Allergieën bij honden
Net zoals mensen hebben onze honden soms last van allergieën. Het is een overdreven reactie
van ons immuunsysteem op enkele stoffen. Veel voorkomende allergieën zijn overgevoeligheid
aan pollen, stof, bepaalde voedingsstoffen of insectenbeten. Hoe het lichaam reageert wanneer
het in aanraking komt met een van deze stoffen, hangt af van geval tot geval en van allergie tot
allergie. De symptomen variëren van jeuk en rode vlekken tot ademhalingsproblemen en soms
zelfs de dood.
Honden die last hebben van allergieën leiden soms een beklagenswaardig leven. Zeker wanneer
ze niet geholpen worden, leven ze in een ware hel. Genezen van een allergie is onmogelijk, maar
gelukkig kunnen we de symptomen goed bestrijden.
De verschillende allergieën kan je onderverdelen in enkele hoofdcategorieën.
Contactallergieën
Deze variant komt bij honden het vaakst voor. Het lichaam reageert op stoffen waarmee het in
aanraking komt. De huid die in aanraking is geweest met de stof waar het lichaam allergisch
voor is, zal geïrriteerd raken. Meestal vertoont het een lichte zwelling en een branderig, jeukerig
gevoel. Contactallergieën zijn niet moeilijk te voorkomen. Vind de stof waar het lichaam op
reageert en probeer deze zo veel mogelijk te mijden.
Voedselallergieën
De meeste honden zijn niet geboren met een voedselallergie. In de loop der jaren is het wel
mogelijk dat hun lichaam reageert op enkele stoffen in een voeding, meestal dierlijke eiwitten.
Gekende producten die een mogelijke allergene reactie oproepen zijn: paardenvlees, melk, tong,
ei en soja. Een voedselallergie kan zich op vele manieren manifesteren zoals
spijsverteringsproblemen, overgeven, jeuk en ademhalingsproblemen.
Voedselallergieën zijn niet zo gemakkelijk te verhelpen. De enige mogelijkheid is beginnen met
een strikt basisdieet, waarvan je weet dat je hond er niet op reageert. Vul dit basisdieet week na
week aan met andere producten, in de hoop zo tot de allergieopwekkende stof te vinden.
Atopieën
Sommige allergieën worden veroorzaakt omdat de hond een bepaalde stof inademt. Grassen en
bloemen kunnen stuifmeel verspreiden en dat kan bij sommige huisdieren een allergische
reactie opwekken. De symptomen variëren van jeuk aan de poten, ontstoken lippen en oogleden
tot ademhalings- of darmklachten. Het is helaas niet gemakkelijk te ontdekken voor welke stof
jouw huisdier allergisch is. Je kan je wenden tot gespecialiseerde testen, maar als de allergie zich
tot minder dan 3 maanden per jaar beperkt, is een medicatiekuur zeker aan te bevelen.
Vlooienallergieën
Heel wat honden hebben ook te kampen met een allergie tegen het speeksel van vlooien. Hun
immuunsysteem reageert op een bepaald eiwit in het speeksel van de vlo. Er ontstaat een kleine
ontsteking op de plaats van de beet. Na een reeks van beten ontwikkelt het lichaam een reactie
tegen de beten.
Meestal worden vlooienallergieën opgemerkt na het eerste levensjaar van je hond. De
symptomen zijn huiduitslag op de buik, de achterpoten en de lies.

