Een moeilijk en duur traject
maar zó de moeite waard:

FIP hoeft geen
doodvonnis
meer te zijn

DOOR SASKIA HEIJBOER

Hey! Hier ben ik, Pebbles! Ik wil jullie een

maar in laten slapen. Nu houd ik best

heel bijzonder verhaal vertellen. Na een

wel van slaapjes en dutjes, maar niet van

ernstige, ‘ongeneeslijke’ ziekte ben ik

eeuwigdurende.

weer helemaal gezond verklaard. Het is
belangrijk dat meer personeel van katten
te weten komt dat er wel degelijks iets te
doen is aan deze nare ziekte.

Gelukkig had mijn personeel ooit eens
ergens iets gelezen over heel slimme
mensen die onderzoek deden naar de
genezing van FIP en is zij niet voor de

Daarom wil ik vertellen over de FIP-

eeuwige dut gegaan, maar voor de FIP-

behandeling die ik gehad heb. Niet de VIP-

behandeling die veel andere katjes met

behandeling, want die krijgen alle katten

dezelfde ziekte al geholpen heeft.

die hier bij mij wonen maar ik kreeg óók
een aparte FIP-behandeling. Vanaf februari
2020, nadat ik van de specialistische witte
jas de diagnose FIP gekregen had. Door
deze witte jas werd ik niet als een VIP
behandeld. Die wilde mij eigenlijk meteen

Mijn personeel zal hieronder verder verslag
uitbrengen. Ik geef nog wel commentaar
bij de foto’s. Verder hoef ik alleen maar
mooi te zijn.
Kopjes van FIP-survivor Pebbles!

Op 10 februari 2020 kreeg Pebbles

een CT-scan om te zien of het

zijn. Bovendien herinnerde ik me

na een CT-scan de diagnose

wankelen veroorzaakt werd door

vaag dat er een paar jaar geleden

droge neuro-FIP, de neurologische

binnenoorproblemen (bijvoorbeeld

veelbelovend onderzoek gedaan

variant van FIP (Feline Infectieuze

een poliep) of dat er een

was op gebied van behandelingen

Peritonitis). Pebbles wilde al een

neurologische oorzaak was. Helaas

voor FIP.

paar weken nauwelijks eten, ze

wees de scan op ontstekingen in de

speelde niet meer en trok zich

hersenen, waarschijnlijk door FIP.

terug. Daar kwamen toenemende
balansproblemen bij. Ze zakte

Prognose: infaust, dat wil zeggen:

regelmatig door haar knietjes, hield

de kans op genezing is zeer klein.

haar kopje steeds scheef en kon

FIP wordt namelijk gezien als

niet meer met rechte pootjes lopen.

een ongeneeslijke, progressieve

Ze schuifelde alleen nog maar met

ziekte. De specialist adviseerde

haar buik dicht bij de grond voort.

min of meer om Pebbles meteen

Ergens op- of afspringen ging ook

‘maar niet meer wakker te laten

niet meer.

worden uit de narcose’ die ze voor
de CT-scan gekregen had. Maar

8 Feb 2020 - 2 dagen voor FIP-diagnose

De eigen dierenarts stuurde haar

ik wilde niet dat haar laatste dag

door naar de specialist voor

een lange, nare ziekenhuisdag zou

Nog maar 1,6 kilo en ataxisch, met rechte
poten lopen ging niet meer.
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Ik ben dus niet meegegaan in

bloedwaarden verbeteren. Als de

het advies van de specialist

kat aan het eind van de (minimaal)

en heb Pebbles mee naar huis

84 dagen medicatie geen FIP-

genomen. Na een paar dagen

symptomen meer laat zien en het

online informatie vergaren was ik

bloedbeeld en eventuele andere

helemaal up-to-date. Ik begreep

onderzoekuitslagen in orde zijn,

dat de destijds zo veelbelovende

volgt er nog een observatieperiode

onderzoeksresultaten geleid hadden

van 84 dagen. Een pittig traject

tot een ‘off label’ behandelprotocol

dus. Maar we gingen het aan!

waarmee al veel katten genezen
waren van FIP. Op 14 februari

Nog elke dag ben ik blij dat ik níet

2020, Valentijnsdag, besloot ik

naar het euthanasie-advies van de

om Pebbles een kans op leven te

specialist geluisterd heb maar naar

geven en heb de volgende dag het

dat stemmetje in mijn achterhoofd.

medicijn opgehaald, dat gewoon in

Dat ik de sprong gewaagd heb en

Nederland verkrijgbaar is.

op goed geluk veel geld betaald
heb aan onbekenden, via internet,

Op 15 februari startte Pebbles met

voor een vaag Chinees ‘zwarte

de behandeling met het antivirale

markt-medicijn.’ Ik wilde Pebbles

middel GS-441524.

elke kans geven die ze had, hoe
klein ook. Onder het motto ‘de

Dit middel is enkele jaren geleden in

dood of de gladiolen’ ben ik de

de USA tijdens wetenschappelijke

behandeling gestart. Pebbles

trials succesvol ingezet tegen

had de variant van FIP die het

FIP, maar heeft helaas nog geen

moeilijkste te behandelen is,

FDA-approval (goedkeuring van

namelijk ‘Neuro-FIP’. Ze heeft dan

de overheid). Het mag daarom

ook een extra lang behandeltraject

nog niet voorgeschreven worden

doorlopen: van 14 februari tot 1

door dierenartsen. Off-label - dat

augustus 2020.

betekent: op de zwarte markt, dus

WAT IS FIP?
FIP is een ziekte die alleen bij
de kat voorkomt. FIP is dus niet
besmettelijk voor andere dieren
buiten de kat. FIP behoort tot
de coronavirussen. Er zijn twee
types coronavirussen bij de kat,
het ‘gewone’ coronavirus en
FIP. Het gewone coronavirus
komt zeer veel bij de kat voor.
Het veroorzaakt met name
diarreeklachten en is vrij
onschuldig van aard. Maar
dit coronavirus kan zich in de
kat muteren tot een FIP-virus.
Als dit gebeurt zijn er twee
mogelijkheden. Ofwel vernietigt
het afweersysteem van de kat
dit FIP-virus en wordt de kat
niet ziek, ofwel ontstaat er geen
goede afweerreactie en krijgt de
kat FIP. Tot op heden wordt FIP
bij dierenartsen gezien als een
progressieve, dodelijke ziekte.
Let op: het coronavirus dat
FIP veroorzaakt, heeft niets
te maken met het coronavirus
waardoor onze wereld nu al zo’n
tijd op z’n kop staat. Het is niet

niet via de dierenarts - is het middel

Aanvankelijk durfde ik letterlijk

echter wél verkrijgbaar, ook in

mijn ogen niet te geloven toen

Nederland. 80 tot 90% van katten

ik zag hoe Pebbles vanaf de

die FIP hebben en met die middel

eerste behandeldag al opknapte.

vloeiend een U-bocht liep, iets

worden behandeld, overleven!

Amper twaalf uur na de eerste

wat ze de laatste weken echt niet

gevaarlijk voor mensen.

dosis medicijn liep ze weer met

meer kon zonder meteen om te

De behandeling bestaat uit

iets rechtere poten. Eerst dacht

vallen, wist ik dat het medicijn zijn

84 dagen een dagelijkse dosis

ik dat ik het niet goed zag, dat ik

werk deed. De eerste weken ging

medicijn dat, afhankelijk van het

alleen maar zag wat ik wilde zien.

Pebbles beetje bij beetje maar

gebruikte merk, elke 12 of elke

Pas toen Pebbles even later heel

gestaag vooruit. Na een maand was

24 uur gegeven moet worden

haar motoriek al zoveel verbeterd

op een vast tijdstip. Dit kan een

dat ze weer kon rennen en spelen

onderhuidse injectie zijn of met

en weer het bed of de bank op

tabletten. De dosis hangt af van het

en af kon springen. Het duurde

gewicht van de kat en van het type

daarna nog enkele maanden

FIP. Als de ogen en/of hersenen

voor ook de minder opvallende

ook zijn aangetast (zogenaamde

neurologische symptomen

oculaire FIP of neurologische FIP)

wegwaren. Helemaal terug naar

is een extra hoge dosis nodig

‘normaal’ is ze trouwens niet. Ze

en is er soms een verlenging

heeft hele lichte neurologische

nodig van nog eens 84 dagen.

schade overgehouden aan haar

Tijdens de behandeling moet
er regelmatig bloedonderzoek
worden gedaan om te zien of de

24 feb 2020 – 10 dagen in behandeling.
10e portie capsules achter de kiezen…

ziekte, wat zich soms als ze moe is
nog uit in een lichte extra ‘swing’ in
haar beweging als ze loopt. Maar
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ze heeft daar verder geen last van

en levenslustige jonge kat die ze

augustus 2020 tot nu toe geen

en het is ook al minder geworden

zonder FIP altijd al had moeten zijn.

terugval geweest. Pebbles is nu

omdat haar spieren inmiddels goed

een van de vele FIP-survivors die

getraind zijn. Ze gaat twee keer per

Het is een lang en prijzig traject

er al op de wereld zijn. Het ‘vage

dag aan een lange looplijn mee het

geweest. In plaats van naar ‘de

medicijn’ heeft haar leven gered!

plantsoen in. Aanvankelijk deed ik

nieuwe keuken’ ging mijn spaargeld

De lange termijn prognose is nog

dat als ‘revalidatie-therapie’ maar

naar ‘een kans op leven voor mijn

niet bekend, omdat het onderzoek

ze geniet er zo van dat we nog

kat’. Maar aan het eind van de rit

daarvoor niet lang genoeg

steeds elke dag uit wandelen gaan.

waren daar de gladiolen. Sinds

duurde en omdat deze vorm van

Ze is nu de energieke, ondeugende

de start van de observatie op 1

behandelen nog te nieuw is. Maar
er zijn inmiddels steeds meer katten
die sinds 2018 succesvol behandeld
zijn en die nog steeds in goede
gezondheid zijn.
De onbekenden aan wie ik destijds
op goed geluk veel geld betaalde
waren aangesloten bij een
(gelukkig betrouwbaar) netwerk
van FIP-behandelaars. Het betreft
een internationaal netwerk met
daarin onder andere dierenartsen,
maar vooral veel katteneigenaren
die zelf een FIP-kat behandeld
hadden en die nu anderen wilden

Medio april 2021 – bijna 9 maanden na laatste medicatie

helpen. Ze werden mijn steun en

Nog steeds klachtenvrij. Klimt in bomen, vangt muizen en weegt ruim 4 kilo.

toeverlaat tijdens de lange en bij

EEN VOS OP DE
AMSTERDAMSE GRACHTEN
Het was een rustige

toch gelukt en dat was reden om

de vos overgenomen van de

woensdagnacht geweest en mijn

de melding door te zetten naar de

beste man en vervoerd naar onze

collega Francina en ik hadden

bemanning van een ambulance.

post. Daarna hebben we onze

de dienst zojuist overgedragen

Alleen was er op dit moment geen

nachtdienst afgerond en de vos

aan de collega’s van de

ambulance beschikbaar om de rit te

overgedragen aan een collega. De

donderdagochtend. We waren

doen. In overleg met de meldkamer

collega is direct naar de Toevlucht,

net klaar met het reinigen van

zijn Francina en ik, ondanks het

de vogel- en zoogdierenopvang in

de ambulancewagen en Francina

feit dat onze dienst er al op zat,

zuidoost gereden. De vos is daar

deed nog even het beddengoed

uitgereden voor de vos.

overgedragen om aan te sterken,

in de wasmachine. Ik zat binnen

zodat hij daarna weer in de vrije

op de post even te ontbijten toen

Ongeveer een kwartier later

er een melding binnenkwam ‘dat

kwamen wij ter plaatse, daar troffen

de centrumvos was gevangen.’ Er

we twee klussers aan. Een van hen

Het komt vaker voor dat vossen

waren die ochtend al meerdere

zat geknield op een verhuisdeken,

zich laten zien in de binnenstad.

meldingen gekomen van passanten

tussen zijn benen hield hij de erg

In paartijd worden de jonge

die een vos over de grachten zagen

verzwakte vos gefixeerd. Het dier

mannetjes verdreven door de

lopen maar niemand had hem te

was erg ‘afwezig,’ mogelijk door

oudere en sterkere mannetjes.

pakken gekregen. Nu bleek dit

de stress. Francina en ik hebben

Onder andere via het treinspoor
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natuur kon worden losgelaten.

vlagen behoorlijk zenuwslopende
behandelperiode. Want een FIPkat behandelen is een emotionele
rollercoaster en kan een flinke
financiële aderlating zijn. Maar
elke eigenaar van een genezen
FIP-kat zegt: “Het was een van de
moeilijkste periodes uit mijn leven
maar het was het zo ontzettend
waard!” Voor dierenartsen is er
een speciale Facebook groep,
zodat zij met ervaren collega's
kunnen overleggen: FIP WarriorsVeterinarians.

TIP
Deze behandeling van FIP
is prijzig en kan zelfs in de
duizenden euro’s lopen. Wilt u uw
kat een kans geven maar heeft u
zelf niet voldoende geld? Denkt
u dan eens aan een persoonlijke
crowdfundingsactie. De ervaring
leert dat het op die manier kan
lukken het benodigde geld bij
elkaar te krijgen. Bespreek het
traject dat u wilt gaan volgen
natuurlijk ook met uw dierenarts.
Wellicht is hij of zij bereid korting

Omdat ik vind dat er nog veel
te weinig bekend is over deze

te geven op de controles van uw
kat of deze zelfs gratis te doen.

levensreddende behandeling heb
ik er een pagina op de website
van mijn trimsalon aan gewijd

MEER INFORMATIE

met basisinformatie over FIP, het

FIP-info@kpnmail.nl

medicijn en de behandeling:
www.kattentrimsaloncatpretty.nl/
fip-behandeling.../. Je kunt er ook
van alles over de onderzoeken
lezen.

DOOR RUBEN SPIKER

http://www.kattentrimsaloncatpretty.nl/fip-behandeling-fip-is-geendoodvonnis-meer/
https://www.facebook.com/FIPbehandelingPebbles

FOTO VOS
FRANCINA DITZEL

kunnen de vossen dan naar de stad komen en vervolgens het
centrum intrekken. Wanneer mensen ons bellen omdat ze een
vos hebben zien lopen in de stad, adviseren wij om te proberen
het dier naar een afsluitbare ruimte te loodsen waar zich geen
mensen bevinden. De klusser kon deze vos dit keer zelf fixeren
omdat het dier zo verzwakt was, maar probeer dat zeker niet na
te doen!

Vos dwaalt door centrum Amsterdam:
'Hij was uitgeput'
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