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Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief

Een stap vooruit
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Een nieuw medicijn!
Niet alleen in Nederland maar ook in België en dan met name Vlaanderen, zijn Dierenthuis en FIVFeLV, de zusterstichting, inmiddels goed bekend onder dierenvrienden. We werden onlangs
gemaild door Patrick Libotton met de vraag of wij mee wilden werken aan een afrondende studie
naar een nieuw medicijn. De doeldieren zijn met FIV geinfecteerde katten, die chronisch last
hebben van de bijkomende symptomen. Wij zijn, zoals u zult begrijpen, geen voorstander van
gewone dierproeven. We wilden dus wel even -veel- meer weten over het wat, wie, waar, hoe,
wanneer, hoelang en daarna? Daar kregen we antwoorden op. Drie van de vier mensen die zich
met deze studie bezighouden, zijn persoonlijk bij ons op bezoek geweest. Prof. Dr. Sylvie
Daminet, de leidster van het onderzoek. Dierenarts Elien Taffin en de heer Patrick Libotton zelf
Natuurlijk was een van onze eigen dierenartsen, Esther van Neerbos, ook bij dit gesprek aanwezig
zodat alle vragen op medisch-ethisch gebied gesteld konden worden.
Wat is het?
HIV bij mensen, FIV bij katten. AIDS. Een auto-immuun ziekte. Net als bij mensen met aids is het
voor katten met kattenaids niet mogelijk om te genezen. Wel kan, wanneer de klinische
symptomen veelvuldig optreden, door het toedienen van gerichte medicatie, het leven van de
patiënt zeer veraangenaamd en daardoor ook, op een hele goede manier, verlengd worden.
Voor katten is er nu een dergelijk middel in verregaande staat van voorbereiding: Felivir. Dat het
medicijn werkt is zeker en er zal nu een eindstudie uitgevoerd moeten worden met 50 katten uit de
doelgroep om het op de markt te kunnen brengen.
Wie doen er aan mee?
Aan de menselijke kant is dat: de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine
Huisdieren der Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Vlaanderen/België).
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De website van deze studie, waar u ook een brochure kunt downloaden, is: www.khd.ugent.be/fiv
Het onderzoeksteam bestaat uit Prof. Dr. Sylvie Daminet, Interne Geneeskunde, Dierenarts Elien
Taffin en Dierenartsassistente Bieke Weyn.
Alice en Steven waren zeer verrast over de lichaamstaal en manier van spreken van de
onderzoeksleidster en de meewerkende dierenarts, waar het de katten betreft. Dit zijn geen kille
onderzoekers, maar gedreven dierenvrienden met een goede veterinaire opleiding, die in alle
openheid over hun werk spreken.
De dieren die mee gaan doen moeten dus FIV-geinfecteerde katten zijn die, zeer regelmatig tot
chronisch, flink last hebben van één of meer van de bekende symptomen zoals ontstekingen,
vermageren, apathie, verlamming, bloederige diarree en eetstoornissen. Wilt u meer specifieke
informatie hebben dan kan dat gewoon via Dierenthuis.
Waar gebeurt dat allemaal?
In speciale ruimten waar de katten met alle zorg en liefde zullen worden omringd, zodat het ze aan
niets zal ontbreken. Het is dus geen kil laboratorium. Er is een aantal, voor dit doel ingerichte,
units op het terrein van de faculteit (in Merelbeke bij Gent) neergezet. Gezellig met mandjes,
dekentjes, speeltjes en wat de katten verder maar nodig hebben om zich prettig te voelen. Ook
hun baasjes kunnen ze komen bezoeken, graag zelfs! Hoe beter het in de kattenkopjes gaat, hoe
beter de behandeling aanslaat. De dieren worden duidelijk niet als “proefkonijn” behandeld, maar
als patiënten. Net zoals men met mensen, die aan een medische studie meedoen, omgaat. De
bedoeling is het leven van de katten ook tijdens deze studie zo prettig mogelijk te laten zijn.
Hoe gaat die studie in zijn werk?
Nadat vast komt te staan dat een kat FIV geïnfecteerd is, wordt bepaald hoe zwaar de infectie is.
Daarna wordt, door de dierenarts, een volledig onderzoek gedaan om eventuele bijkomende
ziektes te ontdekken.
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Aan de hand van de uitkomst van dat alles wordt beslist of de kat in aanmerking komt voor
deelname in de studie.
Na drie dagen acclimatiseren wordt de antivirale behandeling opgestart die zes weken zal duren.
Die behandeling bestaat uit, om de drie dagen, een pijnloze onderhuidse injectie met het nieuwe
middel: Felivir. Het dier wordt rond de klok in de gaten gehouden en een keer per week volledig
onderzocht. In de derde en de zesde week wordt er bloed afgenomen om te zien of en hoe de
bloedwaarden veranderd zijn. Daarna mogen de katten weer terug naar huis. Gedurende zes
maanden zullen ze elke maand worden gecontroleerd door middel van een kleine bloedafname.
Dit kan gewoon bij Dierenthuis door een van de twee eigen dierenartsen gebeuren. Onnodig
gesleep met de dieren wordt op deze manier ook voorkòmen.
Wanneer/hoelang?
Aankomende donderdag, 19 juli 2012 wordt bij een groep FIV-positieve bewonertjes (van “FIVFeLV”) bloed afgenomen (door onze eigen dierenartsen Esther en Shirley), wat door de
universiteits kliniek zal worden opgehaald om te worden onderzocht op de hoeveelheid aanwezig
virusmateriaal. Gewoon opsturen kan niet want het bloed mag niet schudden. Naar aanleiding van
de uitslag van dat en de verdere fysieke onderzoeken, die gewoon hier bij Dierenthuis worden
uitgevoerd, wordt bekend welke dieren in aanmerking komen om mee te doen. Binnen 36 uur zal
dan bekend zijn welke 20 dieren mee gaan doen. Ze worden opgehaald met een officieel voor dit
doel goedgekeurde transportwagen en zullen na aankomst in Merelbeke/Gent in totaal een kleine
zeven weken, in de speciale ruimten gaan verblijven. Adoptanten worden er tijdig en persoonlijk
van op de hoogte gesteld als hun kat deel uitmaakt van die groep. De dieren zullen, zonder
uitzondering worden behandeld als prinsjes en prinsesjes en omringd met de beste medische
zorg. Wat vast staat is dat de fysieke gesteldheid van de katten in deze eindstudie er flink op
vooruit zal gaan. Natuurlijk mogen de adoptanten hun kat in die periode gaan bezoeken als ze dat
willen. Baasje-op-afstand zijn, telt natuurlijk ook!
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Bink, een speciaal geval....
De dieren die meedoen zijn medisch gekeurd en onderzocht. Ze moeten duidelijk de symptomen,
zoals al eerder beschreven, vertonen. De middelzware gevallen dus, wiens conditie, door
reguliere symptoom bestrijding, nog redelijk goed is. Hiervan zijn er best veel bij ons. We moesten
selecteren en dat was niet makkelijk. En....... dan was er ook nog: Bink. Officieel “uitbehandeld”
met de nu bekende middelen en het stadium van kandidaat voor Gent daarmee eigenlijk voorbij.
Toch eet hij nog wel goed en zijn zijn organen nog niet werkelijk aangetast. Hij heeft er best wel
zin in en toont zich nog een gelukkig dier. We willen ook hem daarom deze kans nog geven.
Overleg. Hij mag meedoen. We gaan hem wel, nog meer dan de anderen, ook van hieruit, in de
gaten houden. Zien we dat het niet goed met hem gaat dan komt hij retour en mag zijn laatste tijd
gewoon rustig thuis uitleven tot het voor hem niet leuk meer zal zijn. Maar er is een kans dat
Felivir bij hem nog aanslaat en dan is hij wellicht straks in Almere ook nog “de Bink” . Dat zou toch
geweldig zijn!
En daarna?
Het is de bedoeling is dat het middel in 2015 op de markt zal komen. De fima die het ontwikkeld
heeft is Okapi – anti virals for animals. Dierenthuis heeft een schrijven ontvangen van Dr. Nesya
Goris, de chief scientist . Vanaf dan zal, in theorie, iedere kat die FIV positief is en de bijkomende
symptomen krijgt, kunnen profiteren van dit medicijn en daardoor nog lange tijd een prettig leven
kunnen leiden.
Waarom doet Dierenthuis/FIV-FeLV mee aan deze studie?
Er is al veel onderzoek gedaan naar dit middel. Hoe ging dat? Wij waren daar niet bij en het is
inmiddels voorbij. We kunnen daar niets meer aan veranderen. Wel is in elk geval naar voren
gekomen dat het medicijn werkt en een doorbraak is. Dat vinden we heel belangrijk.
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Er zal, niet alleen voor mensen, maar ook voor katten een goed medicijn op de markt komen dat
de symptomen van een van de meest nare ziekten bij deze diersoort effectief bestrijdt. Zo kan de
kwaliteit van leven van katten in de redelijk nabije toekomst sterk verbeterd en daardoor op een
heel goede manier verlengd worden. Ja verlengd, want de drager/draagster overlijdt in weze niet
aan de ziekte zelf maar aan de andere zware ziekten waartegen men geen weerstand meer heeft.
Het lichaam kan dat dan gewoon niet bolwerken. Door een gerichte behandeling waardoor de
afweer van het kattenlichaam verbetert, wordt het leven verlengd terwijl een goede kwaliteit
behouden blijft.
Wij zijn er, na de gesprekken met de uitvoerenden, volledig van overtuigd dat het onze dieren
tijdens de behandelingsperiode aan niets zal ontbreken en er daarom van “proefdieren” in de
bekende zin van het woord, in dit geval geen sprake is. Ook kunnen we, altijd, op elk moment, een
dier uit de proef terugtrekken wanneer het, naar ons idee niet gelukkig is. We geven onze katten,
nog steeds, niet zonder meer af.
En dan nog even dit:
We begonnen ermee en we zullen er ook mee afsluiten: “Gewone” dierproeven daar zijn we uiteraard- tegen. We kunnen, naast het opvangen van katten en honden helaas de hele wereld
niet verbeteren. Maar wat te denken van de grote aantallen katten die nu, bij een positieve FIVtest meteen worden ingeslapen of een kort naar leven, getekend door ernstige
ziekteverschijnselen, moeten doormaken. Wie wil dat?! Met de komst van Felivir op de markt
zullen ontelbare FIV positieve katten een lang en goed leven kunnen hebben. De katten met FIV
van Dierenthuis/FIV-FeLV die aan deze eindstudie gaan meewerken zullen er als eersten van
gaan profiteren en hun medebewonertjes, nadien, uiteraard ook. Daarom staan we er achter en
hebben we ja gezegd.
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Adopteer een dier
Het adoptieplan is in het leven geroepen om Dierenthuis en zusterstichting FIV/FelV te
ondersteunen in de hoge kosten van de verzorging van onze kwetsbare dieren. Katten besmet
met het aids- of leucosevirus, honden met hartfalen en oude paarden. Medicatie, dieetvoer,
seniorenmuesli voor de paarden, vele operaties en de verzorging kosten veel geld. U kunt ons
daarbij helpen door een dier te adopteren. Enkele keren per jaar krijgt u een bericht met foto
over hoe het met uw dier gaat. Of kom op bezoek om kennis te maken met uw nieuwe
adoptiedier en alle andere bewoners. Dit kan op de laatste zaterdag van de maand - na
afspraak – tussen 14.00 en 16.00 uur (a.u.b. tussen 14.00 en 14.15 uur aanwezig te zijn).
Het is fijn voor onze dieren om adoptanten te hebben voor wie zij extra speciaal zijn. Niet
langer kansarm en ongewenst maar bijzonder.
Kijk op de site www.dierenthuis.nl voor een aanmeldformulier.
Of neem contact op via info@dierenthuis.nl
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Colofon
Stichting Dierenthuis is een permanente huiskameropvang voor oude, zieke en kansarme
honden, verwilderde katten, katten die besmet zijn met het aids- en/of leucosevirus en oude
paarden. Vooral niet herplaatsbare asieldieren vinden hier een blijvend thuis.
Een thuis zonder hokken en tralies, met boswandelingen, een riante tuin, veel liefde,
(medische) zorg en aandacht.
DIERENTAAL verschijnt een paar keer per jaar. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen
ontvangen, laat het ons dan even weten via de mail.

Stichting Dierenthuis
Bakelseweg 27
5735 SC Aarle Rixtel
Telefoon 06-30644767 (tussen 11.00-16.00 uur)
Email: info@dierenthuis.nl
Website: www.dierenthuis.nl
Website: www.fiv-felv.nl
Hyves: http://dierenthuis.hyves.nl/
Facebook: www.facebook.com/Dierenthuis
Rekeningnummer Dierenthuis: 9359251
IBAN: NL22INGB0009359251
BIC:INGBNL2A
Rekeningnummer FIV-FeLV: 413323
IBAN: NL87INGB0000413323
BIC:INGBNL2A
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