
Er is een behandelmg en 80 tot 90% van de 
katten geneest! 

Voorwoord van de gezondheidscommissie 
De laatste tijd bereiken ons steeds meer 
bericbten over bet succesvol behandelen van FIP 
bij katten. lets wat tot voor kart niet mogelijk 
leek. 
De gezondbeidscommissie wil met dit artikel 
aandacbt besteden aan de bebandeling van FlP. 
Een bebandeling die nog niel op een reguliere 
manier door dierenartsen kan warden ingezet. 
Hel is ook een <lure bebandeling die niet voor 
iedereen betaalbaar lijkt. 
In dit magazine vindt u bet uitgebreide verbaal 
over de succesvolle bebandeling van de kat 
Pebbles. Geschreven door Saskia Heijboer, 
waarvoor onze hartelijke dank! 

Door Saskia Heijboer 
Dit is het verbaal van mijn FIP-survivor Pebbles. 
SIOK vroeg mij een tijdje geleden of ik bet 
verhaal van Pebbles en de FIP-behandeling die 
zij gehad beeft wilde delen. Dat doe ik graag 
want hoe meer mensen op de hoogte zijn van de 
behandeling, hoe beter de kansen zijn van 
katten die FIP ontwikkelen. In dit artikel staat in 
een nolendop het verhaal van Pebbles en daarna 
de informalie over de behandeling en bet 
medicijn. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.kattcntrimsaloncatprelty.nl/ fip
behandeling-fip-is-gcen-doodvonnis-meer / en 
www.facebook.com/PJPbehandclingPebbles. 

Pebbles wcrd op 7 deccmber 2019 geadopleerd 
als speelmaatje voor de Lwee jaar eerder. 
geadopteerde Gipsy. Pebbles blcek ccn lief maar 
vrij rustig katjc. Zc maaklc cchtcr verdcr een 
gezonde indruk. Wei klcin van.stuk, m~ar met 
haar vcrleden van rescue-kat UJl bet bu1tcnland 
vond ik dat niet vreemd. Na een week of twee 
werd ze wat vcrkouden. Dierenartsonderzoek 
bracht toen niets bijzonders aan het licht. Een 
weerstandsdip na adoptie is niet ongewoon. 
Toen Pebbles minder ging snotteren, maar wel 
steeds aan haar oortjes krabde en haar kop 
scheef hield, werd gedacht aan een ~idden~ 
oorinfectie. Medicatie hielp echter met en ze 
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krccg steeds mcer balansproblemen Ze at 
slecht, werd futloos en began zich steeds vaker 
terug le trckken. Om uit te zoekcn of de balans
problemen veroornakt werden door een 
oorprobleem of door een neurologisch pro
bleem, stuurdc de dierenarts Pebbles door naar 
de specialist voor een CT-scan. Inmiddels was 
het februari en had Pebbles steeds meer moe1te 
met haar evenwicht. Oak was ze kreupel gaan 
!open. Op 10 februari 2020 werd de CT-scan 
gedaan. De oren bleken in orde, maar in de 
hersenen waren duidelijk ontstekingsprocessen 
te zien. De diagnose luidde droge, neuro
logische FIP en terwijl Pebbles nog onder 
narcose was, kreeg ik van de specialist min of 
meer het advies baar 'niet meer wakker te laten 
warden uit de narcose'. Oftewel haar direct in te 
la ten slapen. Dat weigerde ik, omdat ik niet 
wilde dat haar laatste dag een nare ziekenhuis
dag zou zijn. Ook zei een stemmetje in mijn 
achterhoofd dat ze misschien nog een kans had. 
In de auto op weg naar huis berinnerde ik me 
vaag dat ik een paar jaar geleden berichten 
gelezen had over een veelbelovend universitair 
onderzoek dat gaande was in de USA naar de 
bebandeling van FIP. Na een aantal dagen 
driftig zoeken op internet kwam vervolgens 
waardevolle informatie naar boven: uit dit 
onderzoek was een succesvolle behandcling 
voortgekomen! Helaas nog niet beschikbaar als 
standaard behandeling via de diercnarts, maar 
vele katten hadden hun leven er al aan tc 
dankcn. 
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8 Jebruari 2020 - 2 dagen voor de FIP-diagnose. N?g 
maar 1,6 kilo en ataxisc/1, met recl1te poten lope11 g111g 
11iet meer. 



Lang vcrhaal l ort: in plaats van naar het 
eu_thanas~eadvi s van de specialist te luisteren 
lms terde 1k naar dat stemmetje in mijn 
a:hterhoofd . Ik wilde Pebbles elke kans geven 
d ie ze had, hoe klein ook. Onder het motto 'de 
dood of de gladiolen' ben ik de behandeling 
gestart: En hoewel ik aanvankelijk mijn eigen 
ogen met durfde te geloven, zag ik hoe Pebbles 
vanaf ~e _eerste behandeldag al elke dag 
vo~rmtgmg. Het was een lang en prijzig traject. 
E1:. m plaats van naa: 'de nieuwe keuken' ging al 
illlJn spaargeld naar een kans op leven voor 
mijn kat'. Maar aan het eind van de rit waren 
daar de gladiolen. De strijd tegen FIP was 
gewom1en, Pebbles did it! Ze had het 
behandelprotocol doorlopen en was genezen 
verklaard! 

Veel dierenartsen die nu in hun praktijk met de 
eerste PIP-survivors te ma.ken krijgen, spreken 
bij de met succes behandelde PIP-katten liever 
van 'in remissie zijn' (nog ziek maar zonder 
symptomen) dan van 'genezen'. Maar volgens 
het protocol van prof. dr. Pedersen, de 
wetenschapper die het onderzoek waar de 
behandeling op gebaseerd is geleid heeft, 
warden katten die drie maanden na het 
afronden van de antivirale kuur nog steeds 
klachtenvrij zijn als genezen beschouwd. 

Sinds 1 augustus 2020 is Pebbles van de 
medicatie a£. Ze is nu de energieke, ondeugende 
en levenslustige jonge kat die ze zonder PIP 
altijd al had moeten zijn. En ik ben nog elke dag 
blij dat ik op Valentijnsdag 2020 de sprang 
gewaagd heb en op goed geluk vecl geld 
betaald heb aan onbekenden, via internet, voor 
een vaag Chinees zwarte-marktmedicijn. Het 
vage medicijn heeft Pebbles' leven gered en de 
onbekenden werden mijn steun en toeverlaat 
tijdens de lange en bij vlagen_behoorlijk 
zenuwslopende behandelpenode. 

Tot zover in het kart het verhaal van Pebbles. 

Tijdens mijn wanhopige zoektocht naar . 
informatie, vlak na de diagnose FlP, m~rkte 1k 
dater maar heel weinig Nederlandstahge 
informatie over deze behandeling beschikbaar 
is. Oat moest anders, vond ik. Ik vond deze voor 

FIP-katten mogelijk levensreddende informatie 
te belangrijk om niet te delen en wilde dat 
andere katteneigenaren die met FIP te maken 
~rijgen 11;akkelijker toegang kregen tot de 
uuormahe en de behandeling. Daarom heb ik er 
een pag~1a aan gewijd op de website van mijn 
kattentnmsalon. Hierbij, in iets beknoptere 
vorm, de informatie die op die website staat. 

Wat is FIP eigenlijk? 
FIP staat voor Feline Infectieuze Peritonitis. 
FIP treft vooral jonge katten met 
weerstandsproblemen. Men vermoedt dater 
ook een genetische aanleg kan zijn, maar dat is 
niet zeker. De ziekte begint met de besmetting 
met het vrij onschuldige feline coronavirus 
(PCo V) dat vrijwel alle katten in hun darmen 
hebben. Een virus dat in bijna alle gevallen 
alleen maar wat lichte diarree veroorzaakt of 
zelfs nauwelijks klachten geeft. Een gezonde kat 
maakt antistoffen aan tegen het virus, knapt snel 
weer op en is immuun. 
Bij katten met een (nog) niet goed werkend 
immuunsysteem gaat er hier iets £out. In plaats 
van het virus te vernietigen worden de 
afweercellen 'gekaapt' door het virus, dat in de 
afweercellen infiltreert en zo door het lichaam 
verspreid raakt. Dit kan gebeuren bij jonge 
katten (immuunsysteem nog :in ontwikkeling) 
en kornt vooral voor bij katten die uit een grote 
groep komen zoals een cattery of asiel/ opvang. 
Het onschuldige virus waar FIP uit kan ontstaan 
verspreidt zich voornamelijk via ontla ting. 
Gezamenlijk kattenbakgebruik kan dus ook een 
rol spelen, al zullen de meeste gebruikers van 
een met FCo V besmette bak hooguit wat 
onschuldige diarree ki-ijgen n gcen FlP. 

Goed om te weten: FIP zelf is niet besmettelijk 
Wanneer de symptomen van FTP zich 
opcnbaren is de besmctlelijke fase al voorhij. 
I-let virus is alleen besmettclijk in de 
onschuldigc fasc van lichte buikklachtcn. De 
mutatieval'iant die bij sommige kattcn tot Fil 
leidt is niet besmettclijk. Zclfs bij inspuiting van 
FIP in gezonde (proefdi~r)katten bleken ~iie . 
katten niet ziek t" worden. D besmettcl11ke tase 
van het oorspronkelijk" ongevaarlijke 
dannvirus is dus al voorbij wanneer het muteert 

naar FIP. 
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De witte mar kt ... 
Het is nu te h p n dat GS-441524 sn 1 
beschikbaar komt op d 'witt marl t' en da t d 
prijs omlaaggaat. Dat h t alleen nag op 
voorschrift van de dierenarts verkrijgbaar is en 
dat oak dierenartsen goed bekend raken met de 
behandeling. Intussen lopen er oak nieuwe 
onderzoeken met andere middelen, met a:n.dere 
fabrikanten. Eind 2020 kwam GS-5734 
(Remdesivir) off label beschikbaar voor 
dierenartsen in Australie. Hoewel de inzet van 
GS-5734 bij de behandelmg van FIP niet zo 
uitgebreid onderzocht is als GS-441524 zijn de 
resultaten wel heel bem0edigend. iEchter, het is 
nag steeds een zeer clure behandeling. 

Hoewel FIP nu nag veei katteruevens zal eisen, 
omdat niet elke kat het ge1ulk heeft een eige:n.aar 

of verzorger te hebben die de <lure behandeling 
kan starten, gloor t er dus wel hoop aan de 
horizon. Hopelijk zal deze kattenkiller snel tot 
iets uit het verleden behoren en zullen veel 
katten na de FIP-diagnose, net als Pebbles, een 
grate kans op overleven hebben. 

Een FIP-kat behandelen is een emotionele 
rollercoaster en kan een flinke financiele 
aderlating zijn. En er is geen 100% garantie op 
succes, maar 80 tot 90% van de katten geneest. 
Er is dus zeker kans <lat een kat FIP met deze 
behalldelmg gaat overleven. En elke eigenaar 
van een genezen FIP-kat zegt: 'Het was een van 
de moeilijkste periodes uit mijn leven, maar het 
was het z6 ontZiettend waard!' 

Media april 2021 - bijna 9 maanden na laatste medicatie. Nag steeds 
klachtenvrrij. Klimt in bomen, vangt muizen en weegt ruim 4 kilo. 
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vragen. Daarna~st kunnen maag-darm
P~?bl~~nen roet m het eten gooien. Een 
(~}deliJke) switch naar injecties kan dan n od· g 
z~n. 

1 

Pe~bles had de moeilijk te behandelen nemo
logisehe vorm. Destijds was het advies om dan 
voor injecties te kiezen, maar va.Nwege haar 
dunne en 'strakke' huidje en haar pittige 
k~~l<ter leek het fflij erg moerlijk em haar 
mrmmaal M _cl.age~ lang elke @l)a~ ifl mijn eentje 
e:n cmder~m~se, 1etwat pijruijke injectie toe te 
d1enen. lnJecties waren claar@rm [l>lan "IB eR ik @em 
begonrnm haar met <Zapsules te ben.aI'ldeleR. 
Gel~kkig weli~ten cde eapsmles iJPrima h>ij haar em. 
h€b 1k allee:Fl. tiJ<dens e@n 19aair cl!agen Val"l. darm
probleempjes rnje<£ties meete!ID: g@ven. Op de 
website is eer-1. 1,1itgehmeid @veli'zi!ies:ht te vifldefli 
Va.fl de voor- en nadeleR Va:R W1:jedies ur. ~rcUle 
medicatie. 

De observatie,eri0de 
Gecl.urerude (de roehandelperie@lle wmdt 
regelmatig ful©edomcl.er-zoek ~e@iaan em te zieN 
of de bloedwaardert verbeter@l zijn. Als de kat 
aan het eirtd van de $4 da~en ooe@lieatie ~ee:m. 
FIP-symptome111 meer laat zien ellil ket bleed
be@ld in emde is, @a.fl kan er met net geven vam 
de medieatie ~estopt word.ea. Het kafl 00k zij!l1i} 
daf de kat 111a 84 dagen nog wel (kleime) FIP
symptomen laat zien. V o@:rnl katten met 
neurologiscctte FlP hebben Fl®~ wel een.s lfill~ere 
behandeling nodi~. Maa]' als dle bloedwaaaicl.eiit, 
en in scmmi~e gevallen ook e~h@' s of bijvGot
beeld oogonderzoek, in orde zijifl e111 de kat 
verder een gezonde indmk maakt :kan er gest@f t 
worden met de behandeling. m de rneeste 
gevallen gaat dit op advies van een dierienaJts. 
Dat kan de eigen dierenarts zijJ1il of een dieren
arts van een online supportgroep. 

Veel eigena]'en van in behandeling zijnde FIP
katten kijkeID met gemengde gevoelens uit naa[' 
dit moment. Aan de ene kant is het geweldig dat 
de kat zo goed is opgeknapt dat er eindelijk met 
de (du.re) medicatie, en met a le toedienings
stress, gestopt kan worden. Aan de andere ka t 
is dit het moment van de waa1heid; zijn alle 
virussen echt uitgeroeid? Of heeft de medicatie 
het virus slechts in zoverre in tioom gehouden 
dat er geen sy,mptomen waren? En komen die 
terug zodra de virusremmer wegvalt en het 

I, 

virus weer in aantal toe neemt? 
Het m oment v~:1 stoppen blijft altijd een 'beetje 
een go_~· ~IP bhJft een on gr~jpbaar virus. Er zijn 
namel!IJJk k att~n m et prach tige lab-uitslagen die 
een gezonde mdruk ma.ken, maar die na de 
medieatieste>p binneR enkele d agen of weken 
t~eh e~m. 'relaps' (terugv:al) krijgen en die m.dien 
finaneieel haalbaar oprn.euw aan de medicatie 
m @@teil.iil. ~ij de meest@ gaat het dan na een 
tweede rn:mde wel ge~d. 
Er 2ij!R e€lht@r G>ok kattem cl!ie Mj de start van Gle 
Ghserv<iliti@ ~een p,erfaGte Mee<dwaarden had.Glen 
e.rt Giie g@cdmende btul'l lbt.e[e @bservatiep,eriode 
t@drr m !li@mnissie bleve1ru, <!hrs vrij bleven van FIP
symE'ir@aeil.iil. rn di@ gevall! em waren cl@ 
afwiji<eiFild e 1Dloedwaard@fi te w !ijtm.'1.. aart iets 
andeJ:s @tat siree1e'le Raast ~IT'. Dit wru; bij Pebbles 
QON net geval en ik kaiil z@~~e:11'1..: cd:it maakte het 
st@r~em. van d.e meclicmtie wel e~dra s:parrrumd! 

Lange termijn 
De G>bsmJVatieperiocle dunrt net als cl@ 
medi~a:!bie-p,eri@de e@k M @lagen. llijft de kart 
gei'lllirem@fe @lie gehele p@riede vrij van FliP
symp tt@m en @al1il w@rdt de kat a.ls 'gern~zen' 
beses:l@1awGl.li.Jii: cl.e m.ed!is~lil.@ trial waar ~t 
Toehfil'il@IJ@1;)¥rFOt@~o1 @p gebaseerd is, zijn geen 
gev~ ~ein 'h>ekend van kat1tleR clfo rta 84 da~en nog 
een ~€Fm~al kregeN. Ael[il_gezien de trial 0p een 
~egeveR !(i}Jt@ment stoptte em Q$-44UM daama 
niet m~ezet k@n WG>ri en als reguliere 
0eh.a:m@fel.mg ( emdat cl.e fabrikant het niet de 
~@edkre1!1Jimgsprncedure m wil laten gaan) !is er 
geemi @ui erzoek gedaan naar de 
lan~eterm!ijneffecten van de behandeling. 
FeitelijJt is aNes wat nu. qu.a 'lange termijn' 
beken.dt is gebaseerd op de ervaringen van 
paJ?tic1£1!1iere eigenaren em asielen die een 
behandeling met de zwarte-marktmedicatie zijn 
gaan udtvoeren. Dit begcm. in 2018 op te komen 
en we zien nu de eerste katten die een jaar of 
langer geleden hun observatieperiode sH.ccesvol 
heb>bem afgerond. Plus natuurlijk de katten uit 
de mecilische trials die al !anger klachtenvrij 

rond fopen. 
De tijd. zal moeten leren 0£ deze katten op de 
n6g langere termijn FIP-vrij blijven en of ze nog 
last krijgen van nadelige meveneffe€ten van de 
behandeBng. Maar feit blijft: deze katten hadden 
formeel Uberhaupt geen t@ekomst meer en 
hebben. dait dankzij de behandeling weer wel. 
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onder teun nm t di bijkom nd hand ling n 
:li zij ttelijk gezi n w 1 uit mog n voer n . 
D nl an bl dond rzo l , b h, nd lirng van 

pro bl m n, vi tannin B12 
n of pijnstillers. 

FIP-behandeling starteu 
D · m este medicijnmerk n hebben een website, 
maar eel ka tteneigenaren melden zich aan bij 
, ' 11 of m e r d r Fae bookgro pen waar r 
infonn atie te vin den is ove:t' de behamdeli:ng. Diit 
kli.1m1en p agin a' s van m dictj;nmerken zijn 0£ 

an meer alg mene gro pen die met geb011den 
zijn aan een bepaald m eirk. Deze grnepen 
h ebben ibegeleidingstea:mrrs en e1? zijn bij de 
grotere groep en ook diei enartsen aan 

erbonden . Je krijgt er inforrnatie ove · de 
behandelmg, het bestelle:n vm het m edicijn, 
feedback op mi1tslage:n v ru1 bloed- en ru1der 
onderzoel< en vee1 supwort van andere 
eigenaren met een FIP-kat. 
Mijn ad vies is om niet zelf via de w ebsites van 
de medic~ii-u1rne1t1e:n te gaaJH bes1Je]len, rnaw je te 
laten begeleidem dm:ff ee:m. ervaren team. Zij 
weten welke merken betrouwbaar zijn en welke 
dosering bij welk ziektebeeld past. 
Op de fa€;eb00k-paguna van \Pebbles 
(www.£acebook. «2om/H PbehandelingPebbles) 
staan links naar groepen waar ik zelf goede 
ervaringen mee heb. 

De behandeling bestaat uit een dagelijkse dosis 
m edicijn die elke 24 uur gegeven moet worden 
op een vast tijdstip. Dit kan een injectie zijn of 
een tabletvorm. Er is ook eem merk met een 
tweemaal daagse toedie.ning. Hierbij moet om 
de 12 uur een dosis gegeven warden. 
De dosis hangt af van het gewicht van de kat en 
va11 het type FIP. Als de oge1r1 en/of heJrsenen 
ook zijn aa.ngetast (zogenoemde oculaire FIP of 
neurologische FTP) dan is een extra hoge dosis 
nodig. De ogen en hersenen warden !in de 
b]oedsomloop bescherrnd tegen vreem)1de sto£fen 
in het bloed door de bloed-oog-barriere e1i1 de 
bloed-brein-barriere. Deze barriere houdt een 
groat percentage van het medicijn tegen. Om 
t6cn een voldoende ho0g percentage van het 
medicijn in de ogen of in de herscnen te krijgen 
is er dus een extra hog dosis nodig. Voor 
oculaire FIP is dit anderhalf maal de standaard 
dosis en voor neurologisct-le Fil? de dubbele 
dosis of soms zel£s nog hoger. 
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Injecties of orale medicatie? 
Dit is een lastige lkeuze. Het dagelijks ze]f geven 
van inj ti s kai1 v · ] s tress g ven, m aar vcel 
igenar n doen h t. Sommig n laten h t door de 

dierenarts doen of kunnen regelen dat er elke 
dag bijvoorbeeld een paraveterinair aan huis 
kom t. 
Het :midldel brandt enkele secon den na 
mspuiti!ng dloor dat het ee11 an.dere pH-waarde 
heefit dai1 dl.e hmid. Met andere w oordem: de 
iiajecties doen teven) pij . Veel katl:ten gaam zich 
m eer en meer verzetten tege111 'het p rikken' 
naarmate zij opknappen en sterker w or den . Er 
ziJjn echter ook katten d(ie niet lheftig reageren en 
aan 11.et gev0el w emnen . iBinmen !het FiiP-netwerk 
is veel ad vies ov er het injecte:ven v0or h anden. 

Naast in,jecterem is eJi tegenw oordig 00k steeds 
rneer kel[ze in orale lillil.edl' ca~ie. De ondetlizoeks
trial va1m plio.fi. Pedersen was geaaam. met 
injecties en hierop is ook het beha:m.delplan 
gebaseelid. De orale medicijnvonn was t0en nog 
nie~ omtwikkeld. Er zi11Fl i111IDiddels ed nter steeds 
meer merken ellie maast injectie ook eem pilvorm 
aa.nbiedem en daarrnee warden in de meeste 
gevallen even goede resultaten bereikt. H et 
!Fladeel V afill OJTale !Iilil.edicatie is dat het medicijifi 
via het m aag-darmkfilrlaal irl, het bloed moet 
warden opgenomen. De mate van absorptie van 
het m.edicijn via maag-darm kai1 per kat erg 
verscru1len. fa z1jn lkatten waarbij het medicijn 
onvoMoende w0:rdt opgenomen. In die gevallen 
is er eigenlijk geen keus en zul je met injecties 
moeten behandelen. Zeker in geval vai1 de 
ocl!l!la!i e en nel!ir@logische behandelingen, die 
om een grote hoeveelheid medicatie in h t bloed 

24 oktober 2020 - Einde observatieperiode! 



b h nd lin n FIP. 
1 p uppo t , n 1 t 

in h t buit nland. 

ind J in di t n tw rk 
t 1 in N d rlc nd n 

~ n FI:-k t beh nd 1 n b t k nt 1 11 h el 
m~ ~'l 1 ' P ri d · D b h ndeling b staat uit 
numma 112 n d g lijk meclicatie 
(inj ctie f cap ul / pillen) o-evolo-d door een 
ob rv tiep riode an 12 eken. 

0 

Het medicijn i niet goedkoop, al zijn er 
inmiddels ook goedkopere merken op de m arkt 

an er chillen de prijsklassen. Nog steeds is het 
duur, maar m et de nodige offers wellicht toch 
'behapbaar ' . 

GS-441524, het medicijn 
FIP is een naar en hardnekkig virus. Volgens de 
huidige wettelijke mogelijkheden voor 
dierenartsen is er geen behandeling. De meeste 
dierenartsen adviseren daarom euthanasie, 
e entueel voorafgegaan door een periode van 
medicatie die het ziekteproces iets vertraagt. 
Echter, FIP hoeft geen doodvonnis meer te zijn! 

In de USA is emeriru.s p ofessor dr. Niels C. 
Pedersen (DVM, PhD, School of Veterinary 
Medicine, UC Davis) erin geslaagd een 
geneesmiddel te vinden voor FIP. 
Er zijn meerdere antivirale middelen getest 
tijdens verschillende onderzoek-trials. Voor de 
trial waar deze behandeling op gebaseerd is 
werd uit twee middelen gekozen: GS-5734 en 
GS-441524. Beide middelen gaven goede 
resultaten, maar GS-441§24 was iets 
eenvoudiger te produ.cenm en daarom is met <lit 
middel een trial gestart. Aan deze trial deden 31 
katten met FIP mee. Van deze 31 katten zijn er 
25 met succes behandeld (bron: Efficacy and 
safety of the nucleoside analog GS-441~24 fo~ 
treatment of cats with naturally occurnng felme 
infectious peritonitis,, Niels C. Pedersen et al.). 

Genoeg reden dus om dit middel breder in te . 
gaan zetten in de behandeling van FIP. Helaas 1s 
het patent op GS-441524 in handen van ?enees-. 
middelenfabrikant Gilead Sciences en Gilead wil 
vooralsnog niet meewerken aan het verkrijgen 
van 'FDA approval' van het middel. Als de FDA 
(Food and Drug Administration, USA) ~et 
middel goedkeurt voor veterinair gebrmk 
mogen dierenartsen het voorschrijv~n. Zolang 
die toestemming er niet is kunnen d1erenartsen 

h t n:1i~del niet I gaal voorschrijven. Zij lopen 
h t n 1 o hun di r n tslicen tie kwijt t raken 
als z dat w I doen. 
D r den die Cilead aandraagt om niet mee te 
w rken is da t het andere, chemisch zeer nauw 
verwante middel GS-5734 in ond erzoek was als 
middel tegen ebola. Eventuele ongewenste 
neveneffecten bij veterinair gebruik van GS-
441524 zouden een negatieve weerslag kunnen 
hebben op de inzetbaarheid van GS-5734 bij 
mensen. 
GS-5734 kennen we sinds de COVID-pandemie 
allemaal als Remdesivir. De versnelde 
noodgoedkeuring voor Remdesivir in het kader 
van COVID-19 kan evenw el een gunstige 
uitwerking hebben voor katten. Als het na de 
noodgoedkeuring oak regulier wordt goed
gekeurd en op de farmaceutische markt komt, 
kunnen dierenartsen het 'extra-label' gebruiken 
als FIP-behandeling voor katten. Dit is in 
Australie sinds eind 2020 het geval, zij het in 
onderzoeksfase. Wellicht dat door de laatste 
orrtwikkelingen rond GS-5734 er nu ook rneer 
mogelijkheden komen voor het verkrijgen van 
FDA-approval voor GS-441524 en andere door 
het team van prof. Pedersen geteste middelen, 
zeals GC376. Maar cleze procedures duren jaren, 
dus op de korte termijn verandert er wereldwijd 
nog niet veel voor FIP-katten. 

Hoe frustrerend voor prof. Pedersen en zijn 
team dat na afronding van hun onderzoek 
enkele jaren geleden het levensreddende 
medicijn uiteindelijk niet gebruikt mocht 
worden! De veelbelovende 
onderzoekspubli<;:aties van het team werden 
echter wel opgepikt door het publiek en de 
vraag naar het middel groeide. Vooral in China 
waar FIP een groot probleem is. Uiteindelijk 
leidde deze vraag daar naar de productie van de 
nu in gebruik zijnde medicatie, die inrniddels 
bijna wereldwijd verkrijgbaar is. . 
Dierenartsen mogen het nog steeds met 
voorschrijven, maar als eigenaar van een kat 
met FIP staat het je vrij om voor deze behan
deling te kiezen. Sommige dierenartsen weten 
van het bestaan van GS-441524 en tippen dan 
ook de eigenaar zich daarin te verdiepen. 
Gelukkig raken steeds meer di:renartsen op de 
hoogte en zijn de meesten bere1d ~m katten
eigenaren tijdens de FIP-behandeling te 
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Symptomen en diagnose 
~IP heeft vexschillende verschijningsvormen. Er 
1s de snelle, 'natte' vorm, waarbij zich ender 
andere vocht opho0pt in de l!mik- en/ of 
borsth~lte van de kat. Deze katten krijgen in 
korte hJd een erg belle buik en/ of worden 
benauwd. Er is 00k een meer chmnische variant 
d 'd I I e roge vorm. 
Beide vormen gevel'l. verlies VaJiil eetrlust, verlies 
van gewicht en verlies vam energie. 
Bloedarmoede komt regelrnatig voor en ook 
groeiachterstand wordt vaak gezien bij j0nge 
katten met FIP ender de leden. 
De natte vo:rm verloopt snel. De kat wordt snel 
ziek, vaak met flinke koorts, en overlijdt rneestal 
binnen enkele dagen to~ wekeR. 
De droge vorm verloopt laliil.gzamer. 81j deze 
vorm openbaren de FIP-gere1ateerde 
symptomen zich pas na maandem of zeJlfs ja!ren. 
Het duurt vaak even voor de vage klachten 
steeds duidelijker worden en er gedacht gaat 
word en aan FIP. De klachten van dFege Ffil? 
hangen daarbij ook nog erg af van we1ke 
organen er zijn aangetast. Wel wordem de kailten 
langzaam steeds zwakker, slomeF eni zieker. Bij 
oculaire FIP raken ook de ogen inwend!ig 
ontstoken en bij neurologische FIP zit het VlliUS 

ook in de hersenen. Dit uit zich meestal m ataxie 
(wankel lopen, omvallen, kop scheef hou.den, 
incontinentie, tremors) en vaak ook vreernd 
gedrag ( ender andere snel schrikken, 
desocialisatie). Ben mix van de verschHlende 
vormen kan ook voorkomen. 

De diagnose 'FIP' is bij gebrek aan eel!'l ecfate 
'FIP-test' vooralsnog nog steeds een 
'waarschijnlijkheidsdiagnose'. Er zijn echter we] 
testbare zaken die vaak voorkornen bij FfP en 
die de diagnose kunnen ondersteunen. Zo 
kunnen bijvoorbeeld bloedwaardes en het 
ontstekingsvocht uit de buik iets vertellen over 
de toestand van de kat. Ook CT-/MRI-scans, 
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2~ febm ari ~020 - 10 dagen in behandeling. 
Tzende portie capsules ac'hter de kiezen. 

oogonderzoek en echo's kwmen helpen bij het 
stellen van de diagnose. 

De eehamdeliing 
FiiP wordt door vee1 dierenartsen nog als 
'onbehandelibaar' beschouwd en de diagnose 
FIP is daardoor meestal reden om euthanasie te 
adviseFen. Sinds em.kele gareN word.en er echter 
katten suc~esvo1 behandeld! Aanvankelijk a1leen 
in weteru;chappelijke trials, in de USA, maar 
tegenwooFd4g ook we1.1eldwijd door katten
eigenaren zeH. 
Helaas is het gem.eesmiddel voor dierenartsen 
m@g niet in:ZJethaar omdat het nog geen door de 
Amerikaanse Food ru.1.d Drug Administration 
(FDA} goedgekeurcd medicijn is. De fabrikant 
van het midde1, Gi[ead, wil niet meewerken aan 
het aa.nvragen van goedkeuri.ng (verderop rneer 
hieFover). Omdat de behoefte aan het middel 
echter ~00t is, is !het nu als 'zwarte-markt
medkatie' beschikbaar en heeft het al vele 
katten !het ieven gered. 

De in de meeste gevallen levensreddende FIP
behandeHng is dus nog geen reguliere behan
de1faitg. Maal" ondanks dat het hi r vooralsnog 
om 'zwarte-marktmedicatie1 gaat is het, als je je 
goed laat adviseren, b slist g n schimmige 
wereld waar je in terechtkomt als je dit pad op 
gaat. 
Er bestaat een goed g organiseerd wereldwijd 
netw rk van deskundigen die je met raad en 
daaid b>egeleiden voor en tijdens de behandeling. 
Denk qua deskundigen aan dierenartsen, teams 
van de diverse medicijnmerken en katten
eigenaren met persoonlijke ervaring in de 


