Met uw kat naar het buitenland? Wat kunt u doen om ziektes te voorkomen?
Als u uw kat mee neemt naar het buitenland, loopt hij de kans om besmet te worden met
ziektes zoals bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, Leishmania of hartworm. Dit zijn aandoeningen
die in Nederland nog niet zo veel voorkomen maar in andere delen van Europa wel.
Gelukkig is er een mogelijkheid om te voorkomen dat uw kat besmet raakt met deze ziektes.
Ons advies daarvoor is het volgende:
•

•

•

•

Het hele jaar rond is het verstandig om elke maand een pipet tegen de vlooien en teken
te geven (bijvoorbeeld Effipro) of een goede teken- en vlooienband om te doen (zoals
Seresto).
Ook is het goed om tenminste 4x per jaar een wormtablet Drontal te geven of een pipet
Profender. Drontal en Profender zijn op dit moment de beste ontwormings-produkten
die echt alle soorten wormen en ook de larven daarvan doden. Zo voorkomt u dat uw
kat in Nederland besmet wordt met de ziekte van Lyme of met wormen.
Als u naar Zuid-Europa op vakantie gaat, kunt u het beste de teken- en vlooienband
Seresto gebruiken. Die kunt u het beste twee weken vóór vertrek al omdoen. Deze band
werkt 7-8 maanden niet alleen tegen de teken en vlooien, maar ook tegen de zandvlieg,
de overbrenger van de ziekte Leishmania. (Effipro-pipetten werken daar niet tegen.)
Bovendien is de band niet alleen insecten-dodend maar ook insecten-werend.
Tegen hartworm, die in Nederland nog nauwelijks voorkomt maar in andere Europese
landen wel, kunt u preventief pipetten Advocate gebruiken. Deze pipetten zorgen ervoor
dat eitjes en larfjes van de hartworm niet kunnen uitgroeien tot hartwormen in de
bloedvaten van uw kat. Een pipet Advocate werkt vier weken lang. De eerste pipet geeft
u vóór vertrek, daarna geeft u elke 4 weken een nieuwe pipet, waarbij de laatste pipet
gegeven moet worden na thuiskomst.
Er bestaan ook wormtabletjes tegen hartworm. Die heten Milbemax. Ze werken ook
tegen hartworm maar, in tegenstelling tot advocate, alleen op het moment van toedienen
en niet een hele maand lang. Dus de wormen en larven gaan wel dood van de tablet
maar als de kat een paar dagen later nieuwe eitjes binnen krijgt, doet deze tablet niets
meer. Hij werkt dus niet optimaal preventief. Deze tabletten zijn daarom iets minder
geschikt om hartworm te voorkomen dan de Advocate pipetten.

Wat heeft u meegekregen en wanneer moet u het toedienen?
()

Seresto teken- en vlooienband band :14 dagen vóór vertrek omdoen. Goed aansluiten
op de huid.

()

Advocate pipetten: Minimaal 2 dagen vóór vertrek toedienen. Tenminste 2 dagen vóór
of na ander produkt toedienen, dus niet gelijktijdig toedienen.

()

Drontal tabletten: Bij terugkomst toedienen. Als u langer dan een maand op vakantie
gaat dan elke 4 weken en de laatste tablet na terugkomst.

()

Profender pipetten: Bij terugkomst toedienen. Als u langer dan een maand op vakantie
gaat dan elke 4 weken en de laatste pipet na terugkomst.

()

Milbemax tabletten: Als u dit gebruikt in plaats van Advocate moet u elke 4 weken een
tablet toedienen en de laatste tablet minimaal een maand na terugkomst.
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