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Longziekte veroorzaakt
door vulling kattenbak

SARCOÏDOSE Heerlense met acht katten van klachten verlost

door Will Gerritsen

MAASTRICHT/HEERLEN – Kattenlief-
hebbers met onbegrepen longklach-
ten moeten de vulling van de kat-
tenbak eens nauwkeurig bekijken.
De kans is groot dat hierin de boos-
doener schuilt.

Die aanbeveling doet hoogleraar
interstitiële longaandoeningen Mar-
jolein Drent (Universiteit Maas-
tricht). Dit naar aanleiding van een
Heerlense vrouw met de ziekte
sarcoïdose die zich op haar spreek-
uur meldde.

Drent en collega’s beschrijven
het geval in het januarinummer
van vakblad European Respiratory
Journal. Sarcoïdose is een chroni-
sche ziekte van het afweersysteem

waarbij vaak de longen worden aan-
getast. Patiënten hebben er een er-
felijke aanleg voor, maar de ziekte
steekt doorgaans pas de kop op
door blootstelling aan allerlei irrite-
rende stoffen, waaronder silica
(steenstof).

De Heerlense vrouw had acht
katten in huis waarvoor zij vier kat-
tenbakken gebruikte, die ze ook da-
gelijks verschoonde. Bij nadere in-
spectie bleek de vulling echter gro-
te hoeveelheden silica te bevatten.
Drent: „Vrijwel alle kattenbakvul-
lingen in Europa worden van dit
materiaal gemaakt, fossiele stoffen
die op een eilandje tegenover Ko-
penhagen worden gewonnen. Het
is uitermate stoffig spul.”

Toen de patiënte een nieuwe kat-

tenbakvulling ging gebruiken, ge-
maakt van oud papier, knapte ze
zienderogen op. Ze was daarvoor
vier jaar ziek geweest en had nog
maar een beperkte longfunctie.
Daarna is de ziekte nog enkele ke-
ren opgestoken, telkens nadat ze
per ongeluk blootgesteld was ge-
weest aan kattengrit van silica. Bij
gebruik van de ‘goede’ kattenbak-
vulling verdwenen de klachten
weer spoedig. Drent: „In dit geval
bleek niet de kat, maar de katten-
bakvulling de boosdoener en hoef-
den de katten niet weggedaan te
worden.” Naar schatting hebben ze-
venduizend mensen in Nederland
sarcoïdose, maar waarschijnlijk zijn
het er meer.
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