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Geacht baasje van Saar,
Saar wordt verdacht van een allergie.
Een allergie is een afweerreactie van het lichaam op iets uit de omgeving.
Dit kan voeding zijn (voedsel allergie), vlooien (vlooienallergie) of iets uit de omgeving zoals pollen, huisstofmijt, bloeiend
gras enz. (atopie).
Wat de oorzaak van de allergie ook is, de reactie is vrijwel gelijk. We zien jeuk en irritatie in de liezen/oksels, tussen de
tenen en onder op de rug. Afwijkingen, verkleuringen of ontstekingen van de huid en de vacht. Regelmatig oorontsteking,
rode slijmvliezen bijvoorbeeld in de ogen, regelmatig volle anaalklieren, hotspots of talgbulten, regelmatig braken of
diarree. Niet alle symptomen zullen tegelijk aanwezig zijn. Soms zien we maar 1 symptoom, soms een combinatie.
Allergieën ontstaan meestal vanaf 2 jaar leeftijd en worden in de loop der jaren erger. Soms is er sprake van 1 oorzaak
voor de allergie maar vaker komen er combinaties van allergieën voor.
Het achterhalen van de oorzaak is niet makkelijk maar wel noodzakelijk. Om zo snel mogelijk en met de minste kosten
achter de oorzaak van de allergie te komen werken we met een stappenplan. Aan het einde van elke stap bepalen we of we
de oorzaak gevonden hebben of een stapje verder moeten zoeken. Soms lukt het niet om de oorzaak te achterhalen of
kunnen we niets aan de oorzaak doen, dan zit er niets anders op dan de allergie met medicatie te onderdrukken.
O Stap 1 Vlooienallergie.
Als er aanwijzingen zijn dat de allergie door een vlo is veroorzaakt (1 vlo in de 10 dagen is dan al voldoende), zullen we u
adviseren uw huisdier te behandelen met een middel speciaal tegen vlooien bij huisdieren met een vlooien allergie. Bij deze
middelen hoeft de vlo niet te bijten voor hij sterft en als de vlo niet bijt, komt er geen speeksel van de vlo in het lijf van uw
huisdier en zal uw huisdier niet allergisch reageren.
Als er geen aanwijzingen voor vlooienallergie zijn of deze medicatie niet afdoende werkt gaan we verder naar stap 2
O Stap 2 Voedselallergie.
Huisdieren zijn voornamelijk allergisch voor de eiwit- of glutenbron uit de voeding. Het kan zijn dat uw huisdier al jaren
dezelfde voeding eet en toch een allergie heeft ontwikkeld. Het kan ook zijn dat uw huisdier alleen maar allergisch is voor
dat ene tussendoortje of dat kleine likje vla aan het einde van de dag. Eerst gaan we uitzoeken of er iets, al is het maar
een kruimel, in de voeding is waar uw huisdier allergisch op reageert. Als dat zo is wordt stap 2b het uitzoeken van waar
hij/zij dan exact op reageert.
Om uit te zoeken of er iets in de voeding is waar uw huisdier op reageert beginnen we met het wegnemen van alle bekende
eiwit- en gluten bronnen. We schrijven u een zelf kook dieet of een commercieel dieet voor zonder gluten en bijvoorkeur
zonder eiwitbronnen. Soms kiezen we ervoor een dieet voor te schrijven met wel eiwit, maar dan een eiwit bron welke uw
huisdier nooit eerder heeft gegeten en dus niet allergisch voor kan zijn.
Dit dieet moet hij/zij 6-8 weken strikt krijgen, want het lichaam heeft even de tijd nodig om te herstellen. Na 8 weken
kunnen we bekijken of de klachten weg zijn. Zijn de klachten weg, dan is er sprake van voedselallergie en gaan we vanaf
dan uitzoeken waar hij/zij wel en waar hij/zij niet tegen kan.
Bij deze test is het uitermate belangrijk dat het voorgeschreven dieet strikt wordt gegeven. Is het niet mogelijk het dieet 8
weken strikt te geven? Dan hoeft u niet aan deze test te beginnen.
Stel dat uw hond allergisch is voor rundeiwit en we geven hem een eliminatie dieet zonder rund, maar u geeft hem 2x per
week een likje yoghurt (melk) dan blijven de allergische klachten en zullen we na 8 weken denken dat het geen
voedselallergie is, terwijl het wel een voedselallergie is maar we de rundeiwitten niet 100% hebben weg genomen. Stel dat
uw huisdier allergisch is voor tarwegluten en u geeft hem een glutenvrij dieet maar elke vrijdag kan hij een boterham uit de
prullenbak rond het schoolplein waar u hem uitlaat te pakken krijgen, dan is de test ook niet betrouwbaar enz.
O Stap 3 Atopie

Om atopie (allergie tegen iets uit de omgeving) uit te zoeken nemen we bloed af en dat laten we onderzoeken op de meest
voorkomende pollen en mijten allergieën. Lang niet alle mogelijke allergieën worden hiermee onderzocht en dus kunnen we
ook niet alle allergieën op deze manier vinden.
O Stap 3b Atopie
Als we nog geen oorzaak van de allergie hebben gevonden na het bloedonderzoek kunnen we u doorsturen naar de dieren
dermatoloog, door middel van een huidtest kan zij nog een aantal mogelijke allergieën onderzoeken
Is er sprake van een atopie? Dan kunnen we kijken of de bron weg te nemen is of anders of het mogelijk is om uw huisdier
te desensibiliseren (vaccineren tegen zijn allergie).
Als het niet lukt om de oorzaak te achterhalen of als we niets aan de oorzaak kunnen doen, dan zit er niets anders op dan
de allergie met medicatie te onderdrukken. Er zijn verschillende soorten medicatie om allergieën te onderdrukken.
De bekendste is prednison, dat is een erg effectief middel maar heeft veel bijwerkingen op korte en lange termijn. Daarom
gebruiken we het bij voorkeur alleen gedurende korte perioden, bijvoorbeeld als we uw huisdier wat rust willen geven
voordat we gaan beginnen met het zoeken naar de oorzaak of als de allergie alleen in een bepaalde korte periode van het
jaar voorkomt.
Sporimune of Atopica zijn medicijnen met veel minder bijwerkingen, ze zijn echter wel wat prijziger en soms niet krachtig
genoeg. Het duurt even voordat Sporimune is aangeslagen, pas na 8 weken kunnen we zeggen of sporimune voor uw
huisdier krachtig genoeg is.
Apoquel is het nieuwste middel tegen allergie, het is prijzig maar zeer effectief en heeft weinig bijwerkingen. Het is alleen
nog maar verkrijgbaar via de specialist, de dieren dermatoloog en dus zullen we u ervoor door moeten verwijzen.
Een dier met een allergische huid heeft over het algemeen een verminderde barrière functie van de huid. Door de huid te
ondersteunen met voedingssupplementen, shampoos ed. kunnen we de behandeling van de allergie ondersteunen. Ook het
wegnemen van negatief beïnvloedende factoren zoals stress, luchtvochtigheid en hormonen kan ondersteunend werken.
Voorafgaande aan het onderzoek naar de oorzaak van de allergie gaan we eerst de problemen die uw huisdier heeft
ontwikkeld door de allergie wegnemen. De meeste dieren hebben door de allergie namelijk een bacteriële en/of gist infectie
ontwikkeld en deze jeukt ook. Ons beeld van de allergie is niet betrouwbaar zolang deze infectie(s) bestaan. Behandelen
doen we met zalven, shampoos of tabletten, afhankelijk van de situatie van uw huisdier.
Wij adviseren om met Saar het traject tot het opsporen en behandelen van allergie in te gaan en waarschuwen u dat dit
een lang traject zal zijn. Gedurende dit traject zullen we u regelmatig op controle laten komen en houden we graag
regelmatig contact met u.
Voor meer informatie en het starten van de behandeling kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Monique Ebbens-Carton, Danielle Claessens en Harm Ebbens
Dierenkliniek 't Spoor
013 5902228

Gaat u een zelf kook eliminatiedieet geven? Dan is ons advies:
Voor uw hond:
Als eiwitbron ___________ vlees 100-150 gram/ 10kg lichaamsgewicht. (ongekookt gewicht)
Als glutenbron ___________ 100-150 gram/ 10 kg lichaamsgewicht. (ongekookt gewicht)
Het kooknat en drink water.
Voor uw kat:
Als eiwitbron ___________ vlees 50-75 gram. (ongekookt gewicht)
Als glutenbron ___________ 50-75 gram. (ongekookt gewicht)
Het kooknat en drink water.
Gaat u een commercieel eliminatiedieet geven? Dan is ons advies:

1)_______________________________
2)_______________________________

