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De lente is voorbij en we bereiden ons massaal voor op een mooie sportzomer. 
Deze maand begint het Nederlands elftal aan een bijzondere missie.  
In Zuid-Afrika zullen onze helden de degens kruisen met de beste  
voetballanden in de wereld. We hopen met z‘n allen dat de cup dit keer mee 
naar Nederland komt. Al zal dat nog een hele klus worden. Ter ondersteuning 
kleurt bijna ons hele land oranje. Ook niet voetballiefhebbers worden  
meegesleurd. Zelfs kleine Ocicat kittens krijgen voetballes en worden in oranje 
tenue getooid. 
 
Met het WK houdt deze sportzomer natuurlijk niet op. Talrijke activiteiten op 
sport gebied worden georganiseerd. Veel mensen gaan met vakantie, dicht bij 
huis of verder weg naar exotische oorden. Vanzelfsprekend zijn er gezinnen die 
de vakantie rustig genietend thuis doorbrengen, samen met de huisdieren.  
En dan is er alle tijd de nieuwe editie van de Oci-Minded te lezen. 
 
Dit keer wordt in de medische rubriek aandacht besteed aan het inenten van 
huisdieren. Een interessant artikel geschreven door Hennie Jaling en geplaatst 
met zijn toestemming. 
 
Verder is er een verhaal over Ruby, de prachtige chocolate Ocicat poes van  
cattery Goobitha Yangatin. Helaas overleed zij snel na de geboorte van haar 
kittens. De kittens zijn met de fles groot gebracht, daardoor volledig op mensen 
gericht. Ze zijn zelfs bereid oranje shirtjes te dragen voor het poseren als  
oranje fan. Eind juli kunnen zij naar de nieuwe eigenaars, dat wordt genieten 
van de kleine deugnieten in de vakantie. 
 
De werkgroep Oci-Minded wenst u een fijne vakantie toe. En wil iedereen die 
foto‘s, ideeën en stukjes heeft ingezonden daarvoor hartelijk bedanken. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van de geplaatste artikelen of anderszins, aarzel 
niet en neem gerust contact met ons op.  
Dat kan per e-mail info@ocicat-minded.com 
 
 

 
 
 

An English translation is available on page 18 
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VOORWOORD 

Foto voorblad: Kim-Li Oci van Diem 

mailto:info@ocicat-minded.com


ALGEMEEN NIEUWS /  GENERAL NEWS 

Ocicat Lucie van Marlies Heynemans was Kat van de maand april op website Kattengedoe  
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Er zijn weer Ocicatkittens geboren. Kijk snel bij kittens. 

Vooraankondiging Internationale Kat-Expo kattenshow op 7 november 2010 in Zutphen.  
 
Door de NKFV Nederlandse Kattenfokkers Vereniging wordt er elk jaar in november te Zutphen en in februari te  
Fijnaart een Internationale kattenshow georganiseerd. Voor deze gezellige show‘s worden internationale  
keurmeesters uitgenodigd. 
In Zutphen wordt voor de rassen Bengaal, Egyptische Mau en de Ocicat een speciale Best in Show serie  
georganiseerd.  
Het is leuk wanneer er een record aantal Ocicats meedoen.  
Dus houd deze datum 7 november alvast vrij. Ook de mensen die nog nooit geshowd hebben kunnen  
hieraan deelnemen.  

http://www.kattengedoe.nl/2010/04/03/kat-van-de-maand-april-lucie/


SHOWNIEUWS 

Zondag 4 april 2010 Internationale Mundikat kattenshow te Arnhem   
 
Sinds jaren is deze show een gewilde show voor de Ocicat liefhebbers. Ook dit jaar waren er een record aantal  
Ocicats aanwezig. Voornamelijk uit Denemarken en Duitsland.  
Leden van de Oci-Minded Werkgroep waren ook aanwezig t.w. Alexandra Meister, Aldert en Bertie Ottens, Lars  
Martens en Lana v.d. Laar, Dick & Mischa Grob.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen 

Tawny spotted 
Phoebe Meulicats Oci van Diem, Excellent 1, keurmeester Fabrice Calmes (CH) 
eig: Mischa Grob 

Chocolate spotted 
Kyrah of Wildlook Cats, CAC, keurmeester Linda Knyová (CZ)  
eig: Aldert & Bertie Ottens  
Meulicats Gigi CAC, keurmeester Linda Knyová (CZ) 

eig: Mischa Grob  
Meulicats Kyrah-Dolce Excellent 1, keurmeester Linda Knyová (CZ)  
eig: Lars Martens en Lana v.d. Laar 

Lilac spotted 
CH Bibbi of Goobita Yangatin, CACIB, keurmeester Linda Knyová (CZ)  
CH Libitum Saga CACIB, keurmeester Louis Coste (FR) 
eig. Alexandra Meister 

Tawny zilver spotted 
Lady from Down Under, CAC, keurmeester Marti Peltonen (SE) 
eig: Aldert & Bertie Ottens  

Chocolate zilver spotted  
IC Meulicats Denzel genomineerd Best in Show, keurmeester Louis Coste (FR) 
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Alexandra met Bibbi 



SHOWNIEUWS ( VERVOLG)  

Uitslagen vervolg 

28 maart 2010 SPC te Apeldoorn 
keurmeester mw. S. de Boer 
 
Tawny spotted 
Dream Tigers Summer Night CAC 
eig: Gerard en Magda Wassing  
Phoebe Meulicats Oci van Diem Ex. 1, nom. BIS  
eig: Mischa Grob 
 
Chocolate spotted 
Meulicats Gigi CAC Best in Varieteit en nom. BIS  
eig: Mischa Grob 
Withywindle Saffire U2 
eig: Henk Feenstra 

Chocolate zilver spotted 
INT CH Meulicats Denzel CAGCI, Best in Varieteit en BIS 
eig: Mischa Grob 
Bibi Obsidiaan Ex. 1 
eig: Henk Feenstra 

11-04-2010 NKU Sara Bergen op Zoom  
keurmeester mw. M. Schildan 
Kyra Goobita Yangatin CAC 
Laila Goobita Yangatin CAC en BIV 
eig. Malika Huan en Rob Blijlevens  
Ocidream Musty, U2 eig: Corina Huan  

24-4-2010 Freessenkatten Wittmund (D) 
Dream Tigers Summer Night CAC 
eig: Gerard en Magda Wassing  
 
 

Withywindle Saffire CAC 
Bibi Obsidiaan Ex. 1, BIS en BOB 
eig: Henk Feenstra 

16-05-2010 Show NKV in Goch (D)  
keurmeester Karine Zielinksi (FR) 
IC Meulicats Denzel CAGCIB, nom. Best in Show 
CH Meulicats Gigi, CACIB. Best in Variety en genom 
Best in Show 
CH Ozspots Barwon, CACIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-06-2010 Mundikat Bergen op Zoom 
Kyra Goobita Yangatin CAC, nom. BIS,  Anna Wilczek  
Laila Goobita Yangatin CAC, Anna Wilczek  
eig. Malika Huan en Rob Blijlevens 
Rouge Ocidreams Ex. 1,  Fabio Brambilla   
eig: Corina Huan  
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Rob  met Laila 

SEPTEMBER  2010 

15 NVVK / Dordrecht Reeweghal  

19 NKU / Sara Rotterdam Ahoy 

26 Neocat / Nijmegen Jan Massinkhal 

  

07/11 NKFV / Kat-Expo Zutphen!!!! 

  

  



Mr. Darcy Drin en Druut 
 
Dit jaar heb ik er 40 kattendienstjaren opzitten. 11 jaar 
samen met mijn 1e Siamees, Sia, 15 jaar met de  
lapjespoes Izzy, 10 jaar met Siamees Bono en nu werk ik 
alweer 4 jaar voor Ocicat, Darcy. Ik mag dus wel zeggen 
dat ik een behoorlijke ervaring heb wat het verzorgen cq. 
vertroetelen van katten betreft. Ook heb ik de kattentaal 
geleerd. Niet alleen door het observeren van mijn eigen 
katten maar ook door er veel over te lezen. Ik heb  
inmiddels een behoorlijke verzameling leuke katten-
boeken, zowel verhalen als informatieve boeken. Met die 
kennis stel ik een aantal verhalen samen, geïllustreerd 
met foto's van Darcy in de betreffende situatie, over het 
hoe en waarom van bepaald, typerend katten gedrag. 

 

Daarom wil Darcy voortdurend naar buiten en weer 
naar binnen!  
Wij hebben een uitbraakvrije achtertuin. Iets in de stijl van 
de Bijlmer Bajes Binnenplaats. Daar kan en mag Darcy 
zich vrij bewegen. Als het mooi weer is staat de achter-
deur open en kan meneer naar believen vrij naar buiten 
en weer naar binnen wandelen. Dan valt het niet zo op als 
hij dat tien keer in ongeveer tien minuten doet.  

 
Maar als het in het najaar 
kouder wordt gaat de deur 
dus gewoon dicht tot hij in 
het voorjaar weer open 
mag. En Darcy haat dichte 
deuren. Deuren komen 
sowieso in de evolutie  
geschiedenis van de katten 
familie niet voor. Die staan 
hun verkenningsactiviteiten 
in de weg en maken het de 
kat onmogelijk terug te  
keren op de veilige  
thuisbasis. 
 

 
Dus wat gebeurt er in de dichte deur periode? Dan  
worden wij geconfronteerd met het bekende "drin en 
druut" syndroom. Want hoe inventief onze Darcy ook is, 
diverse binnendeuren kan hij moeiteloos openspringen 
voor zover ik de kruk niet omhoog heb gezet, voor de 
zware inbraakvrije achterdeur, waar geen kattenluikje is, 
zit Darcy regelmatig te miauwen om buitengelaten te  
worden voor zijn vaste territoriumcontrole en heeft hij toch 
echt een portier nodig. Dat houdt ons, zijn personeel, in 
beweging want tien, twintig zelfs dertig keer per dag vindt 
Darcy heel normaal. 

OCICAT IN DE SPOTLIGHT  
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Ik weet dat Darcy alleen maar een korte inspectie van 
zijn territorium wil gaan maken en met alle informatie 
die hij verlangt over de activiteiten van muizen en ander 
gespuis in de tuin terug te keren. Hij vindt het prettig die 
inspectie tochtjes met korte tussenpozen te maken, 
maar wil niet lang buiten blijven, tenzij er een speciale 
en onverwachte verandering in de situatie heeft plaats 
gevonden.  
 
Het resultaat hiervan is dat Darcy erg wispelturig lijkt. 
Als hij binnen is wil hij naar buiten en als hij buiten is 
wil hij naar binnen. 
 
Ik heb gelezen waarom dat steeds maar weer checken 
van de buitenwereld zo belangrijk is. Dat komt voor een 
deel door het prikkloksysteem van de geurboodschap-
pen. Elke keer als Darcy tegen een van de bakens in 
zijn territorium kopjes geeft laat hij zijn persoonlijke 
geur achter die onmiddellijk kracht begint te verliezen.  
Deze achteruitgang zet zich in een regelmatig tempo 
voort en daaraan kan hij bepalen hoe lang het geleden 
is dat hij zich daar heeft gewreven. Dat hij zo nodig 
steeds maar weer het territorium moet aflopen is omdat 
hij zijn verflauwende geursignalen moet hernieuwen. 
Als dat gebeurd is dan wenken de gezelligheid en  
veiligheid weer en voor de zoveelste keer verschijnt het 
smekende kattengezicht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thea en Darcy Kniest 

  

Volgende aflevering:  
Daarom maakt Darcy trappelbewegingen tegen ons aan! 

Drin 

Druut 



Ruby‘s kittens en de kennismaking met Kitten Opvang Moederloos (K.O.M.) 
 
Normaal gesproken is de bevalling en de geboorte van kittens een spannende maar ook blijde gebeurtenis.  
Zelden gaat het mis. Dit keer echter ging het goed mis. 
Onze poes Ruby, een chocolate Ocicat poes van bijna 2 jaar, zou rond 22 april haar eerste kittens krijgen. Haar 7 (!) 
kittens werden dagen te vroeg geboren en wogen 60 tot 72 gram. Ruby scheen zich slecht te herstellen en ging hard 
achteruit. Tot ons grote verdriet overleed ze binnen 24 uur na de bevalling. 
 

 
Om de overlevingskansen zo groot mogelijk te maken, is dit 
7-tal snel ondergebracht bij Patricia Sluiter van de Kitten  
Opvang Moederloos te Lelystad. Patricia is gespecialiseerd 
in het grootbrengen cq. verzorgen van moederloze of zieke 
dieren: kittens, puppies, vogeltjes, egeltjes, biggetjes en 
zelfs muisjes van 3 gram. 
 
Het gezond grootbrengen van kittens houdt meer in dan om 
de 2 uur een flesje geven. Patricia met haar jarenlange  
ervaring weet dit maar al te goed en zij heeft ervoor gezorgd 
dat 5 kittens de slechte start hebben overleefd. 
 
 

 
De 2 katertjes en 3 poesjes zijn 4 weken door Patricia verzorgd en  
vertroeteld. Op het moment dat ze zelfstandig konden eten en de bak  
bezoeken was het tijd ze naar huis te brengen. 
 
De kittens zijn nu al weken thuis en doen  het geweldig, lekkere bolle  
buiken, eten en drinken prima. Ondeugend en speels zijn ze ook, maar dat is 
vanzelfsprekend. Verder zijn ze natuurlijk door hun verzorging erg op  
mensen gericht en worden graag geknuffeld. Het is nu zaak dat onze  
volwassen poezen ze toch echt leren wat kattenmanieren zijn. 
 
Ik ben Patricia erg dankbaar voor de goede verzorging van mijn Oci-kittens. Niets was te veel. En reken maar dat ik 
regelmatig heb gebeld en op bezoek ben geweest. Ook met mijn vele vragen kon ik bij haar terecht en kreeg uitleg 
en advies. En altijd was er overleg over o.a. de noodzaak van een dierenartsbezoek e.d. 
Patricia, hartelijk dank, ik heb veel geleerd maar hoop toch dat dit een eenmalige ervaring is geweest. De aanleiding 
daarvoor was veel te verdrietig. 
 
Els van de Berk 
Cattery Goobita Yangatin 
 
 
 

EEN BIJZONDER VERHAAL OVER KITTENS  
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Kitten Opvang Moederloos (K.O.M.) 
Helaas komt het nog steeds voor dat jonge dieren, kittens, pups e.d. als afval worden behandeld.  Ze worden  
gevonden in glas- en prullenbakken, als oud vuil gedumpt in een zak langs de weg. Deze dieren vinden hun weg 
naar KOM via dierenartsen, de dierenbescherming en particulieren. Vanuit ons eigen land maar ook uit België en 
Duitsland. Per jaar worden zo‘n 200 tot 300 kittens aangeboden voor verzorging en tussen 25 en 50 puppies.  
Daarnaast legio andere verweesde of zieke dieren: egeltjes, vogels, konijnen, een biggetje of zelfs muisjes. 

 
Veel kinderen hebben een affiniteit met dieren en dromen  
ervan later dierenverzorger of dierenarts te worden.  
Patricia Sluiter de initiatief nemer van deze organisatie heeft 
echter de daad bij het woord gevoegd. Al vanaf jaar vroegste 
jeugd was ze actief bezig op een stadsboerderij. 
Haar opleiding was erop gericht kennis te vergaren om dieren 
te helpen. Daarnaast heeft ze veel werkervaring  
opgedaan bij het opleidingscentrum dierenartsen bij de Uithof 
te Utrecht en heeft veel gewerkt met diverse  
dierenartsen. 
 
 

In 1996 begon ze vanuit haar ouderlijk huis in Utrecht , samen met haar vader, de opvang van moederloze en zieke 
dieren. 
Vanaf 2006 heeft Patricia een aantal mensen opgeleid als gastgezin. Op deze manier kunnen de dieren die  
verzorging nodig hebben worden onderverdeeld in categorieën. 
De dieren die medische verzorging nodig hebben of de prematuurtjes worden door Patricia verzorgd. Door haar  
opleiding en ervaring kan zij snel reageren met de juiste medicatie en verzorging om zo ernstige problemen te  
voorkomen. In het begin worden de kleintjes iedere 2 uur gevoed, dag en nacht. In de couveuse is een babyfoon  
aanwezig, zodat ook ‘s nachts snel ingegrepen kan worden, mocht dat nodig zijn. Het devies is voorkomen is beter 
dan genezen. Dus  wordt ter voorkoming van uitdroging door diaree een infuus aangelegd  of bij gewichtsverlies  
extra voedingssupplementen gegeven. Haar dierenarts is 24 uur bereikbaar voor overleg ingeval van twijfel. 
Zijn de dieren eenmaal uit de ―gevarenzone‖, worden ze ondergebracht bij de gastgezinnen. Gastgezinnen hebben 
een eigen taak.  Het verzorgen van ondervoede,  gedumpte dieren, of erg jonge dieren. Maar ook het socialiseren 
van verwilderde kittens of katten. 
 
KOM is een particuliere organisatie. De kosten voor de opvang en verzorging van moederloze dieren worden  
gedragen door de organisatie en de gastgezinnen. Van kleine donaties kunnen operaties e.d. worden betaald.   
Gelukkig krijgt KOM van diverse bedrijven korting op voeding en apparatuur. Moederloze kittens van cattery’s  
worden opgevangen door KOM als fokkers  zelf die zorg niet kunt bieden. Hieraan is een dagtarief verbonden  
exclusief dierenartskosten, medicijnen en voeding. 
Een verdere bron van inkomsten is het geven van workshops. Hoe te handelen met flesvoeding, welke voedingen 
zijn het beste en snel handelen bij complicaties zoals uitdroging en diaree. Maar ook hoe kun je een couveuse  
maken. 
De kosten van de workshop bedragen € 40,00 inclusief een handleiding. 
 
De Kitten Opvang Moederloos doet erg goed werk.  Wilt u Patricia en haar organisatie steunen? Uw donaties zijn 
welkom. Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer 33.76.41.757 t.n.v. P. Sluiter onder vermelding van Kitten 
Opvang Moederloos. Website www.kittenopvang-moederloos,nl 
 

KITTENOPVANG MOEDERLOOS K.O.M.  
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   FOTOREPORTAGE OCICAT FLOWERS!! ! ! !  

Foto‘s, ideeën en teksten zijn van harte welkom, aarzelt u niet en stuur  
deze naar info@ocicat-minded.com 

http://www.ocicat-minded.com/
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KITTENS 

Kittens geboren / born 
Cattery Goobita Yangatin 14-04-2010 
Withywindle Ruby & Halifax Bonfire 
1 kater chocolate 

1 lilac kater 

2 chocolate poesjes, 1 lilac poesje  

 

 
 
 
 
 
 
 
Cattery Ocicats vom Sinntal 29-03-2010 
CH Flower Mia Quadratix & IC Luke von Ocitangel 
2 katers chocolate spotted 
1 kater chocolate ghost spotted 
1 kater lilac spotted 
 

 

 

 

 

 

 

Cattery Manigordo 08-06-2010 
Figa Nitida & Avallach Red Royal 
chocolate spotted 
cinnamon spotted 

 
Cattery OliversOci  09-06-2010 
GIC (N)Oliveroci‘s Honey-Honey & Meulicats Il Divo 
2 katers chocolate spotted 
1 poes tawny  
1 poes chocolate 
 

Cattery Meulicats 19-06-2010 
CH Escoburg‘s Chiara & IC Ozspots Barwon 
2 katers chocolate  
1 poes zilver tawny 
1 kater zilver tawny 
1 kater tawny 
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Cattery Meulicats 20-06-2010 
Escoburg‘s Brandy & IC Ozspots Barwon 
2 katers tawny 
1 poes tawny 
1 kater cinnamon 

———————————————————————— 

Verwacht 2010 
Midden juli 
Cattery Oci van Diem  

Kyrah Wildlookcats & Dream Tigers Summer Night 
Suni 

  

Cattery Of Yantra‘s Bellfire  

Meulicats Izzy  & Dream Tigers Summer Night Suni 

 

————————————————————————- 

Plannen / plans zomer 2010 
Cattery Oci van Diem  
Mei-Lan Oci van Diem & IC Ozspotz Barwon 

Cattery Van Ermelinde 
Dream Tigers Summer Night Suni &  
DK Jakobscat's Diva 

Tacico Ocicats 
CH Meulicats Dara & IC Ozspots Barwon 

 
 

Ocicat-Abessijn F2 kittens 
Cattery Oci van Diem  
Ozspots Lady from Down Under  & Azou Meulica van 
Ermelinde 

Cattery Meulicats Aischa Meulica van Ermelinde &  
IC Ozspots Barwon 

 
 

KITTENBEMIDDELING EN HERPLAATSING  
Bertie Ottens 

kittenbemiddeling@ocicat-minded.com 

 

 
 

http://www.ocicatsite.nl/
http://www.ocicats-vom-sinntal.de
http://www.ocicat-cat.com
http://www.oliverocicat.com
http://www.meulicats.nl
http://www.meulicats.nl
http://www.ocicats.nl
http://www.ocicats.nl
http://www.ocicats.nl
http://vanermelinde.nl
http://tacico-ocicats.nl
http://www.ocicats.nl
http://www.meulicats.nl
mailto:kittenbemiddeling@ocicat-minded.com
http://ociminded@ocicatinfo.nl
mailto:kittenbemiddeling@ocicat-minded.com
http://www.ocicatsite.nl/_popup.htm?id=images/mail15/24mei.gif
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MEDISCH 

Samenvatting Felikat themamiddag “Vaccinaties, nieuwe inzichten” 
 

Introductie 
Veel huisdierenbezitters maken zich jaarlijks op voor een bezoek met hun gezonde schatjes aan de dierenarts.  
Een algemeen onderzoek, hart, longen en de tanden. En dan niet te vergeten de inentingen. Er zijn mensen die van  
oordeel zijn dat de jaarlijkse inenting wel achterwege kunnen blijven. 
In onderstaand artikel door Hennie Jalink wordt e.e.a. nader uitgelegd. Het artikel is al enige jaren geleden  
geschreven maar heeft nog niets aan waarde ingeboet. 
 
Op 5 november 2005 organiseerde Felikat in de Hilt (Eemnes) een themamiddag met als onderwerp ―Vaccinaties, 
nieuwe inzichten‖. De sprekers waren achtereenvolgens: 
 De heer Dr Herman Egberink, viroloog, Universiteit van Utrecht 
 Mevrouw Drs Amanda de Grondelle, dierenarts, Westerhuis Kliniek voor Gezelschapsdieren 
 De heer Drs Sander Janssen, dierenarts, Merial bv (producent van vaccins) 
 
Na afloop van de presentaties was er gelegenheid tot het stellen van vragen, en daar werd grif gebruik van gemaakt. 
Het onderstaande is een beknopte samenvatting van de presentaties en van de antwoorden op de gestelde vragen. 
 
Tegen welke ziekten vaccineren we onze katten? 
Dat hangt af van: 
 Het type van de ziekte (ernst van de ziekte, de behandelbaarheid) 
 Het risico van besmetting (infectiedruk bij veel katten per vierkante meter, ziekte komt voor in een gebied) 
 
Er is goede overeenstemming tegen welke ziekten we moeten vaccineren: 
 FPV = kattenziekte (Feline Parvo Virus), hoog sterftecijfer bij kittens, niet goed behandelbaar. 
 NB: Hondenziekte (CVP = Canine Parvo Virus) kan FPV induceren, de virussen lijken blijkbaar erg op elkaar! 
 FHV = virale niesziekte (Feline Herpes Virus), tot nu toe één virusstam, kat is snotverkouden, geïnfecteerde 
 katten scheiden hun leven lang het virus uit, reactivering door stress 
 FCV = virale niesziekte (Feline Calici Virus), meerdere stammen, minder heftig verloop dan FHV, 
 geïnfecteerde katten worden vaak drager, maar niet altijd levenslang 
 
Is er een verhoogd risico, dan vaccineren we eerder en vaker, is de vuistregel. Voorbeeld: bij verblijf in een pension, 
doe dat dan ongeveer één maand van tevoren, anders helpt het niet veel. 
 
Vaccineren in specifieke situaties doen we bij: 
  Rabiës: hier bestaan strenge regels omdat zoönose (=overdracht naar de mens) mogelijk is. Noodzakelijk bij 
  reizen naar het buitenland, en verder alleen bij verhoogd risico, bijvoorbeeld als de ziekte voorkomt in je regio. 
  Chlamydia = bacteriële niesziekte, relatief mild verloop, goed behandelbaar. Alleen vaccineren bij verhoogd 
   risico, sommige pensions eisen dit. 
  Bordetella = bacteriële niesziekte, zie Chlamydia 
 
Vaccinaties die omstreden zijn: 
  FeLV = kattenleukemie 
  FIV = kattenaids 
De werkzaamheid van deze vaccins blijkt onduidelijk, nauwelijks bewezen. 
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MEDISCH 

Hoe werkt vaccinatie? 

Bij vaccinatie wordt de ziekteverwekkende stof (virusmateriaal in dode of levend verzwakte vorm) ingespoten. De 
bedoeling van vaccinatie is het immuunsysteem te leren om bij een latere, echte infectie heel snel te reageren en de 
ziektekiemen onschadelijk te maken voordat ze zich zozeer vermenigvuldigen dat ziekte optreedt. 
Het immuunsysteem kent een algemene niet-specifieke reactie, maar die is kortdurend, en heeft geen 
geheugenwerking. Daarnaast is er de tragere, maar specifieke reactie. Hierbij worden lymfocyten (witte bloedcellen, 
aangemaakt in het beenmerg) eerst in lymfeknopen blootgesteld aan de ziekteverwekker, en ze worden dan gepro-
grammeerd: de T-lymfocyten ruimen geïnfecteerde lichaamscellen op en de B-lymfocyten maken specifieke 
antistoffen tegen de ziekteverwekker. 
Nadat de ziekteverwekker is opgeruimd verdwijnen die lymfocyten weer snel, ze hebben een beperkte levensduur, 
een maand of zo. Maar er blijven in de lymfeknopen geheugencellen aanwezig die veel langer blijven leven, soms 
wel levenslang in bepaalde situaties. En om die geheugenwerking gaat het bij vaccinatie. Voor de ene ziekteverwek-
ker is die geheugenwerking langer dan voor andere: kattenziekte blijft zeker 3 jaar, voor de niesziektevirussen moet 
na 1 jaar al opnieuw gevaccineerd worden. 

Wanneer vaccineren? 

Voor een werkzame vaccinatie moet het immuunsysteem goed kunnen reageren. Bij een kitten zal het immuunsys-
teem zich nog moeten ontwikkelen, en dat kost tijd. Na zo‘n 6 weken mag een werkende immuunreactie verwacht 
worden, hoewel die nog niet zo effectief is als op latere leeftijd.  
Een kitten krijgt antistoffen mee van de moeder, een klein deel via de placenta, dus voor de geboorte, en een groot 
deel via de colostrum, de moedermelk in de eerste 24 tot 48 uur na de geboorte. De antistoffen van de moeder  
verhinderen dat een vaccinatie bij het kitten een immuunreactie geeft. Te vroeg vaccineren is dus zinloos (maar kan 
ook niet veel kwaad). De hoeveelheid antistoffen van de moeder neemt na eerste dagen langzaam af (zie illustratie). 

 

figuur 1: verloop van het niveau van maternale  
antistoffen bij een kitten na de geboorte. 

NB: Dit is een voorbeeld! Daarom staan er geen  

waarden en tijdstippen vermeld. Het werkelijke  

verloop verschilt van kitten tot kitten, zelfs bij kittens 

uit hetzelfde nest. De curven verschillen ook tussen 

de soorten antistoffen: die van de niesziektevirussen-

zijn in het algemeen eerder onder het rode bescher-

mingsniveau gedaald dan die van de kattenziekte.  

 

Heel globaal geldt dat voor niesziekte de maternale 

bescherming na ongeveer 6 weken ophoudt, en voor 

kattenziekte na circa 9 weken. 

 

Er ontstaat een moment dat er van die maternale antistoffen te weinig over is om een infectie het hoofd te bieden. 
Helaas is er dan nog wel teveel van om een vaccinatie te doen slagen. Daarvoor moet je nog even wachten.  
Dat betekent dat een kitten altijd een tijdje ―onbeschermd‖ rondloopt! Hoe lang dat is, en wanneer precies is moeilijk 
te zeggen. Het hangt af van de soort antistoffen: die tegen kattenziekte blijven langer op niveau dan die tegen de 
niesziektevirussen. Maar ook individuele verschillen zijn groot. Krijgt een kitten weinig colostrum binnen, dan zal de 
bescherming korter zijn. Erfelijke eigenschappen spelen een rol: het ene kitten heeft een reactiever immuunsysteem 
dan het andere.  
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Maar vuistregels zijn er wel voor onze raskatten: 

 Kattenziekte FPV = met 12 weken de eerste enting, daarna met 12 maanden, en vervolgens één maal per drie 
jaar. Bij verhoogd risico kan al met 9 weken een eerste enting gedaan worden, dan weer met 12 weken, 12 
maanden, en daarna per 3 jaar 

 Niesziekte FHV en FCV = eerste enting met 9 weken, booster (=vervolgenting) op 12 weken, daarna met 12 
maanden en daarna één keer per jaar. Bij verhoogd risico kan de eerste enting met 6 weken plaatsvinden, dan 
weer met 9 weken, 12 weken etc. NB: deze vuistregel is gebaseerd op vaccinatie met dood virus. 

 Rabiës = alleen vaccineren als echt nodig, en dan bij 12 weken de eerste enting, en vervolgens 1 x per drie jaar 
(of korter, zie de bijsluiter van het gebruikte vaccin). 

 

Lees de bijsluiter van het vaccin altijd goed, omdat de beschermingstermijn kan verschillen tussen merken en typen 
vaccins. De bijsluiter geeft vaak aan dat de vaccinatie pas met 8 weken of ouder gedaan mag worden omdat het  
testen met katten van die leeftijdsgroep gedaan is. De leverancier zal elke aansprakelijkheid uitsluiten als vaccinatie 
vòòr die leeftijd gebeurt. Overleg dus in voorkomende gevallen altijd eerst met je dierenarts!  
Let op bij kattenshows: de internationale federatie van kattenfokverenigingen FIFé (waar in Nederland Felikat en 
Mundikat lid van zijn) heeft bepaalde eisen gesteld aan de vaccinatie van in te schrijven katten! 

 

Dood, of levend verzwakt virus? 
Dood virusmateriaal vermenigvuldigt zich niet. Daarom wordt vaak een stof toegevoegd (de ―adjuvans‖, aluminium-
hydroxide wordt wel gebruikt). De adjuvans zorgt ervoor dat het virusmateriaal op de plek van enting blijft zitten, en 
dat bepaalde cellen gestimuleerd worden in de immuunreactie. Desondanks is de immuunreactie kort en blijkt een 
vervolgenting (―booster‖) nodig te zijn om voldoende geheugenwerking te waarborgen. De adjuvans geeft echter 
soms bijwerkingen, zoals zwelling bij de inentplek. In sommige moderne vaccins is de adjuvans niet meer nodig  
omdat de entstof geconcentreerder en zuiverder beschikbaar is. 

Levend verzwakt virus vermenigvuldigt zich een tijdje in het lichaam, en imiteert dus veel beter het ziekteproces, 
waardoor de immuunreactie beter is. De entreacties zullen vaak heftiger zijn dan bij dood virusmateriaal, en katten 
scheiden dan ook echt virusmateriaal uit. Bepaalde virussen (niesziekte) kunnen na de enting ―slapend‖ aanwezig 
blijven in de kat, en soms zelfs later muteren in een niet-verzwakte variant. 

Er wordt tegenwoordig onderzoek gedaan naar een tussenvorm: levend verzwakt virus dat zich maar één keer kan 
vermenigvuldigen. Dat geeft een betere immuunreactie dan dood materiaal, en de risico‘s van (toch al zelden voor-
komende) ontsporingen zijn dan kleiner. Waar mogelijk wordt tegenwoordig de voorkeur gegeven aan levend ver-
zwakt virus omdat het een betere, en langduriger bescherming biedt. Dood materiaal wordt gebruikt als verzwakt 
levend virus te gevaarlijk is. In de praktijk wordt voor niesziekte bij voorkeur dood materiaal gebruikt, en voor de  
andere ziekten levend materiaal. Daarop zijn de bovengenoemde vuistregels gebaseerd. 

Risico’s van vaccinatie? 
Entreacties: soms zijn er lokale en algemene reacties merkbaar. Op de entingplek kan een pijnlijke verdikking  
ontstaan, de kat kan een paar dagen sloom zijn, weinig eetlust hebben. Een entreacties is overigens een indicatie 
dat de gewenste immuunreactie inderdaad optreedt! Maar die reactie mag natuurlijk liever niet zo heftig zijn dat de 
kat er last van heeft. Toch zal een klein deel van de katten in meer of mindere mate last kunnen krijgen. Je kunt van 
ent-reacties spreken in een periode van 7 tot 10 dagen na de vaccinatie. Stress kan de zaak verergeren. 
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Allergische reacties: in incidentele gevallen treden kort na de vaccinatie (binnen enkele uren) heftige allergische  
reacties op, die soms zelfs tot de dood kunnen leiden. Soms is overgevoeligheid voor een hulpstof van het vaccin de 
oorzaak, maar soms kan de immuunreactie zelf veel te heftig zijn, ontsporen. Dat laatste is eigenlijk alleen mogelijk 
als er voor de vaccinatie al een infectie is opgetreden, al dan niet met ziekteverschijnselen. 

Aan de andere kant zullen sommige katten nauwelijks bescherming krijgen van een vaccinatie omdat hun immuun-
systeem er maar lauwtjes op reageert. Zo‘n kat kan later dus ziek worden terwijl je dat helemaal niet verwacht. 

Het is belangrijk om te weten dat een kitten een tijdje bijna onbeschermd rondloopt: het maternale antistoffenniveau 
is al gedaald onder het niveau voor voldoende bescherming, terwijl het niveau nog te hoog is om een vaccinatie te 
laten werken. De immuunreactie die optreedt bij het kitten na een vaccinatie heeft tijd nodig (enkele dagen tot een 
week) om voldoende bescherming op te bouwen. 

Het wordt daarom afgeraden om volwassen katten met levend verzwakt virus te vaccineren als ze in contact kunnen 
komen met nog niet gevaccineerde kittens of kittens die pas hun vaccinatie gehad hebben. 
Je kunt natuurlijk wel je best doen om de hoeveelheid maternale antistoffen bij de geboorte zo groot mogelijk te  
maken, bijvoorbeeld door je krolse poes minstens een maand voor het katerbezoek te laten vaccineren. Doe dat niet 
te kort vooraf, omdat de dekking toch een stressrijke situatie is, waardoor entreacties heftiger kunnen zijn dan  
normaal. 

Samenvatting 

Vaccinatie van katten tegen kattenziekte en virale niesziekte is nodig en biedt met de huidige entstoffen in het  
algemeen een goede bescherming, mits we ons houden aan de vaccinatieschema‘s. Er is echter geen 100% garan-
tie dat katten niet ziek zullen worden: kittens lopen een tijdje ―onbeschermd‖ rond, en sommige katten reageren  
onvoldoende op de vaccinatie. Blijf dus altijd ook nadenken over hoe je het infectiegevaar kunt verminderen door je 
handelen. En wat vaccinatieschema‘s betreft: ook die veranderen nog wel eens door voortschrijdend inzicht en  
onderzoek, blijf dus op de hoogte van de ontwikkelingen! 

Hennie Jalink 

Cattery de Banninkshof 
www.banninkshof.nl 

 
********************************************************************************************************************** 

Katten spreuken 

 
Katten zijn erg intelligent: ze bezitten jou, jij bezit hen nooit 
Anoniem 

 

Katten en honden genezen vele wonden. 
GodeLiva Uleners 
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WIST U DAT …………………………….  

  
 …. dat men in de Middeleeuwen een zwarte kat vergleek met de duivel. In de loop van de eeuwen is dat zo 

het bijgeloof ontstaan dat een zwarte kat ongeluk brengt. 

 Een huis zonder poes of kat is het zelfde als een aquarium zonder vis  

 Wist u, dat katten de voorkeur geven aan gescheiden poep- en plasplaatsen? Plaatst u daarom eens  
2 kattenbakken voor uw kat. 

 een kat 14 keer beter kan ruiken dan een mens ?  

 Loes de Oci van Marlies Heynemans nu op de auto van de dierenarts ‗staat‘……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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http://www.dtsgroessen.com/
http://www.janicage.com/
http://www.rs.nu/
http://ocicatinfo.nl/
http://www.pawpeds.com/
http://www.worldofocicat.com/
http://www.gencouns.nl/
http://www.cfa.org/breeds/profiles/ocicat.html
http://www.nkfv.nl/
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COLOFON 

Samenwerkende cattery’s 

Draga Pisicâ 
Marlies Heynemans  
   

El Bandito    
Tineke Pieper 
www.catteryelbandito.nl 

Goobita Yangatin 
Els van den Berk 
www.ocicatsite.nl 

Meulicats 
Mischa Grob  
www.meulicats.nl 

Oci van Diem  
Bertie Ottens   
www.ocicats.nl  

Of Yantra‘s Bellfire 
Marja de Jong 
www.ofyantrasbellfire.nl 

Tacico-Ocicats 
Marjolein van Dongen 
www.tacico-ocicats.nl 

Van Ermelinde 
Gerard en Magda Wassing 
www.vanermelinde.nl 

Obsidiaan 
Henk Feenstra 
www.cattery-obsidiaan.com 

Ociqueen  
Rob Blijlevens & Malika Huan  
www.spottedcats.nl  

Daywalker Ocicats  Ocicats vom Sinntal 
Alexandra Meister  Holger & Beate Strott 
www.daywalker-ocicats.de  www.ocicats-vom-
    sinntal.de 

Harski     Oz Catz Ocicats 
Dorotea Modcrin   Nola Kim 
www.harski.net   www.ozcatz.com 

(N) OliverOcicat   Manigordo Ocicats 
Kirsten Laeknes   Assya Borrisovsa 
www.oliverocicat.com  www.ocicat-cat.com 
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.  
Foreword 
 
We are preparing for a nice sporting summer now the spring has finished.  
This month the Dutch Soccer Team will start their mission. In South Africa they 
will battle with the best teams of the world for the much desired Wordcup.  
We all wish it will come back with them to Holland this time. In support of the 
Dutch soccer team the country has been coloured orange and even the little 
Ocikittens have been dressed up to support the team. 
 
Of course the soccer world cup is not the only sport this summer. People are 
going on annual leave, close to home or to exotic places. Many a family will  
enjoy their time off at home with their pets and then they can relax with this  
issue of Oci-Minded. 
 
This time there is a focus on vaccination of pets written by Hennie Jaling. 
 
In addition, we have the story of Ruby. The fabulous chocolate female from  
cattery Goobitha Yangatin, who sadly passed away shortly afte the birth of her 
kittens. The kittens have been hand reared and are therefore completely  
focussed on people. The kittens were even willing to get dressed in orange 
shirts and pose for a photoshoot. Late July is when these little critters will go to 
their new homes, where their new owners can enjoy their antics during the  
holiday. 
 
Oci-minded wishes you a great time during the holidays and wants to thank all 
of you who have contributed with photo‘s, ideas and articles. 
 
Don‘t hesitate to contact by email if you have any questions or comments. Our 
email address is ociminded@ocicatinfo.nl 
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OCI IN THE SPOTLIGHT  

Mr. Darcy Drin en Druut 

This year is the anniversary of my 40 years of cat service. 
My first 11 years was with ―Sia‖ the Siamese, the next 15 
years with ―Izzy the tortishell and then 10 years with 
―Bono‖ the Siamese. The last 4 years have been in the 
service of ―Darcy‖ the Ocicat. All these years  of service 
mean that I have a decent amount of experience taking 
care of a cat and of course this included the cuddles.  
 

A skill also learned during my 40 years is catlanguage, not 
only through observing my own cats but also through  
research. I have a quite decent collection of catbooks, 
both informative and fictional. Armed with this information 
I will write some articles about the why and how of  
distinctive cat behaviour, these articles will be  illustrated 
with photographs of Darcy to explain the situation exactly. 

 

The inside/outside syndrome  

Our backyard has been made catproof and there is no 
way of escaping (at least not once that Darcy has found). 
In this space Darcy can move about freely and when the 
weather is nice the door will stay open and he walks in 
and out of the garden as much as he wants. When the 
door is open it is not so obvious that he goes into the  
garden and back into the house about 10 times in  
10 minutes.  

However, when the wea-
ther is not so nice the door 
obviously stays closed. 
And Darcy hates closed 
doors! Closed doors to a 
cat mean no opportunities 
for new discoveries and no 
exit to a safe place. 

So what happens during a 
closed door episode. 
Well.....we are confronted 
with the inside/outside  
syndrome.  

 

 

However inventive Darcy is with jumping open the internal 
doors, the door to the outside (which does not have a cat 
flap) is to heavy. So Darcy will sit and miauw next to the 
door until you open the door, so he can check his territory, 
the backyard.  

We have become his ‗doorman‘. It does keep us  
moving as we have to get up to open the door for him 
ten, twenty or sometimes even thirty times a day. 

I know that Darcy only wants to make a quick  
inspection of his territory to check up on mice, birds and 
other creatures in the garden. He actually prefers to 
make those inspection trips with interfalls and does not 
want to stay outsidelong, unless there is an unexpected 
change to the status quo. 

 
This makes Darcy look very indecisive as he seems to 
constantly want to go outside when he is inside and the 
other way around when he is outside. Research tells 
me that this inside/outside syndrome is partly caused 
by how a cat marks his territory. Darcy leaves his sent 
in the garden in various spots and this will loose its  
potency and he will have to re-affirm his territory.  
Only when his scent is applied properly will he feel safe 
and happy and will his face appear in the window so we 
know to let him back in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thea en Darcy Kniest 

 Next Month: So that’s why Darcy loves kicking us 

Drin 

Druut 



Ruby‘s kittens and how we met Kitten Opvang Moederloos (K.O.M.) (Motherless Kitten Rescue)  
 
Normally the expectation and delivery of kittens is an exciting and happy time. Rarely are there serious  
complications. However, this time it did. Our Ruby, a chocolate ocicat two years old, was expected to deliver her first 
kittens around the 22nd of April. Her 7 kittens were born several days too early and weighed between 60 and 72 
grams. Ruby did not seem to recover and quickly deteriorated and actually passed away within 24 hours of the  
delivery. 
 

To increase the survival chances of the kittens they were 
brought to Patricia Sluiter of the Motherless Kitten Rescue in 
Lelystad. Patricia specialises in raising motherless and sick 
animals: kittens, puppies, birds, hedgehogs, pigglets and 
even a little mouse of 3 grams.  
 
The kittens had to be fed every two hours with a bottle and 
Patricia with her years of experience managed to pull 5 of 
the kittens throught this tough start. The 2 males and the 3 
females were cared for 4 weeks by Patricia and were able to 
come home when they were able to eat and visit to the  
littertray independently. 
 

 
 
The kittens have been home for a couple of weeks and are doing great,  
drinking and eating well as evident from their well rounded bellies. Because 
they were hand reared they are very people focused and love their cuddles 
even more then usual, so now it is up to the adult cats to teach them some cat 
manners.  
 
 
 
I am very grateful to Patricia for the good care she gave the kittens. Nothing was too much effort for her and she was 
not annoyed with my frequent questions, calls and vsisits. Although I hope that this was a once in a lifetime  
experience I learned a lot. 
 
Els van de Berk. 
Cattery Goobita Yangatin. 
 

 
 
. 
 
   
 
 

A SPECIAL STORY ABOUT KITTENS  
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HEALTH 

 
The translation will follow in next edition. Due to delay the article was not ready in time.  
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