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Dit is de november nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.
We doen ons best om elke maand een nieuwsbrief
met interessante onderwerpen (voor elk wat wils) te
creëren.
We wensen u veel leesplezier. En elke keer acties
natuurlijk!
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Voedsel allergie en voedsel intolerantie
bij honden
Wat is een voedselallergie?

Inhoud van deze nieuwsbrief

Een voedselallergie (of -intolerantie) is de
aandoening waarbij de hond overgevoelig is voor
een bepaald bestanddeel in het voer. Meestal wordt
de allergie veroorzaakt door de eiwitbron.
Voedselallergie gaat gepaard met jeuk en
huidproblemen, een gedeelte van de honden
vertoont daarnaast ook maagdarmklachten. Naar
schatting wordt 1% van de huidproblemen
veroorzaakt
door
een
voedselallergie.
Voedselallergie treedt op bij dieren van alle
leeftijden en is niet seizoensgebonden zoals
bijvoorbeeld bij atopie het geval is.

Voedsel allergie en voedsel intolerantie bij honden 1

Hoe ontstaat een voedselallergie?
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Hoewel het werkingsmechanisme nog niet geheel
duidelijk is reageren de cellen in de huid en/of in

Mocht u willen reageren dan kan dat op het emailadres van de praktijk: dapeuropawijk@dierenartshaarlem.nl.
De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst,
zodat u hem altijd terug kan lezen. Kijk dan op onze

website! (www.dierenarts-haarlem.nl) op het
onderdeel nieuwsbrieven.
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het spijsverteringskanaal overgevoelig op bepaalde
eiwitten in het voer. Deze eiwitten (allergenen)
veroorzaken een heftige overgevoeligheidsreactie
met allerlei symptomen tot gevolg. De eiwitbron
kan een nieuw ingrediënt van het voer zijn waarop
de hond reageert, maar het is ook bekend dat
honden ineens allergisch reageren op bestanddelen
die al tijden -jaren!- in het voer aanwezig zijn.
Wanneer een hond allergisch reageert op een
eiwitbron dan zal de hond dat in de regel zijn
levenlang blijven doen. Een voedselallergie bij de
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hond gaat nog wel eens samen met een

Hoe stellen we de diagnose?

vlooienallergie of atopie.

Op basis van de klinische klachten, het verhaal van
de eigenaar (recente voerwisseling) en het

Welke voedingsmiddelen kunnen een allergie
veroorzaken?

uitsluiten van andere oorzaken van jeuk (zoals een
vlooienallergie) kan de waarschijnlijkheidsdiagnose

In principe kan ieder bestanddeel van de voeding
een allergie opwekken, maar meestal is het de

worden gesteld die meestal met een eliminatiedieet
bevestigd kan worden.

eiwitbron, zoals rund, eieren, kip, lam, soja of
tarwegluten. Het ontstaan van een voedselallergie
zegt overigens niets over de kwaliteit van het voer.
Mensen denken vaak dat zij geen goed voer aan de
hond geven, maar hetzelfde voer zal bij een andere
hond geen enkel probleem opleveren. We moeten
de voedselallergie niet verwarren met de
intolerantie voor melksuiker (lactose). Volwassen
dieren verliezen in de regel het enzym lactase wat
het melksuiker afbreekt. Dit heeft als gevolg dat
veel volwassen dieren aan de diarree gaan wanneer
zij melkproducten gevoerd krijgen. Dit is een
normaal verschijnsel en verdwijnt normaliter
wanneer gestopt wordt met het geven van
melkproducten.

Een eliminatiedieet is een dieet dat geen
bestanddelen bevat waarop de hond allergisch kan
reageren. Er zijn veel commerciële hypo-allergene
diëten op de markt. Er zijn hiervan zelfs diëten
waarvan de eiwitten als het ware in kleine stukjes
'geknipt' zijn zodat het hondenlichaam deze niet
meer als lichaamsvreemd herkent en er dus ook
niet meer op reageert. Het eliminatiedieet dient
minimaal zes weken lang te worden gegeven en de
hond mag naast dit voer niets anders te eten
krijgen. Wanneer er sprake is van een
voedselallergie zullen de darmklachten met enkele
dagen en de huidklachten met zes tot negen weken
verdwijnen.

Wat zijn de symptomen van een voedselallergie?
De

voornaamste

symptomen

zijn

jeuk

en

De eigenaar kan ook zelf een dieet bereiden van
ingrediënten die de hond nog nooit heeft gegeten

problemen met de huid, vooral aan oren, tenen,
buik, liezen, oksels en op de achterkant van de

(geit, struisvogel of zelfs kangoeroe),

poten:

Wat is de behandeling van een voedselallergie?



jeuk

Wanneer met het eliminatiedieet bewezen is dat de




rode huid
pustels en pukkels

hond aan een voedselallergie lijdt kan er voor
gekozen worden om met een provocatiedieet te



huidontstekingen / oorontstekingen

testen welke voeders wel, en welke niet worden
geaccepteerd (de 'provocatie'). Dit is echter een

Deze huidproblemen kunnen gepaard gaan met
maag-darmklachten als braken, diarree, frequent
'rommelende' darmen, het laten van winden en
darmkrampen.
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langdurige

en

vaak

omslachtige

aanpak.

Tegenwoordig wordt er veel vaker gekozen om de
hond een commercieel hypo-allergeen dieet te
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geven zodat de klachten ook in de toekomst weg
blijven.

Welk hondenras past bij mij?

Hoe is de prognose?
Wanneer de hond klachtenvrij is op het hypoallergene dieet is de prognose goed.
Enkele hypo-allergene dieten die we voor honden
in de praktijk beschikbaar hebben zijn:
Trovet Regulator
Royal canin hypoallergeen
Hill´s ZD

Wanneer u hebt besloten om een pup te nemen,
zijn er veel zaken die u zich vooraf goed moet

In de volgende nieuwsbrief zullen we het over

problemen er mogelijk op de loer liggen. Om deze
reden worden nog wel eens rassen gekozen die

voedsel allergie bij de kat hebben.

bedenken. Dat een hond veel tijd en energie kost,
weten de meeste mensen wel. En dat er een
kostenplaatje aan een hond vastzit, ook. Een van de
belangrijkste keuzes die u allereerst moet maken is
voor welk ras u kiest. De meeste rassen worden
gekozen op basis van het uiterlijk, zonder dat men
zich voldoende realiseert wat het karakter van de
hond is, wat zijn behoeften zijn qua beweging,
vachtverzorging, voeding en welke medische

totaal niet geschikt zijn. Zo past een border collie
minder goed op een flatje drie hoog achter bij oma
die slecht ter been is, en is een chihuahua niet de
meest geschikte waakhond op een bedrijventerrein.
Verschillende zaken zijn van belang:
- heeft u veel tijd, of juist weinig
- woont u in de stad of buiten
- heeft u (kleine) kinderen
- zijn er andere honden of katten in huis
- bent u allergisch

Een van de uitingen van voedsel overgevoeligheid
bij de hond: jeuk op buik en liezen
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- is de hond een gezelschapshond of wordt er wat
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anders van hem verwacht

Met een goede dienstregeling buiten de normale

- enzovoort
Op onderstaande link kunt u door meerdere vragen

openingsuren van de praktijken, goed opgeleide en
kundige dierenartsen en assistentes, het uitwisselen van

te beantwoorden er achter komen welke
hondenrassen voor u geschikt zijn of juist helemaal

ervaringen en het volgen van nascholingen willen wij u
en uw huisdier goede diergeneeskundige zorg bieden.

niet. Ook worden de geselecteerde rassen kort
beschreven. Veel succes!

Alle patiëntgegevens worden bij behandeling door een
dierenarts binnen de kring aan uw eigen dierenarts

www.hondenras.com

doorgegeven. Kwaliteit en transparantie zijn
belangrijke kenmerken van onze samenwerking.

DKKL

Ons hondepotje

Dierenartsen Kring Kennemerland, heeft een
nieuwe website. http://www.Dkkl.nl

(tevens een dikke kattepot sinds een jaar of twee voor
de kattenliefhebbers)

De dierenartsen kring Kennemerland is een
samenwerkingsverband van 16 dierenklinieken in de
regio Kennemerland. De kennis en kunde van de
behandeling van zieke huisdieren heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. Doordat we met zoveel
praktijken samenwerken kunnen we optimale zorg
verlenen aan huisdierbezitters in de regio
Kennemerland.

Op de balie staan onze trouwe dalmatiër(?) en een
hele dikke gekleurde tropisch naaktkat (?). Deze twee
vangen met elkaar nogal wat kleingeld op en sparen op
deze manier aan projecten waar de praktijk een
evenredig deel aan bijdraagt.
Het laatste door u gesteunde project:
Diergeneeskundige zorg in Malawi. Dit project krijgt
ondersteuning vanuit de faculteit diergeneeskunde en
veel enthousiate diergeneeskunde studenten.
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van een kruising met een Golden retriever.
De NVWA spoort dieren op die in contact zijn
geweest met deze pups. Naast honden kunnen ook
andere dieren en mensen besmet zijn óf worden. In
Bulgarije wordt nog gezocht naar de chauffeur en
de bijrijder die de pups hebben vervoerd.

Voor meer informatie kijk op dio.nl
Van 2004 tot en met 2012 is al meer dan 6000Euro
gedoneerd! Met uw hulp! Bedankt!

Voor u gelezen
Hondsdolheid bij 2 pups uit Bulgarije
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) heeft afgelopen maand (19 en 20
oktober 2013) bij 2 dieren uit hetzelfde nest rabiës
vastgesteld. Beide pups, ongeveer 4 maanden oud
en gehouden in de steden Rotterdam en Zaandam,
zijn geëuthanaseerd. De GGD RotterdamRijnmond en de GGD Zaandam zijn gestart met
contactonderzoek. Inmiddels hebben zij alle
mensen (14 personen uit regio ZaanstreekWaterland en 34 personen uit de regio’s Rotterdam
Rijnmond en Zuid-Holland West) die risicovol
contact hebben gehad met de pups opgespoord en
zo nodig gevaccineerd. De honden komen uit een
asiel in Bulgarije en hebben het uiterlijke kenmerk
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Het rabiës virus wordt uitgescheiden in speeksel. Bij
bijten, maar ook door likken kunnen mensen en
dieren besmet raken. Al voordat dieren
verschijnselen vertonen van rabiës zijn ze
besmettelijk voor hun omgeving.
De besmetting van rabiës bij de 2 pups is bevestigd
door het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad
(zoals gebruikelijk bij aangifteplichtige ziekten).
Begin oktober 2013 zijn de pups met een chip en
een paspoort vanuit Bulgarije onder meer via
Oostenrijk en Duitsland naar Nederland vervoerd
waar zij op 5 oktober zijn aangekomen.
Standpunt/ advies KNMvD
Het is begrijpelijk dat het leed van zwerf- en
asieldieren veel mensen raakt. Desondanks raden wij
het meebrengen van zwerf- en asieldieren uit het
buitenland (door particulieren of instanties) ten
zeerste af.
De voornaamste reden hiervoor is dat dieren die
afkomstig zijn uit het buitenland vaak zoönotische
infecties bij zich dragen. Om import van dergelijke
ziekten, en verdere verspreiding te voorkomen, is
het belangrijk dat de dieren vrij zijn van deze
ziekten voordat ze mee komen. In de meeste
gevallen wordt dit niet gecontroleerd. Wordt bij
thuiskomst duidelijk dat het dier drager is van de
infectie, dan kan het heel lastig zijn om het weer
beter te maken. Bij rabiës is dat niet mogelijk en
wordt het dier geëuthanaseerd, en mogelijk ook
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alle andere dieren die met dit rabide dier in
aanraking zijn gekomen.

Belgische snuifduiven betrapt

Voor gehele standpunt van de KNMvD aangaande
import van dieren klik hier.
Voor meer informatie verwijzen we naar de
NVWA.
• Consumenten en bedrijven kunnen contact
opnemen met het Klantcontactcentrum van de
NVWA (0800) 04 88.
• Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen
journalisten contact opnemen met het team
persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.
Gevaren hondsdolheid onderschat
Omdat jaarlijks naar schatting duizenden dieren uit
het buitenland worden ingevoerd, zit hier een
mogelijk risico. Maar het rabiësvirus kan ook op
vakanties worden opgelopen door dieren die bijten,
krabben of zelfs likken aan een hand waar een
wondje op zit. Om reizigers hiervan bewust te
maken roept de NVWA op om voorzichtig te zijn.
De tips voor reizigers staan in de NVWA-flyer ‘Ken
je Grenzen, pas op voor hondsdolheid’ (Adobe
Acrobat Document, 1957 kB). Ook moeten
mensen waakzaam zijn bij de aanschaf van honden
waar de herkomst niet bewezen veilig is.
Meer informatie:
- Pagina Hondsdolheid (rabiës)
- Website RIVM pagina rabiës

Geen wonder dat een paar Vlaamse topduiven zo
hard vliegen. Melkers strooiden namelijk cocaïne
door hun voer. Althans, dat is een mogelijke
verklaring voor de coke-sporen in duivenpoep waar
verschillende Vlaamse kranten vandaag over
schrijven.
Maar hoe zit dat dan?
Iedere duif in de topsport wordt
gecontroleerd op doping. De poep, die je kent van
het dak of van je auto, wordt opgevangen en
gecheckt op verboden middelen. Toch kwam uit de
60 tests die de Koninklijke Belgische
Duivenliefhebberbond KBDB liet doen, niets geks.
Dat is volgens dierenarts Patrick Derycke niet
bijzonder: "Er werd niet gedacht aan de drug
cocaïne en in 't laboratorium staat niet de juiste
apparatuur om daarop te testen."
Om zeker te zijn werd de duivenpoep naar een
Zuid-Afrikaans lab gestuurd. Verschillende poepjes
gemengd, want één dopingtest kost al gauw 300
euro. Van de twintig geteste monsters, werd in zes
sporen van doping gevonden. In eentje coke.
Behalve coke hadden de straaljagers onder
de duiven vooral soorten anabolen in hun
ontlasting.
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Woordvoerder Carmen van Schaijk van de
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie NPO
laat weten dat er in Nederland nog geen duiven zijn
betrapt op het gebruik van cocaïne. "Het is bekend
dat er ook in Nederland middelen worden
gebruikt, daar laten we regelmatig onderzoek naar
doen. In de praktijk wordt er zelden wat gevonden."
Regelgeving
In de regelgeving van de NPO staat al welke
middelen verboden zijn. Begin november is er een
overleg over de regelgeving. Dit wordt in
Nederland, maar ook in België jaarlijks gedaan. De
kans is groot dat cocaïne nu ook aan die lijst wordt
toegevoegd.
Want wat gebeurt er met een duif op doping?
Volgens Van Schaijk kunnen de duiven dan harder
en langer vliegen, waardoor ze een wedstrijd
gemakkelijker kunnen winnen.
De duivenhouders in België die hun vogels hebben
gedrogeerd, hebben dit keer geluk, want doordat
de monsters een mengsel zijn van verschillende
duivenpoep, kan niet achterhaald worden welke
duif welk stofje heeft gebruikt.

Een witte leeuw en leeuwin in het Nederlandse
Ouwehands Dierenpark krijgen pompoenen om
mee te spelen en in te bijten.
Een groot succes zo blijkt: de leeuw zette er gretig
zijn tanden in, en de leeuwin gebruikte de
pompoenen vooral als manier om haar nagels te
scherpen.
Voor de stokstaartjes is een pompoenlantaarn
vooral een tof speelgoedje. Op, in, door... alle
manieren worden onderzocht.

Halloween in de zoo
Halloween is niet alleen leuk voor mensen, maar
ook voor dieren. Of toch vooral de pompoenen die
bij het griezelfeestje horen...

201311 Nieuwsbrief.doc

7

Wist u dat……….

Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen.

We nog steeds een eigen postzegel
hebben?
De PTT (POSTNL), zo vriendelijk geweest om ons
bij te staan om een eigen kliniek postzegel te
vervaardigen.
Er is een beperkte oplage, maar we zullen proberen
alle oproepen voor gezondheidscontroles en
vaccinaties te voorzien van onze eigen postzegel.

Akties

Chipprijs
in het laatste kwartaal van 2013 betaalt u
slechts 28Euro voor het chippen van uw
huisdier.

TROVET volwassen kat
Bij elke terug gebrachte oproepkaart met onze
eigen postzegel krijgt u bovendien 2,5Euro korting
op de vaccinatie.
Door het succes gaan we er nog even mee door.

We flink uitgebreid hebben?
De praktijk heeft er heel wat vierkante metertjes bij
gekregen. Nu kunnen we u eindelijk eens laten zien
wat we allemaal voor de beestjes in huis hebben.
Hieronder ziet u de ruimte, die vanuit de
wachtkamer te bereiken is.
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Nog 3 zakken beschikbaar!!!! Laatste 3 kilo
zakken voor 10 Euro per zak.

50% korting!
Wilt u meer informatie over TROVET, kijk dan
eens op hun website.
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