Copyright foto
Verwisselbaar schoeisel of overschoenen werken beter tegen ver-

dat ze weer gebruikt worden. Dit vanwege direct contact met

spreiding van ziektekiemen dan handdoeken met ontsmettings-

speeksel, urine en ontlasting. Een kleedje of mandje met haren

middel of voetbaden (vanwege inactivatie door organisch vuil en

mag zelfs niet iedere dag vervangen worden. Van haren wordt

inwerktijd). Uit de literatuur blijkt dat fout gebruik van voetbaden

een kat immers niet ziek en doordat de eigen geur van de kat

zelfs voor meer verspreiding van ziektekiemen zorgt, dan als er

aan het kleedje hangt, werkt dit stressverlagend. Schoonma-

geen maatregelen worden genomen.

ken van het hele hok heeft ook weinig meerwaarde tegen de

Spotcleaning

verspreiding van ziektekiemen. Het reinigingsmiddel doodt de
ziektekiemen immers niet. Tijd over, zou je dan dus denken als

Hoe zit het dan nu met die quality time? Spotcleaning – dus

je niet iedere dag alles van boven naar beneden schoon hoeft

alleen schoonmaken wat vies is – is het best toe te passen bij

te schrobben. Maar nee, die tijd dien je te gebruiken voor een

katten. Katten zijn enorm stressgevoelig en vooral binnenkatten

goede inspectie van de ruimte om alle vieze plekken te ontdek-

zijn weinig gewend. Als ze dan tijdelijk in een asiel of pension zit-

ken, het gedrag van de kat te bestuderen en het dier aandacht

ten, levert dit per definitie stress op en neemt de kans op ziekte

te geven. Vaak is de schoonmaak het enige moment op een dag

toe. Wanneer een dier stress ervaart, scheidt het meer ziektekie-

waarop er aandacht is voor de individuele kat. Deze tijd moet

men uit waardoor de infectiedruk in de omgeving toeneemt. Dit

dus goed besteed worden. Is een dier slomer dan normaal, ver-

alles willen we natuurlijk voorkomen!

toont het ziekteverschijnselen? Zo ja, dan kun je meteen actie

Voor een kat leveren verplaatsingen stress op, dus ik adviseer

ondernemen.

om een kat vooral niet uit het verblijf te halen en in een transportmand te doen voor de dagelijkse verzorging. Het idee van
spotcleaning is dat alleen schoongemaakt wordt wat vies is en

Ook voor honden

Ook bij honden kan de spotcleaningmethode gebruikt worden.

dat het dier in het eigen hok blijft. Alleen de kattenbak, voer- en

Maak schoon wat vies is, maar laat vooral de eigen geur in de

drinkbakjes worden iedere dag schoongemaakt en ontsmet voor-

omgeving aanwezig. Voor veel pensionhouders voelt dit misschien als poetsen met de Franse slag, maar zie het als extra
tijd voor het dier!

Riekske Willems-Dams is eigenaar van VetQuest. Ze is afgestudeerd als dierenarts en heeft vele jaren ervaring in werken met
dieren, zowel in de praktijk als binnen een asielomgeving. Met
VetQuest richt ze zich op Shelter Medicine, een
nieuw vakgebied binnen de diergeneeskunde dat
focust op in groepen gehouden gezelschapsdieren.
Dit vooral preventief door goede protocollen en
bedrijfsvoering, maar ook voor uitbraakmanagement. Kijk voor meer informatie op www.vetquest.nl.

Tot slot nog een tip over het gebruik van een hogedrukreiniger.
Door de hoge druk worden ziektekiemen verder door de lucht
verspreid dan andere schoonmaakmethodes. Het risico bestaat
dat mens en dier deze inademen door het ontstaan van aerosolen. Beter is het dus om geen hogedrukreiniger te gebruiken of
anders goede hygiëne-voorzorgsmaatregelen te nemen.
Het Fear Free Shelter-programma (fearfreeshelters.com)
besteedt uitgebreid aandacht aan het herkennen van stress
signalen en hoe je hiermee om kunt gaan. Zij raden spot
cleaning aan om stress te verminderen. Ik raad iedereen die
met dieren werkt aan om deze website eens te bekijken! ←
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