
 
 

Feline Infectieuze Peritonitis (FIP) 

FIP is een virusziekte die wordt veroorzaakt door een (gemuteerd) coronavirus. Dit feline coronavirus 

(FcoV) is in eerste instantie onschuldig en veroorzaakt alleen wat lichte diarree, echter als het muteert 

kan de ziekte FIP ontstaan. De meeste katten maken in hun leven wel eens een infectie door met het 

coronavirus. 

Binnen sommige kattenpopulaties zijn zelfs 80-90% van de katten met antilichamen tegen het 

coronavirus gemeten (=seropositief voor het FcoV), deze katten zijn dus ooit in aanraking geweest met 

het coronavirus. 1 - 5 % van de seropositieve katten zal FIP kunnen ontwikkelen. 100 % van de katten 

die FIP krijgen gaan dood. 

Een deel van de katten, die ooit een infectie met corona hebben doorgemaakt kan drager blijven, het 

virus blijft dan aanwezig in het lichaam. Deze katten zijn hier niet ziek van maar ze kunnen het virus 

wel verspreiden. 

De huidige theorie is dat onder bepaalde omstandigheden het coronavirus, dat nog in het lichaam 

aanwezig is, gaat muteren (= van DNA samenstelling veranderen) tot een kwaadaardige variant. We 

spreken dan van FIP. 

Dit "FIP" virus kan macrofagen (= bepaald type ontstekingscel) binnendringen en zich hierin 

vermeerderen. Op deze manier verspreidt het virus zich door de bloedbaan. Het ziektebeeld van FIP 

wordt veroorzaakt door een afweerreactie van het lichaam tegen deze geïnfecteerde macrofagen. Er 

worden zogenaamde immuuncomplexen gevormd die gaan vastlopen in kleine bloedvaatjes waardoor 

op die plaatsen ontstekingen ontstaan in en rond deze bloedvaatjes en organen.  

Wanneer muteert het? 
Of het onschuldige coronavirus in het lichaam van de kat muteert tot FIP hangt af van een aantal 

factoren. O.a. de virusstam, genetisch bepaalde afweer van de kat, andere virusinfecties (FIV, FeLV) 

en het doormaken van stress ( zoals teveel katten in een groep, dracht en geboorte, verhuizing, naar 

nieuwe eigenaar, andere kat in de groep) spelen een belangrijke rol. Katten die jonger zijn dan 2 jaar 

of ouder dan 10 jaar kunnen eerder FIP ontwikkelen.  

Hoe kan een kat besmet raken met het coronavirus? 
Katten die besmet zijn met het coronavirus kunnen het virus uitscheiden via de ontlasting, speeksel en 

de urine. Andere katten kunnen het virus via de neus en/of bek opnemen. Iedere kat kan in contact 

komen met dit onschuldige coronavirus en daar wat diarree van hebben, maar dus niet iedere kat 

ontwikkelt ook FIP. 

Is FIP wel of niet besmettelijk? 
Wanneer in een groep katten FIP optreedt beperkt de ziekte zich vaak tot een enkele kat. Het "FIP"-

virus lijkt zich niet gemakkelijk te verspreiden. Het is mogelijk dat het "FIP"-virus, dat door deze kat 

wordt uitgescheiden, niet meer besmettelijk is voor andere katten. Een andere theorie is dat andere 

katten wel besmet worden door het "FIP"-virus maar dat zij voldoende bescherming hebben doordat 

zij antilichamen hebben tegen het onschuldige coronavirus. Er zal in de komende jaren meer 

onderzoek gedaan moeten worden om meer te weten te komen over FIP. 

  

http://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/dierinfo/kat/fiv.html
http://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/dierinfo/kat/felv.html


 

 

 

Wat zijn de symptomen van een kat met FIP? 
 

Er zijn 2 vormen van FIP:  

 Een natte vorm. 
Dit is de acute vorm waarbij kleine bloedvaten vocht gaan lekken en er vrij vocht in de 

buikholte en/of borstholte ontstaat. Dit vocht is vaak geel en dradentrekkend (ten gevolge van 

een hoog eiwitgehalte en fibrine). Katten met deze vorm van FIP zijn erg ziek. Ze hebben 

vaak hoge koorts en een dikke buik. Ze kunnen benauwd zijn als er vocht in de borstholte 

aanwezig is.  

 De droge vorm.  
Dit is de chronische vorm waarbij er in verschillende organen door het hele lichaam kleine 

ontstekingshaarden ontstaan. Veel voorkomende organen zijn de lever, de nieren, de ogen en 

de hersenen.  

De symptomen van FIP zijn divers. NB: niet elk symptoom hoeft voor te komen. 

Symptomen kunnen zijn:  

 Slecht eten  

 Koorts  

 Slechte vacht  

 Lusteloosheid/sloomheid  

 Slechte groei  

 Vermageren  

 Oogontstekingen: uveitis  

 Dikke volle buik door vocht in de buik (ascites)  

 Benauwdheid door vocht in borstholte (hydrothorax)  

 Gele slijmvliezen en huid (icterus of geelzucht) als de lever is aangetast  

 Braken en diarree  

 Epileptische aanvallen, als er ontstekingen in de hersenen zijn. Soms valt de eigenaar alleen 

een gedragsverandering op.  

 Nystagmus 9heen en weer bewegen van de ogen) 

 Neurologische verschijnselen (verlammingen)  

 Bloedarmoede 

 

Uw dierenarts zal uitgebreide onderzoeken doen vooraleer te kunnen concluderen of uw kat al 

dan niet fip heeft. In sommige gevallen kan de diagnose fip alleen maar vastgesteld worden 

door een autopsie uitgevoerd door het laboratorium. (dus pas nadat de kat overleden is). 

 


