated infected cat hair. In: Kwochka KW, Willemse T, von Tscharner C (eds): 
Advances in Dermatology, vol 3. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1998,
 
Moriello KA, DeBoer DJ. Dermatophytosis. In: Guagere E, Prelaud P (eds): A practica
to feline Dermatology. Merial Ani
 
Scott DW, et al: Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 6th ed., WB Saunders, 
P
 
ESCCAP, Richtlijn Huidschimmel bestrijding bij hond en kat, maart 2008
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Qua woorden was dit af en toe een behoorlijk ingewikkeld verhaal. Maar heel duidelijk
dat mocht je kat een schimmelinfectie oplopen, het vrij moeilijk is om er weer vanaf te 
komen. 
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar als dat wel zou moeten is het heel 
belangrijk om vooral door te zetten en niet vroegtijdig af t

 was 

e haken omdat er geen plekjes 
eer zichtbaar zijn. Voor onze ogen zijn de schimmels niet zichtbaar, terwijl ze nog wel 

Ontsmetting van de omgevi  bestaat uit een grondige reiniging en geregelde desinfectie. 
k ndien een filter aanwezig is) de sporen effecti
t

an 
s 

lle informatie in één keer willen 
verbrengen, houden jullie die dus 
og tegoed in een volgende uitgave. 
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m
voortwoekeren. Vandaar dat door middel van twee kweekjes gekeken moet worden of de 
schimmel echt weg is. Lastig, maar uiterst noodzakelijk. 
 

ng
 iMet stofzuigen kunnen (oo

worden verspreid. Dit word
ef in de omgeving 

 daarom niet aangeraden. 
 
 
Drie van de vijf lezingen zijn nu a
jullie doorgegeven, dat betekent du
nog twee te gaan. Omdat we niet 
a
o
n
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www.kattenrennen.nl 
www.katzenbehausung.de 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

www.vantilburg.nl 
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http://www.vantilburg.nl/
http://www.kattenrennen.nl/


Nog steeds geen Ocicat 
 
Een tijdje terug mocht ik mijzelf aan u voorstellen en meldde toen onder andere dat ik nog 
niet in het bezit was van een Ocicat. Het plan was om daar binnen afzienbare tijd 
verandering in te brengen. Helaas zit het tot op heden nog niet erg mee en is mijn 
huishouden nog steeds verstoken van het gewenste gezelschap van zo'n mooie kat. 

 
De komst van Marsipan, de Ocicat die van 
een bevriende fokker uit Zweden naar 
Nederland kwam, heeft voor mij het leed een 
beetje verzacht. Ze is een prachtige en hele 
lieve meid. Een Oci zoals ik het me had 
voorgesteld. Omdat ze niet bij mij woont, 
maar bij vrienden, kan ik niet elke dag van 
haar genieten. Gelukkig kan ik haar wel 
regelmatig bezoeken, maar dat is toch niet 
hetzelfde. 
 
Ik was dan ook heel blij toen ik hoorde dat 
Bente naar de kater ging. Ze was zo krols 
als wat en was er klaar voor om zo'n stoere 
vent te ontmoeten en er samen eens stevig 
op los te knuffelen. Helaas bleek na een 
aantal weken dat, ondanks het vele 
knuffelen, ze niet zwanger was geworden. 
Nou gebeurt dat wel eens vaker. Dus even 
slikken en verder afwachten tot ze opnieuw 
krols zou worden. Een nieuwe ronde met 
nieuwe kansen. 
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Terwijl wij op verdere ontwikkelingen 
wachtten, kreeg Jolie haar kittens.  
Het waren drie prachtige en stevige 
rakkertjes: twee katertjes en een poesje.  
Het leek er op dat het poesje de door mij 
gewenste chocolate kleur had.  
We zouden het dus even afwachten, maar 
langzaam begon ik me te verheugen op de 
komst van een kleine Oci.  
 
Ik begon zelfs met het zoeken naar een 
naam. Het moest een leuke, mooie en 
toepasselijke zijn. Na een poosje dacht ik de 
perfecte naam gevonden te hebben. Soms 
loop je onverwacht tegen een juweeltje aan 
en ik had het gevoel dat ik dat juweeltje nu 
gevonden had. 
 
Toen kwam het nieuws dat de kleine meid 
weliswaar chocolate was, maar dat ze een 
zilveren ondervacht had. Dat was wel even 
slikken. Hoewel ik de zilver-varianten 
inmiddels kan waarderen, hebben ze niet  
mijn voorkeur. Ik vind juist de warme ondervacht zo mooi, vooral als die wat roodachtig is. 



Uiteindelijk heb ik besloten dat dit meisje niet bij me zou komen wonen. Ze mag iemand 
anders heel gelukkig gaan maken. 
 
Vervolgens werden de plannen bij cattery Zebdaj nog eens bekeken en overdacht. Ze 
besloten dat Bente bij haar volgende krolsheid naar Solano zou gaan. Hij is een magnifieke 
kater, maar.... zilver. Gelukkig voor mij zou Marsipan naar een prachtige chocolate kater 
gaan.  
 
Afgelopen weekeind werd Marsipan krols en na een paar dagen is zij afgereisd naar haar 
vrijer. Nu maar afwachten of ze zwanger terug komt. En dan maar afwachten of ze een lieve 
en mooie dochter voor me op de wereld mag zetten. Mocht dat gebeuren, dan zult u dat 
zeker horen. 
 
Marlies Koorenneef 
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www.drukkerijbuuts.nl 
 

 
 

 
 

www.kattengemak.nl 
 

 
 

 
 

www.dierenvilla.nl 
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Vraagbaak: kattennamen 
 
Dat er op de Algemene Ledenvergadering niet alleen “serieuze” zaken besproken worden, 
mag wel duidelijk zijn. Al babbelend werd op een gegeven moment gevraagd of het niet 
mogelijk was de namen van de katten die voor “Foto van de maand” op de website gebruikt 
waren te publiceren. Bijvoorbeeld op de kalender. Dat werd in het algemeen niet zo’n goed 
idee gevonden. Toch liet het ons (de redactie) niet los. Het is natuurlijk wel mogelijk om de 
namen te publiceren. En dan de roepnamen, niet de officiële stamboomnamen. Daar was 
namelijk om gevraagd. Dus vooruit, daar komen ze. 
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http://www.drukkerijbuuts.nl/
http://www.kattengemak.nl/
http://www.dierenvilla.nl/
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Januari: Amberhawk en Sunshine     Februari: Fedor en Myrka 

 
Maart: Jack Jack       April: Jolie 

 
Mei: Brighty        Juni: Lulu 
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Juli: Ditte     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Augustus:  Bibby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September: Milan 
 
 
 

Oktober: Draco en Bella 
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November: Pomona 

December: Djenghis 
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Wist je dat: 
 
 - de kalender 2011 zo goed in de smaak is gevallen dat deze volledig is uitverkocht? 

kken? 

r weer aan te mogen treffen als exposant of bezoeker? 
wij weer op zoek zijn naar een bestuurslid? 

 dat de functie van penningmeester, voorzitter of secretaris door deze persoon vervuld mag 
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- als u deze toch nog wilt ontvangen, wij deze extra voor u zullen laten dru
- dat we daar € 1,00 extra voor in rekening brengen?  
- rde voorbereidingen voor de Paasshow alwee  in volle gang zijn? 
- deze op 24 april 2011 gehouden zal worden in Arnhem? 
 wij hopen u daa-

- 
-

gaan worden? 
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