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Inleiding

Een huisdier hebben kan veel voldoening geven. Het kan helpen
om je gelukkiger te voelen. Voor veel mensen zijn huisdieren
dan ook meer dan gewoon dieren, ze zijn deel van de familie.
Het is niet altijd nodig om je huisdier weg te doen als je kind
kanker heeft en daarvoor behandeld wordt. Het is natuurlijk
wel belangrijk dat je op de hoogte bent van de risico’s die ver
bonden zijn aan het houden en verzorgen van huisdieren. Er
bestaan immers infecties die overgedragen kunnen worden van
dier op mens.
Deze folder biedt je meer informatie over het houden van huis
dieren als je kind in behandeling is voor kanker, en geeft je ook
enkele eenvoudige richtlijnen om het risico op een infectie door
een huisdier te verkleinen. Het is van belang dat je die richt
lijnen altijd goed opvolgt.
De afdeling kinderhemato-oncologie
Hospitalisatie kinderen B
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MOET JE HUISDIER SOWIESO WEG
ALS JE KIND KANKER HEEFT?
Het is zeker niet altijd nodig dat je de huisdieren die je al hebt, weg
doet. Een uitzondering zijn de diersoorten uit de lijst met huisdieren
die je het best zoveel mogelijk vermijdt.

Te vermijden huisdieren
De volgende dieren vermijd je best zoveel mogelijk, omdat er bij deze
dieren een hoger risico is dat ze infecties doorgeven aan kinderen
in behandeling:

✿ Zwerfdieren
✿ Elk dier dat diarree heeft
gehad
✿ Boerderijdieren
✿ Kuikens en kleine eendjes
✿ Reptielen, zoals schildpadden,
hagedissen, slangen, gekko’s
en kameleons
✿ Amfibieën, zoals kikkers
en padden
✿ Wilde dieren, ook in dierentuinen en safariparken
✿ Alle vogels, inclusief duiven
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Welke infecties kunnen dieren zoal doorgeven?

★ Katten
• Toxoplasmose: deze microbe wordt
doorgegeven van katten op mensen door
geïnfecteerde kattenuitwerpselen, afkomstig
uit kattenbakken, aarde, compost, zand
bakken … Toxoplasmose is een ziekte die
vaak en wereldwijd voorkomt bij de meeste
vogels en warmbloedige zoogdieren, zoals
honden en mensen. De symptomen zijn
hoofd- en lichaamspijnen, koorts, moeheid,
misselijkheid, keelpijn, bloed ophoesten en
ademhalingsmoeilijkheden. Toxoplasmose
kan serieuze oogproblemen veroorzaken
bij mensen.
• Feline leukemie: mensen kunnen niet geïnfecteerd worden met
het feline leukemievirus, maar katten die dat virus hebben, lopen
meer risico om andere infectieuze ziektes op te lopen.
★ Vissen: vissen kunnen een bron zijn van huidinfecties. Je kunt in
fecties voorkomen door ervoor te zorgen dat je kind zijn handen
niet in aquariums of visbokalen stopt. Als dat toch gebeurt, laat
dan je kind de handen grondig wassen.
★ Fretten: griep kan doorgegeven worden van mensen op fretten,
en van fretten op mensen.

Wa t m e t h u i s d i e r e n a l s j e k i n d k a n ke r h e e f t ?
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Wie loopt meer risico op een infectie?
Kinderen in behandeling voor kanker worden zelden geïnfecteerd
door hun huisdieren, maar het risico is wel hoger als je kind:
★ Chemotherapie krijgt;
★ Radiotherapie krijgt;
★ Een beenmerg- of stamceltransplantatie ondergaan heeft.

KUN JE EEN NIEUW DIER IN HUIS NEMEN
ALS JE KIND KANKER HEEFT?
We raden je aan om geen nieuw huisdier te kiezen tot de behandeling
van je kind beëindigd is. Als je toch een nieuw huisdier wil, dan is een
volwassen dier veiliger. Neem zeker geen huisdier dat jonger is dan
een jaar. Raadpleeg zeker je arts, voordat je een nieuw dier neemt.
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HOE KUN JE HET RISICO OP INFECTIES
DOOR EEN HUISDIER VERMINDEREN?
Het is belangrijk dat er te allen tijde rekening gehouden wordt met
hygiëne. Verderop in deze brochure wordt dieper op de details
ingegaan, maar de twee hoofdregels om te onthouden zijn:

✤ Laat je kind de handen grondig wassen na elk direct of
indirect contact met welk dier dan ook. Dus ook na het
aanraken van de kooi of mand, het eten, de speeltjes, het lig
kussen, compost, mest, een zandbak, een bloemenbak …
✤ Zorg er zo goed mogelijk voor dat je kind niet in contact komt met de uitwerpselen, de urine, het kwijl en het
braaksel van dieren. Laat het dus bijvoorbeeld zeker niet de
kattenbak schoonmaken.

Enkele hygiënische richtlijnen

★ Je huisdier eten geven
• Gebruik altijd kant-en-klaar voedsel uit blik of een zak. Geef
je huisdier geen rauw, niet doorbakken of slechts gedeeltelijk
gekookt eten. Rauw voedsel is een bron van verschillende ziektes
en zelfs als je het voedsel in de microgolfoven opwarmt, zullen
niet alle microben gedood zijn.

Wa t m e t h u i s d i e r e n a l s j e k i n d k a n ke r h e e f t ?
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• Zorg ervoor dat je huisdier altijd vers, zuiver water heeft, dat
minstens eenmaal per dag ververst wordt. Bacteriën groeien
snel in water dat niet regelmatig ververst wordt.
• Zorg ervoor dat je kat geen muizen, ratten of vogels eet of vangt,
zodat ze minder risico loopt om toxoplasmose op te lopen. Het
kan helpen om een belletje rond de nek van de kat te binden. Het
kan moeilijk zijn om te vermijden dat huisdieren andere dieren
vangen, maar probeer het wel zo goed mogelijk te vermijden.

★ Manden en kattenbakken
• Hou de omgeving van de mand zuiver. Was dekentjes of slaap
plaatsen wekelijks en reinig hokken en bakken ook iedere week.
• Ververs kattenbakken dagelijks. Sommige microben, zoals toxo
plasmose, hebben slechts 24 uur nodig om infectieus te worden.
Desinfecteer de kattenbak ook minstens een keer per maand.
• Laat je kind in behandeling nooit de mand en kattenbak verversen.
• Hou manden en kattenbakken uit de omgeving waar eten
behandeld wordt.
• Plaats manden en kattenbakken niet in de nabijheid van warme
plaatsen zoals een radiator of een haardvuur. De hitte zorgt
ervoor dat bacteriën snel groeien.

8

★ Je huisdier verzorgen
• Vermijd zo goed mogelijk dat je kind contact heeft met de urine,
de uitwerpselen, het kwijl en het braaksel van je huisdier. Hou je
kind dus ook weg van huisdieren die onwel zijn of diarree hebben.
• Hou je huisdier weg van de uitwerpselen van andere dieren.
• Probeer ervoor te zorgen dat je huisdier niet door vuilniszakken
rommelt.
• Bedek de zandbak als die niet in gebruik is, om te vermijden
dat katten hem gebruiken als kattenbak.
• Hou je huisdier weg uit de slaapkamer en de keuken. Veeg
elke plaats waar eten behandeld wordt, goed zuiver met
antibacteriële spray of doekjes.
• Laat niet toe dat je huisdier je kind
of jezelf likt, zeker niet in het
aangezicht of aan open wonden
en schrammen.
• Zorg ervoor dat je
kind het huisdier geen
kusjes geeft.
• Zorg ervoor dat je huisdier proper en geborsteld is om ervoor te
zorgen dat zijn huid en vacht gezond blijven. Zorg dat de nagels van
je huisdier kort blijven, om het risico op krabben te vermijden.
• Hou je huisdier gezond. Een gezond huisdier loopt minder risico’s
om ziektes op te pikken en ze door te geven aan mensen.
• Hou dieren zoals hamsters, cavia’s en konijnen – kortom, dieren
die graag op iets knabbelen – uit de buurt van het infuus van je kind.

Wa t m e t h u i s d i e r e n a l s j e k i n d k a n ke r h e e f t ?
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WANNEER MOET JE MET JE
HUISDIER NAAR DE DIERENARTS?
✤ Als je denkt dat je huisdier ziek is, laat je kind het dan niet
vasthouden. Raadpleeg de dierenarts zo snel mogelijk.
✤ Raadpleeg de dierenarts zo snel mogelijk als je huisdier diarree of
ademhalingsproblemen heeft.
✤ Laat je huisdier regelmatig ontwormen. Als het vlooien, teken of
mijten heeft, laat het dan zo snel mogelijk behandelen. Behandel in
geval van vlooien tegelijkertijd ook de slaapplaats van je huisdier.
✤ Zorg ervoor dat de nagels van je huisdier niet te lang worden, zodat
ze geen schrammen veroorzaken. Vraag de dierenarts hoe je de na
gels moet knippen. Knip de nagels nooit als je niet weet hoe het moet.
✤ Als je vermoedt dat je huisdier een huidinfectie heeft, laat dat
dan onmiddellijk nakijken door de dierenarts. Laat eventuele
huiduitslag bij je kind controleren door de dokter.
✤ Laat je huisdier sowieso minstens een keer per jaar nakijken door
een dierenarts. Hou de vaccinaties van je huisdier ook up-to-date.
Vraag raad aan de dierenarts als je onzeker bent over de vaccinatieen ontwormingsstatus van je huisdier.

Geen enkele vaccinatie die katten of honden moeten krijgen, veroorzaakt
problemen voor kinderen in behandeling, behalve Bordetella. Die
vaccinatie wordt aan je huisdier gegeven ter preventie van kennel
hoest. Zorg ervoor dat je kind in behandeling contact vermijdt met
honden die in de laatste zes weken zo’n vaccinatie kregen.
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WAT DOE JE ALS EEN DIER JE KIND IN
BEHANDELING BIJT? EERSTE HULP
Als je kind gebeten is door welk dier dan ook, doe dan het volgende:
★ Was de plaats van de beet grondig met antibacteriële handzeep.
★ Droog de plaats van de beet met een steriel kompres.
★ Bedek de wonde met een steriel kompres of een steriele pleister.
★ Waarschuw zo snel mogelijk je oncologisch centrum en volg de
aanwijzingen op.
Geniet van je huisdier!
Het is heel belangrijk dat je kunt genieten van je huisdier. Als je de richt
lijnen van deze folder goed volgt, kan je huisdier een waardevol deel van
de familie blijven. Probeer zo normaal mogelijk om te gaan met je huisdier.
Sommige dieren voelen aan als er iets niet in orde is binnen het gezin.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Contactgegevens van de dienst kinderhemato-oncologie
Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt na het lezen van deze
brochure, aarzel dan niet om contact op te nemen met het medisch
team van de dienst kinderhemato-oncologie.
Zorgcoördinator tel. 016 34 06 41
Verpleegafdeling tel. 016 34 58 07
tel. 016 34 58 08
Dagziekenhuis
tel. 016 34 31 41
Thuiszorg 		
tel. 016 34 33 42
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Ontwerp en realisatie
Deze tekst is gebaseerd op een brochure van Children’s Cancer and Leukaemia
Group en werd vertaald door de dienst kinderhemato-oncologie in samenwerking
met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700826.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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