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Dier & gezondheid

Kan een huisdier ook hooikoorts krijgen?
12,5 procent van de mensen in Europa heeft hooikoorts. Hooikoorts is een graspollenallergie. Mensen met hooikoorts reageren allergisch op pollen in de lucht en krijgen dan klachten zoals niezen, last van de ogen, jeuk aan de neus en dergelijke.We
noemen dat allergische rhinitis.
Honden, katten en zelfs konijnen kunnen ook allergisch zijn voor graspollen. Allergie
uit zich bij alle drie de diersoorten heel anders en ook de behandeling is anders. Bij
honden komt graspollenallergie het meeste voor.
W at is allergie?
Als het immuunsysteem met een afweerreactie reageert op dingen waar het niet op
moet reageren, zoals graspollen, is er sprake van allergie.
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At opie bij de hond
Honden hebben, anders dan bij mensen, vooral jeuk en huidklachten.Allergische dermatitis noemen we dat. De jeuk zit vooral in de liezen, de oksels, tussen de tenen,
onder de staart, rond de ogen, rond de mond en bij de oren. De huid heeft een mindere weerstand en gisten en bacteriën die op het lichaam aanwezig horen te zijn,
maken daar gebruik van: ze gaan overgroeien. Dat geeft een secundaire huidinfectie
met daardoor afwijkingen zoals korsten, beschadigingen, verkleuringen en dergelijke.
Hoe wordt at opie gediagnost iceerd?
Het herkennen van een atopie gebeurt aan de hand van het klinische beeld. Maar de
diagnose van de oorzaak van de allergie is niet eenvoudig. Met een bloedonderzoek,
soms in combinatie met een huidtest, kunnen we onderzoeken waar de hond allergisch voor is, maar niet bij alle dieren wordt de oorzaak gevonden. Ook komt het bij
honden vaak voor dat ze allergisch zijn voor een combinatie van dingen. Zoals een

pollenallergie in combinatie met een mijtenallergie, een
vlooienallergie of een voedselallergie. Een voedselallergie
kun je niet in een bloedonderzoek of huidtest vinden, daar
hebben we een dieetplan voor nodig.
W at is de behandeling van at opie bij de hond?
Het mooiste is als we de oorzaak van de allergie vinden en
het kunnen vermijden. Dat gaat bij voedselallergie meestal
wel, maar bij graspollenallergie is dat moeilijker.Voor atopie,
zoals graspollenallergie, bestaat er de mogelijkheid om te
'desensibiliseren'. We spuiten dan maandelijks kleine hoeveelheden allergeen (dat waar het dier allergisch voor is)
onder de huid, zodat het lichaam gaat leren dat het daar niet
op hoeft te reageren.
Ook zijn er mogelijkheden om de jeuk en de afweerreactie
te remmen. Dat kan door het hele immuunsysteem te
onderdrukken met corticosteroïden zoals prednison. Maar
dat heeft heel veel bijwerkingen, dus dat raden we af. Ook
kan het specifieke deel van het afweersysteem waar de allergie door ontstaat, worden onderdrukt met cyclosporine.
Dat werkt heel goed, maar het duurt een tot drie weken
voor het aanslaat. Een relatief nieuw middel waar we sinds
kort de beschikking over hebben, isApoquel: dit remt alleen
de jeuk en werkt binnen enkele uren. Antihistaminica zoals
bij mensen met hooikoorts wordt voorgeschreven, krijgen
het bij honden meestal niet alleen voor elkaar om de klachten te verhelpen.
Daarnaast is het heel belangrijk om de weerstand en ook de
huidweerstand zo goed mogelijk te houden met voeding,
vachtverzorging en diverse ondersteunende shampoo’s, supplementen en dergelijke. En natuurlijk moeten de secundaire huidinfecties behandeld en voorkomen worden.
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