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Dit is de december nieuwsbrief van de
Dierenkliniek Europawijk.

Rabiës: Invoereisen België en Finland
aangepast

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!
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.

Inhoud van deze nieuwsbrief
Rabiës: Invoereisen België en Finland aangepast...... 1
Voedingsovergevoeligheid bij de kat....................... 2

Naar aanleiding van de twee recente rabiës gevallen
in Nederland hebben de Belgische en Finse
autoriteiten hun wetgeving aangepast. België en
Finland nemen deze maatregel omdat Nederland
hierdoor de OIE (wereldorganisatie voor
dierengezondheid)-status “rabies vrij” tijdelijk kwijt
is. Dit betekent dat per direct én voor minimaal zes
maanden de invoereisen vanuit Nederland naar
België en Finland zijn veranderd.

Voedingsallergenen .............................................. 2

Alle dieren en dus ook dieren jonger dan drie
maanden moeten zijn gevaccineerd voor rabiës

Immuunreacties.................................................... 2

(alvorens ze 21 dagen later de grens mogen

Symptomen .......................................................... 2

passeren).
Houdt u er rekening mee dat de minimale leeftijd
voor vaccinatie tegen rabiës afhankelijk is van de
SPC (Summary of Product Characteristics) van het
vaccin. In Nederland zijn geen vaccins geregistreerd
die aan dieren jonger dan 3 maanden gegeven
mogen worden. Dieren jonger dan 3 maanden en
21 dagen (i.v.m. wachttijd na vaccinatie op 3
maanden) oud kunnen dus niet naar België en
Finland toe. Op dit moment hebben we geen

Diagnose................................................................ 3
Duur van eliminatiedieet...................................... 4
Voor u gelezen… ..................................................... 4
Vuurwerkangst...................................................... 4
Man laat zieke hond achter om duur voer .......... 5
Voor u gezien ........................................................... 5
Dating bureau voor katten! ................................. 5
Akties ........................................................................ 6
Hondeworsten ...................................................... 6

201312 Nieuwsbrief.doc

1

concrete informatie dat ook andere EU-landen de
invoereisen vanuit Nederland verscherpt hebben.

Voedingsovergevoeligheid bij de kat

(Arthus reactie) en type IV (vertraagd type) komen

Omdat we in de vorige nieuwsbrief aandacht

voor. De directe reactie kan al binnen enkele
minuten tot uren na opname van het allergeen

hebben besteed aan voedselovergevoeligheid bij
honden, nu aandacht voor katten.

optreden, de vertraagde respons na meerdere uren
of dagen. Het beschermingsmechanisme in het

Bij een voedingsallergie ontstaat er in het dier een
allergische reactie op opgenomen allergenen
(immunologische reactie). Katten kunnen ook
lijden aan een voedingsintolerantie. In dat laatste
geval speelt het immuunsysteem geen rol bij de
reactie op het voedsel, er is bijvoorbeeld sprake van
een slecht verteerbare voeding of de aanwezigheid
van (plantaardige) toxinen of histamine (bepaalde
vissoorten). Deze twee termen worden vaak door
elkaar gebruikt en het onderscheid ertussen is niet
altijd eenvoudig vast te stellen.

Voedingsallergenen
Elke voedingsstof vormt een potentieel allergeen,
maar in de praktijk zijn de meest voorkomende
voedingsallergenen: rund, lam, melk, vis,
blikvoeding en gedroogde voedingsmiddelen. In
mindere mate kunnen ook kip, gluten en
additieven reacties oproepen. Het meest allergeen
zijn voedingsmiddelen met een hoog eiwitgehalte
en die het meest gegeten worden: hoe langer een
specifiek eiwit wordt geconsumeerd, hoe groter de
kans op het veroorzaken van een
overgevoeligheidsreactie.

maagslijmvlies en de cellulaire immuniteit in het
maagdarmkanaal. Het slijmvlies houdt opgenomen
allergenen tegen, maar is permeabel voor sommige
(kleine) eiwitten, vooral als er sprake is van een
virale of parasitaire infectie. De aanwezigheid van
Immuunglobuline-A in het maagdarmkanaal
bestrijdt mogelijke allergenen en een verstoring in
deze afweer kan een dier gevoelig maken voor een
voedingsovergevoeligheid.
Een voedingsallergie ontwikkelt zich vaak naast
een andere allergie, zoals een vlooienbeet
overgevoeligheid of atopische dermatitis
(=hooikoorts).

Symptomen
Een voedingsallergie kenmerkt zich door een nietseizoensgebonden huidontsteking en kan op elke
leeftijd, bij elk kattenras en zowel de poes als kater
optreden. De klinische symptomen kunnen sterk
variëren:

De meest voorkomende


Immuunreacties
De meest voorkomende reactie bij een
voedingsallergie is het type I
overgevoeligheidsreactie (directe

Jeuk (pruritus): 90% van de katten heeft last
van lokale of gegeneraliseerde jeuk. De
dermatitis bevindt zich vooral in het kop- en
nekgebied en gaat gepaard met roodheid
(erytheem), papels en korsten.

overgevoeligheidsreactie), maar ook type III

201312 Nieuwsbrief.doc

lichaam dat een voedingsallergie voorkomt, bestaat
uit de beschermende werking van het

2



dieet van de kat (met name eiwit- en

Overgeven korte tijd na de maaltijd
(onverteerde brokken)

koolhydraatbronnen) duidelijk worden.



Haaruitval op buil en liezen



Schilfering van de huid



Oorontsteking (één- of dubbelzijdig)



Ontstekingen van de voetzolen
(pododermatitis)



Ontstekingen in het peri-anale (rond de anus)
gebied



Maag-darmklachten: braken, diarree

Bij jeukklachten zonder parasitaire oorzaak moet
altijd gedacht worden aan een voedsel
overgevoeligheid.

Diagnose
Een goede anamnese afnemen is erg belangrijk,
waarbij de eetgewoonten, de leefomgeving en het

Op de afbeelding hierboven ziet u kleine korstjes
op de kop.

De enige manier om de diagnose te stellen is met
behulp van een eliminatiedieet.
Hierbij moeten de volgende regels in acht worden
genomen. Andere aanwezige huidaandoeningen
(bv. vlooienbeet allergie of secundaire bacteriële
infecties moeten behandeld en genezen zijn,
voordat gestart wordt met het dieet. In sommige
gevallen is de toediening van corticosteroïden
(prednison-achtige producten), antihistaminica of
cyclosporine onvermijdelijk om de klachten tegen
te gaan. In die gevallen kan wel gestart worden met
het dieet, maar let op dat de tabletten dan ook met
een hypoallergeen voer worden toegediend.


Gebruik geen plastic of metalen voer- en
waterbak, omdat de kat hier ook allergisch op
kan reageren.



Geef tijdens de periode van het dieet geen
diergeneesmiddelen of supplementen
(vitaminen, mineralen of vetzuren) die verrijkt
zijn met smaakstoffen.



Vermijd alle andere voedingsmiddelen en
snacks.

Eliminatiedieet
Een eliminatiedieet bestaat uit een voor het dier
onbekende eiwitbron en koolhydraatbron (zie
tabel 1).

Dit Poesje heeft al veel kale plekke over zijn hele
lijf.
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Hypoallergene diëten, met name afkomstig uit het
niet-veterinaire kanaal, kunnen soms nog
verborgen voedingsallergenen bevatten (m.a.w. ze

Enkele Hypoallergene voeders die de kenners zullen
herkennen zijn:

bevatten nog sporen van andere eiwitbronnen).
Om geen enkel risico te nemen op verborgen
allergenen kan er daarom beter gekozen worden
voor een dieet gebaseerd op gehydrolyseerde
eiwitten (vaak op basis van gevogelte of soja),
waarbij de eiwitten zogezegd “in stukjes geknipt
zijn”. Deze diëten worden vaak goed getolereerd
en zijn effectief. De keuze voor een dieet moet
altijd in goed overleg met de eigenaar worden
gemaakt waarbij rekening moet worden gehouden
met de voorkeur en voedingsgewoonten van de
kat. Daarnaast moet het nieuwe, tijdelijke dieet
geleidelijk worden geïntroduceerd. Praktisch
gezien zijn de diëten op basis van gehydrolyseerde
eiwitten het meest geschikt als eliminatiedieet en
kunnen de hypoallergene diëten hierna gebruikt
worden voor de (levenslange) behandeling.

Duur van eliminatiedieet
Inmiddels adviseren dermatologen een periode van
minimaal 8 tot zelfs 12 weken, waarbij vanaf het
einde van de derde week een reactie kan worden
waargenomen (dit kan tot tien weken duren, soms

Voor u gelezen…

Vuurwerkangst
Voor honden of katten zijn er feromonenverstuivers
die u in het stopcontact moet steken. Feromonen zijn
stoffen die ervoor zorgen dat dieren zich meer op hun
gemak voelen. Begin minimaal vier weken van
tevoren. Er is ook een spray en een halsband met
feromonen verkrijgbaar.
Wat specifiek te doen op Oudejaarsdag/avond?



ook veel eerder!).

Stop watjes in de oren van uw angstige hond
(niet vergeten eruit te halen)
Laat uw hond bijtijds uit, wordt er in uw buurt veel
vuurwerk afgestoken, zoek dan een rustige plek op
zodat de hond nog even lekker kan uitrazen.
Anders is voor een keer in de tuin uitlaten een
alternatief.

Wanneer er geen reactie is op een kant-en-klare
voeding, kan een voedingsallergie niet worden
uitgesloten en moet alsnog een zelfbereid dieet
worden ingezet. Bij een gedeeltelijke reactie kan er
sprake zijn van een bijkomend huidprobleem en
moet de eigenaar gevraagd worden of het dieet wel
strikt gevolgd is.

Extra lang uitlaten zodat de hond lekker moe is
kan ook helpen.




Houdt honden aan de lijn. Geef daardoor de hond
geen kans te vluchten bij de knallen etc. Dit zou
een beloning zijn voor het angstgedrag.
Houdt katten zo veel mogelijk binnen. Een kat die
schrikt kan in de paniek de weg naar huis
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misschien niet meer vinden. Zorg dus dat de hond

heeft een proces-verbaal gekregen wegens

(en kat) niet uit kamer of woning kan
ontsnappen.

onthouden van noodzakelijke zorg aan een dier.

Doe de gordijnen dicht en zet een muziekje aan,
denk erom: sommige radiozenders laten ook
vuurwerkgeluiden horen!
Laat uw huisdier op zijn eigen vertrouwde plaats
liggen, zoals een mand of bench.
Ga niet in op het afwijkende gedrag van uw
huisdier, dat versterkt de angst vaak alleen maar, af
en toe gerust stellen mag. Negeer het angstige
gedrag. Negeer zelf ook het vuurwerkgeluid en
betrek uw hond actief bij afleidings-spelletjes
(geen overdreven aandacht)
Laat angstige dieren niet alleen.
Indien u pilletjes geeft: op tijd toedienen, wees
voorzichtig met de dosering!
Als niks lukt hebben we diverse rustgevende
middelen in de praktijk.

Voor u gezien

Dating bureau voor katten!
Als eerste in België gaat het dierenasiel van SintTruiden voortaan de persoonlijkheid van de katten
in hun asiel matchen met die van potentiële
adoptanten. Dat werd bekendgemaakt op de
persconferentie in aanwezigheid van
sympathisanten als Michel Vandenbosch (Gaia) en
acteur Pol Goossen.

Man laat zieke hond achter om duur
voer
APELDOORN Een 46-jarige man uit Apeldoorn heeft begin deze
maand zijn zieke hond achtergelaten in het bos,
omdat hij het dure dieetvoer voor zijn trouwe
viervoeter niet meer kon betalen. Daarna heeft het
baasje anoniem naar het asiel in Apeldoorn gebeld
om te melden waar de hond was.
De politie vroeg om tips nadat het zieke dier was
gevonden. Dat zorgde voor tientallen telefoontjes.
Die zetten de politie op het spoor van de man, die
zondag is aangehouden.
De 8 jaar oude labrador is nog door een dierenarts
behandeld, maar heeft het niet gered. Zijn baasje
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Het principe 'Meet your Match' komt overgewaaid uit
de Verenigde Staten, waar de katten bij aankomst in
het asiel aan tests worden onderworpen om hun
persoonlijkheid te bepalen. Het afstemmen hiervan op
het profiel van de nieuwe eigenaar, blijkt erg succesvol.
Het systeem zorgde in de VS dat het aantal katten dat
na de adoptie opnieuw naar het asiel werd
teruggebracht, tot 50 procent verminderde. Het aantal
katten dat de dierenarts deed inslapen omdat er geen
adoptanten voor gevonden werden, daalde met 45
procent.

Negen types

De stukprijs voor een worst van 500 gram is 4,45
Euro. In de maand oktober tot en met december
krijgt u bij elke 3 worsten 1 worst gratis erbij.

Cijfers die het dierenasiel van Sint-Truiden
inspireerden om 'Meet your Match' ook hier te

Trovet hypoallergeen blik

introduceren. Dierengedragstherapeut Dany
Grosemans leidde een 13-tal vrijwilligers van het
Limburgse asiel op om de persoonlijkheidstests af
te nemen. De volwassen katten worden op basis van
observaties ingedeeld in een 9-tal types, afhankelijk
van hoe dapper en hoe sociaal ze zijn. Ze krijgen
een label opgekleefd, zoals feestbeest, directeur of
spion. De potentiële eigenaars kunnen na het
invullen van een vragenlijst een dier kiezen met een

Eveneneens NIEUW in ons assortiment: Compleet
hypoallergeen voer voor katten van elke leeftijd, nu
ook in kwartel en paard.

passend profiel. Op die manier hoopt het asiel het
aantal mislukte adopties terug te dringen.
Het asiel heeft plannen om het systeem ook toe te
passen op honden.

Akties

Ter introductie hanteren wij gedurende de hele maand
December voor alle hypoallergene natvoeders van
Trovet een introductieprijs van €1,60 per blik van 200
gram.
Wilt u meer informatie over TROVET, kijk dan eens
op hun website.

Hondeworsten
NIEUW in ons assortiment: HYPOALLERGENE
HONDEWORSTEN (alle honden vinden ze lekker!)

Kijk ook op de website van sanimed over atopie en
voedselallergie en het nut van bepaalde voeding bij
deze `aandoeningen`.
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