December 2019
Jaargang 2, nummer 3

• Woord van de
voorzitter
• Kattenweetjes &
vuurwerk
• Serval &
gezondheid –
Cystinurie
• Sponsoren
• FIP
• Fotowedstrijd

Nieuwsbrief
Woord van de voorzitter

Het is alweer december,
Sinterklaas is weer weg, de
kerstman staat voor de deur en
nog even dan is 2019 verleden
tijd.

Ook al lijkt 2019 een betrekkelijk
rustig jaar te zijn geweest, denk ik
dat we, vooral in 2020, elkaar hard
nodig zullen hebben daar de
overheid nog niet van plan is ons
met rust te laten.

We hebben dit jaar enkele
nieuwe leden mogen
verwelkomen, zowel fokkers als
leden die de serval en Savannah
een warm hart toedragen.

Het blijft dus belangrijk, zowel
voor de toekomst van onze katten
als voor onszelf, om als houders
en fokkers goed samen te werken.

Zo hebben bijvoorbeeld een
aantal sponsoren zich
aangemeld, we zijn dus op de
goede weg.

sterk nieuw jaar, met wellicht
nieuwe uitdagingen, en hopelijk
ook vele overwinningen, die wij
samen tot stand brengen.
Op naar 2020!

Samen sta je tenslotte altijd
sterker!
We sluiten het jaar af met deze
nieuwsbrief en hopen op een

Kattenweetjes & vuurwerk
Tijdens de jaarwisseling zal het
overal wel weer een geknal van
jewelste zijn.
Natuurlijk zijn er katten die hier
helemaal geen last van hebben.
Dat katten soms in paniek raken,
is ook best te begrijpen.
Bij katten is het soms moeilijk te
zien is dat ze bang zijn.
*Soms zie je het aan het feit dat
de oren naar achteren liggen.
*Ook aan de ogen is het wel te
zien en ze zullen hard gaan
rennen.

Schuilplaatsen

Hulpmiddelen

Maak ruim van tevoren
schuilplaatsen voor je kat en
laat hem met deze plaatsen
kennis maken. Plaats een lege
doos met een gat zodat de kat
zich hierin kan verstoppen of
een mandje evt. boven op een
kast. Je kunt ook de kastdeur
open laten staan, zodat de kat
zich in de kast kan verstoppen.
Leg wat snoepjes of brokjes op
deze plaatsen zodat de kat op
een positieve manier kan kennis
maken met deze plaatsen. Ook
badkamers
kunnen
als
schuilplaats dienen als het
vuurwerk
daar
minder
hoorbaar en zichtbaar is, plaats
ook daar een mandje of doos
en zorg ervoor dat de deur niet
dicht is zodat de kat altijd naar
een andere vluchtplaats kan.

*Feliwayspray of -verdamper is
een synthetisch feromoon dat
rustgevend is voor de kat.
*Telizen is een tabletje op basis
van groene thee extract.
*Zylkene is een natuurlijk
voedingssupplement dat kan
ondersteunen bij stress.
*Royal Canin Calm dieet is een
complete voeding met de
unieke combinatie van alfacasozepine en L-tryptofaan, die
beide de symptomen van stress
bij de kat (en kleine hond)
verminderen zonder enige
bijwerking.

Kattenweetjes & vuurwerk (vervolg)
Hieronder volgen nog wat tips,
De meeste zullen bij u wel
bekend zullen zijn, maar toch
noem ik ze nog maar even.
*Als je kiest voor een
hulpmiddel als hierboven, begin
er dan ruim van tevoren mee.
Denk aan minimaal 3 weken.

*Zet in deze ruimte een radio
aan, afwisselend met muziek en
stemmen. Let er wel op dat hier
geen geknal in voorkomt.
*Doe in deze ruimte de gordijnen
dicht en laat het licht aan.
*Uiteraard ook de ramen sluiten.

*Laat je kat niet naar buiten.
Denk aan het kattenluik.
*Zet je kat in een ruimte waar
hij vertrouwd is, of in een
afgesloten kooi in een grotere
ruimte.

Geef uw kat géén slaapmiddel.
Katten reageren hier vaak
averechts op omdat het geluid
door het slaapmiddel versterkt
wordt waardoor de kat in paniek
kan raken.
Als je kat bang is, ga hem dan niet
troosten, want dan bereik je juist
het tegenovergestelde. Hij zal
dan altijd bij onverwachte
geluiden naar je toe komen om te
worden getroost en
aangehaald.

Als je laat begint, gebruik dan last minute rustgevende supplementen en/of hulpmiddelen zoals
Vetplus Calmex, of een Thundershirt om je viervoeter ontspannen door de jaarwisseling heen te
helpen. 

Serval & gezondheid – Cystinurie
Cystinurie.
Vele van ons hebben er wel
eens van gehoord of over
gelezen, vooral wanneer men bij
de verschillende Facebook
Serval groepen kijkt. Een serval
die ziek is, toevallen heeft,
neurologische problemen lijkt te
hebben, of ander afwijkend
gedrag vertoont. Aan Cystinurie
wordt vaak niet gedacht.
Cystinurie is een aandoening die
wordt veroorzaakt door
defecten in het aminozuur
transport in de nieren en dunne
darm. Het is gemeld bij
mensen, honden, huiskatten,
fretten, niet-lokale canids en
niet-binnenlandse felids,
waaronder servals (Leptailurus
serval). Genetische mutaties
zijn geïdentificeerd bij honden,
mensen en huiskatten.

Cystinurie volgt meestal een
autosomaal recessieve
overerving, hoewel het
autosomaal dominant en
geslachtsgebonden kan zijn.
Het primaire doel van deze
studie was om met behulp van
de screeningstest voor cyanidenitroprusside urinemonsters
gedroogd op filterpapier van
gevangen servals in de
Verenigde Staten te screenen
op cystinurie. Een tweede
doelstelling was om te bepalen
of cystinurie erfelijk is in servals.
Servals werden in eerste
instantie geworven voor de
studie door onderzoek.
Eigenaren en instellingen die
geïnteresseerd waren in
deelname kregen een tweede
enquête en filterpapier voor het
verzamelen van urinemonsters.

Monsters werden verzameld
van 25 servals.
Een extra serval met bevestigde
cystine urolithiasis werd
toegevoegd voor een totale
monstergrootte van 26 servals.
Zevenentwintig procent (7/26)
was positief, 54% (14/26) was
zwak positief en 19% (5/26) was
negatief. Seks, reproductieve
status en urineverzameling
methode hadden geen
significante associatie met
testresultaten. Deze
aandoening wordt waarschijnlijk
onder gerapporteerd in servals
en moet worden uitgesloten in
elke serval met niet-specifieke
tekenen van ziekte;
neurologische symptomen zoals
lethargie, ataxie of epileptische
aanvallen; ptyalism; of tekenen
van lagere urinewegen zoals
dysurie, hematurie,

Serval & gezondheid – Cystinurie (vervolg)
strangurie, pollakiurie of
urethrale obstructies.
Woordverklaring:
Cyanide-Nitroprusside < urine
test papier welke verkleurd naar
gelang het resultaat.

Ataxie < onregelmatige
beweging van de ledematen te
wijten aan de fijne coördinatie
van spierbewegingen.
Ptyalism < overmatig speekselen.
Hematurie < bloed in urine ( niet
altijd zichtbaar met het blote
oog).

Autosomaal recessief < het gen
is bij beide ouders aanwezig.

Dysurie/Strangurie < moeilijke,
soms pijnlijke urinelozing waarbij
geen of weinig urine af vloeit.

Autosomaal dominant < 50%
kans het aangedane gen te erven
en ook ziek te worden.

Pollakiurie < meerdere urine
lozingen in kleine hoeveelheden.

Lethargie < sloom inactief.

Urethrae obstructies <
verstopping in de urineleider. 

Sponsoren
Onze vereniging kan niet
bestaan zonder zijn leden en
donateurs. We zijn dan ook
ontzettend trots op onze
leden en donateurs die zich
op wat voor manier dan ook
verbinden aan SKVN en zo
een steentje bijdragen.
Bijzonder blij zijn wij dan ook
dat wij onze leden en
donateurs kunnen
mededelen dat er binnen
onze vereniging hard wordt
gewerkt sponsoren te
werven, en met resultaat!

Op dit moment hebben wij
twee sposoren welke SKVN,
en daarmee tevens haar
fokkerleden, een hart onder
de riem steken.
Onze sposoren;
Van Haeringen Laboratorium
Kattenren.com
Bij Van Haeringen
Laboratorium
krijgen onze fokkerleden 10%
korting op alle testen.

Kattenren.com sponsort ons
door middel van een
financiële bijdrage.
Onze dank aan beide
sponsoren. Wij hopen in de
toekomst meerdere
sponsoren te mogen
verwelkomen bij SKVN. 

FIP
Feline infectieuze peritonitis (FIP)
is de doodsoorzaak van 0,3 tot 1,3 procent van alle katten die in veterinaire instellingen over de hele
wereld worden gezien, en de belangrijkste virale ziekte van katten jonger dan 3 jaar. FIP komt vooral veel
voor bij kittens en katten uit opvangcentra, reddingen en rascatteries.
De Universiteit van Californië-Davis was het evalueren van de effectiviteit van een nieuw antiviraal middel,
GS-441524, tegen FIP.
Het is het tweede antivirale medicijn dat aan de universiteit wordt getest. De resultaten van deze studie
worden binnenkort gepubliceerd in het Journal of Feline Medicine and Surgery.
Eenendertig katten variërend van 3 maanden tot 6 jaar oud namen deel aan het onderzoek, waaronder 26
katten met de natte of effusieve vorm van FIP en vijf katten hadden de droge of niet-effusieve vorm van
FIP. Vijf katten stierven kort na opname, vanwege ernstige ziekte en complicaties, en 26 katten keerden
snel terug naar hun normale gezondheid en voltooiden de 12-weken durende primaire behandelingskuur.
"We hebben katten behandeld met GS-441524 die meer dan anderhalf jaar buiten behandeling zijn en
nog steeds gezond zijn", zegt hoofdonderzoeker Niels Pedersen, DVM, PhD, onderscheiden emeritus
hoogleraar en gepensioneerd directeur van het Centre for Companion Animal Gezondheid. "Wij geloven
dat het een veilige en zeer effectieve behandeling voor FIP is."
"Onze resultaten leveren het eerste bewijs dat een directwerkend antiviraal middel effectief is bij het
omkeren van de immuun-gemedieerde ziekteprogressie veroorzaakt door coronavirusinfectie, zelfs
wanneer de antivirale behandeling werd gestart in klinisch gevorderde stadia," zegt Dr. Kim.
"Antivirale medicijnen zijn niet het einde van FIP, en de ziekte zal heel lang bij katteneigenaren en
dierenartsen blijven", zegt Dr. Pedersen. “Het uiteindelijke doel is natuurlijk om manieren te vinden om
de ziekte te voorkomen en niet alleen te behandelen.
“We weten nu dat FIP een veel meer chronische ziekte is dan we oorspronkelijk dachten. In werkelijkheid
lijkt FIP op chronische menselijke infecties zoals tuberculose of lepra, waarbij de infectie weken of zelfs
jaren op een laag niveau blijft. Na verloop van tijd kan de infectie specifieke immuunreacties verzwakken
en klinische symptomen met ernstige immuunreacties veroorzaken naarmate de ziekte vordert. "
Wilt u het hele artikel lezen? Dan verwijzen wij u naar onze website. 

Fotowedstrijd
Via onze Facebook-pagina, skvn savannah/serval kat vereniging nederland, organiseert SKVN een
fotowedstrijd. Wij willen hierbij elk onderdeel over 3 maanden laten lopen waarin de seizoenen centraal
staan. Dus winter (december, januari en februari). Voorjaar (maart, april en mei). Zomer (juni, juli en
augustus) en tot slot najaar (september, oktober en november). Er zullen dan uit elke periode 3 foto’s
worden gekozen.
Natuurlijk spelen wij het eerlijk en een onafhankelijke professionele dieren-fotograaf, Cyrille Deuzé, zal
een selectie maken van alle inzendingen.
En nu natuurlijk de grote vraag …… wat kunt U winnen?
SKVN gaat een mooie jaarkalender maken, als uw foto is uitgekozen zal deze, in de maand van het seizoen
waarop de inzending is gebaseerd, worden gepubliceerd.
De jaarkalender zal tevens te koop worden aangeboden via onze website en onze facebook-pagina. 

