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Tips	  van	  de	  dierenarts	  
Hartwormen	  
Hartworm	  is	  een	  bepaald	  soort	  worm	  die	  kan	  voorkomen	  in	  het	  lichaam	  van	  uw	  hond	  en	  
hartwormziekte	  kan	  veroorzaken.	  De	  ziekte	  heeft	  meestal	  een	  fatale	  afloop.	  
	  
Besmetting	  
Hartworm	  wordt	  overgebracht	  van	  hond	  tot	  hond	  via	  de	  mug.	  Als	  een	  besmette	  hond	  wordt	  
gestoken	  door	  een	  mug,	  zuigt	  deze	  het	  besmette	  bloed	  op.	  De	  microscopisch	  kleine	  wormpjes	  –	  
aanwezig	  in	  het	  bloed	  –	  groeien	  2	  weken	  door	  in	  de	  maag	  van	  de	  mug.	  Als	  deze	  mug	  vervolgens	  een	  
andere	  hond	  steekt	  en	  op	  deze	  manier	  de	  wormpjes	  overbrengt,	  is	  besmetting	  een	  feit.	  Via	  het	  
bloed	  laten	  de	  wormpjes	  zich	  meevoeren	  naar	  het	  hart,	  waar	  ze	  zich	  vastzetten	  en	  uitgroeien	  tot	  
grote	  wormen.	  Het	  hart	  functioneert	  vervolgens	  niet	  meer	  goed	  en	  de	  hond	  krijgt	  klachten.	  De	  
ziekte	  kan	  niet	  van	  hond	  tot	  hond	  worden	  overgebracht.	  	  
	  
Symptomen	  
In	  eerste	  instantie	  heeft	  de	  hond	  bijna	  geen	  symptomen.	  In	  een	  gevorderd	  stadium	  is	  er	  verlies	  van	  
eetlust,	  vermagering,	  de	  hond	  is	  snel	  moe,	  hoest,	  is	  sloom	  en	  kan	  benauwd	  worden.	  Dus	  met	  deze	  
symptomen	  snel	  naar	  de	  dierenarts!	  
	  
Behandeling	  
In	  veel	  gevallen	  kan	  de	  hond	  behandeld	  worden.	  Eerst	  moeten	  de	  kleine	  wormpjes	  dood,	  daarna	  
worden	  de	  volwassen	  wormen	  gedood	  d.m.v.	  injecties.	  Maar	  bij	  erg	  zieke	  of	  oudere	  honden	  is	  het	  
soms	  niet	  mogelijk	  de	  hond	  te	  behandelen	  en	  is	  de	  aangedane	  schade	  niet	  altijd	  te	  herstellen.	  
	  
Preventie	  
Geef	  de	  hond	  maandelijks	  hratwormtabletten.	  
Het	  bestrijden	  van	  muggen	  is	  ook	  een	  vorm	  van	  preventie	  tegen	  hartwormen.	  
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Wormen	  bij	  de	  kat	  
Katten	  kunnen	  evenals	  honden	  verschillende	  wormeninfecties	  oplopen.	  Vooral	  katten	  die	  buiten	  
mogen	  komen.	  Regelmatig	  ontwormen	  van	  je	  kat	  is	  daarom	  ook	  zeker	  aan	  te	  raden.	  
	  
Haakwormen	  
De	  larven	  van	  deze	  wormen	  worden	  door	  de	  kat	  opgenomen	  vanuit	  de	  toplaag	  van	  de	  aarde.	  Ze	  
kunnen	  zich	  ook	  rechtstreeks	  via	  de	  huid	  besmetten.	  De	  wormen	  leven	  in	  de	  darm	  waar	  ze	  zich	  
vasthechten	  met	  hun	  tanden	  aan	  het	  darmslijmvlies.	  Ze	  zuigen	  hiermee	  hun	  voedingsstoffen	  naar	  
binnen.	  Hierdoor	  ontstaan	  er	  allemaal	  kleine	  bloedingen	  in	  de	  darmwand.	  	  
Symptomen	  van	  een	  haakworminfectie	  zijn	  bloedarmoede,	  vermagering	  en	  diarree.	  Afhankelijk	  van	  
de	  ernst	  van	  de	  infectie	  kunnen	  ze	  er	  ook	  aan	  overlijden.	  Dit	  betreft	  voornamelijk	  kittens.	  
Therapie/preventie:	  Hiermee	  moet	  al	  van	  af	  jongs	  af	  en	  begonnen	  worden.	  Kittens	  kunnen	  zich	  
besmetten	  via	  de	  moedermelk.	  Op	  een	  leeftijd	  van	  2,	  4,	  6	  en	  8	  weken	  moeten	  ze	  al	  ontwormd	  
worden	  en	  daarna	  maandelijks	  tot	  een	  half	  jarige	  leeftijd.	  Daarna	  is	  het	  voldoende	  om	  de	  kat	  tussen	  
de	  2	  en	  de	  4	  keer	  per	  jaar	  te	  ontwormen.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  haakwormeitje	  
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Spoelwormen	  
De	  meest	  voorkomende	  worm	  bij	  de	  kat	  is	  de	  spoelworm.	  Ze	  worden	  meestal	  als	  kitten	  al	  besmet.	  
Deze	  worm	  kunnen	  ze	  oplopen	  via	  geinfecteerd	  wormeneitjes	  uit	  de	  directe	  omgeving,	  door	  het	  
opeten	  van	  een	  besmette	  tussengastheer	  zoals	  de	  muis	  of	  via	  de	  moedermelk.	  De	  wormen	  leven	  in	  
de	  darm,	  meestal	  laten	  de	  katten	  geen	  symptomen	  zien.	  Bij	  een	  zeer	  ernstige	  infectie	  zie	  je	  diarree,	  
doffe	  vacht,	  dikke	  buik,	  vermagering	  en	  soms	  worden	  de	  wormen	  opgebraakt.	  
Therapie	  en	  preventie:	  het	  beste	  is	  om	  kittens	  al	  te	  ontwormen	  met	  hetzelfde	  schema	  als	  bij	  het	  
kopje	  over	  haakwormen.	  Volwassen	  katten	  zullen	  2-‐4	  maal	  per	  jaar	  ontwormd	  moeten	  worden.	  	  
	  

	  	  	  	  	  spoelwormen	  
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Lintwormen	  
Bij	  de	  kat	  kan	  deze	  worm	  volledig	  symptoomloos	  verlopen.	  Soms	  hebben	  ze	  alleen	  wat	  jeuk	  bij	  de	  
anus.	  Het	  zijn	  platte	  langgerekte	  wormen	  die	  uit	  verschillende	  segmenten	  bestaan.	  Deze	  segmentjes	  
lijken	  op	  rijstkorrels	  en	  deze	  zitten	  vol	  met	  de	  eitejs	  van	  de	  lintworm	  (proglottiden).	  De	  rijstkorrels	  
zijn	  te	  zien	  op	  de	  ontlasting	  of	  op	  plekken	  waar	  de	  kat	  graag	  ligt.	  
Er	  zijn	  meerdere	  lintworm	  soorten	  bekend	  bij	  de	  kat,	  elk	  met	  zijn	  levenscyclus	  en	  zijn	  eigen	  (tussen)	  
gastheer.	  Net	  als	  bij	  honden	  is	  de	  vlo	  voor	  sommige	  katten	  lintwormen	  de	  tussengastheer.	  Andere	  
mogelijke	  tussengastheren	  zijn	  muizen	  en	  eekhoorns.	  
Het	  is	  dus	  ook	  erg	  belangrijk	  om	  de	  kat	  regelmatig	  te	  behandelen	  tegen	  vlooien.	  
	  Er	  zijn	  ook	  combinatiepreparaten	  op	  de	  markt	  die	  ontwormen	  en	  ectoparasieten	  (o.a.	  de	  vlo)	  
bestrijden.	  
	  

	  	  lintworm	  
	  
	  
Wat	  mogen	  honden	  en	  katten	  eten?	  
Wie	  kan	  die	  grote	  bruine	  ogen	  weerstaan?	  	  
Kan	  het	  echt	  wat	  kwaad	  als	  ik	  mijn	  hondje	  wat	  lekkers	  geef	  van	  tafel?	  
In	  de	  laatste	  paar	  maanden	  werd	  mij	  veel	  gevraagd	  wat	  honden	  en	  katten	  nu	  niet	  en	  wat	  wel	  mogen	  
eten?	  
	  
Mensenvoedsel	  is	  over	  het	  algemeen	  niet	  geschikt	  voor	  uw	  hond.	  
Chips	  met	  guacamole	  dipsaus	  kan	  bij	  uw	  hond	  een	  aantal	  echte	  problemen	  veroorzaken.	  Sommige	  
voedingsmiddelen	  kunnen	  ronduit	  gevaarlijk	  zijn.	  	  
Hierbij	  daarom	  een	  lijst	  van	  een	  aantal	  voedingsmiddelen	  die	  u	  echt	  maar	  beter	  niet	  aan	  uw	  huisdier	  
kunt	  geven.	  
	  
Avocado:	  deze	  vrucht	  bevat	  een	  stof	  genaamd	  Persin.	  Het	  is	  onschadelijk	  voor	  mensen	  die	  niet	  
allergisch	  zijn	  maar	  grote	  hoeveelheden	  kan	  giftig	  zijn	  voor	  uw	  dier.	  Heeft	  u	  avocadobomen	  in	  de	  
tuin?	  Zorg	  dan	  dat	  honden	  er	  niet	  bij	  kunnen,	  Persin	  zit	  niet	  alleen	  in	  de	  vrucht	  maar	  ook	  in	  de	  
bladeren,	  schors	  en	  zaden.	  
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Alcohol:	  bier,	  wijn,	  voedsel	  dat	  alcohol	  bevat	  -‐	  alcohol	  heeft	  hetzelfde	  effect	  op	  de	  lever	  en	  de	  
hersenen	  van	  de	  hond	  als	  het	  heeft	  bij	  mensen.	  Alleen	  heeft	  het	  dier	  er	  veel	  minder	  van	  nodig!	  Ook:	  
hoe	  kleiner	  de	  hond	  des	  te	  groter	  het	  effect.	  
	  
Uien	  en	  knoflook:	  uien	  en	  knoflook	  in	  alle	  vormen	  -‐	  in	  poedervorm,	  rauw,	  gekookt	  of	  gedroogd	  -‐	  kan	  
de	  rode	  bloedcellen	  vernietigen	  wat	  leidt	  tot	  bloedarmoede.	  	  
	  
Cafeïne:	  cafeïne	  in	  grote	  hoeveelheden	  kan	  fataal	  zijn	  en,	  wat	  nog	  erger	  is,	  er	  is	  geen	  tegengif	  voor!	  
Deze	  stof	  zit	  niet	  alleen	  in	  koffie	  en	  thee	  maar	  ook	  in	  chocolade,	  sommige	  frisdranken	  en	  medicijnen.	  	  
	  
Rozijnen	  en	  druiven:	  deze	  2	  lekkernijen	  worden	  vaak	  gegeven	  aan	  honden.	  Onderzoek	  is	  gebleken	  
dat	  druiven	  en	  rozijnen	  nierfalen	  kunnen	  veroorzaken	  bij	  honden.	  Zelfs	  kleine	  hoeveelheden	  hiervan.	  	  
	  
Melk-‐	  en	  andere	  zuivelproducten:	  deze	  veroorzaken	  diarree	  en	  darmkrampen.	  Honden	  kunnen	  er	  
ook	  allergische	  reacties	  van	  krijgen,	  bijv:	  jeuk.	  
	  
Macadamia	  noten:	  een	  stuk	  of	  6	  geroosterde	  noten	  kan	  een	  hond	  al	  heel	  ziek	  maken.	  	  
	  
Chocolade:	  veel	  mensen	  weten	  al	  dat	  chocolade	  slecht	  is	  voor	  de	  hond	  en	  kat.	  De	  stof	  theobromine	  
is	  hiervan	  de	  oorzaak.	  Het	  zit	  zelfs	  in	  witte	  chocolade!	  	  
	  
Snoep	  en	  kauwgom:	  deze	  producten	  bevatten	  xylitol	  en	  dit	  veroorzaakt	  een	  stijging	  van	  het	  
insulinegehalte	  in	  het	  lichaam	  van	  de	  hond.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  het	  bloedsuikergehalte	  naar	  
beneden	  gaat.	  	  
	  
Pruimen	  en	  perziken:	  het	  probleem	  met	  deze	  twee	  is	  niet	  het	  vruchtvlees	  maar	  de	  pit.	  In	  de	  pit	  zit	  
nl.	  cyanide.	  Dit	  is	  giftig	  voor	  zowel	  mens	  en	  dier.	  Natuurlijk	  kan	  de	  pit	  ook	  voor	  een	  verstopping	  
zorgen	  in	  de	  darmen	  van	  uw	  huisdier.	  	  
	  
Rauwe	  eieren:	  veroorzaakt	  voedselvergiftiging	  door	  salmonella	  en	  E-‐coli.	  Er	  zit	  ook	  een	  enzym	  in	  
rauwe	  eieren	  dat	  de	  absorptie	  van	  vitamine	  B	  tegengaat.	  	  
	  
Tafelresten	  met	  botjes	  en	  veel	  vet:	  teveel	  vet	  is	  niet	  goed	  voor	  de	  alvleesklier	  en	  beenderen	  en	  
botjes	  kunnen	  makkelijk	  blijven	  steken	  of	  de	  ingewanden	  doorboren.	  
	  
Rauw	  vlees	  en	  vis:	  hier	  ook	  weer	  het	  gevaar	  van	  een	  flinke	  voedselvergiftiging.	  Rauwe	  vis	  kan	  een	  
parasiet	  hebben	  dat	  'vis	  ziekte'	  veroorzaakt.	  Onbehandeld	  kan	  dit	  fatale	  gevolgen	  hebben.	  Dus	  kook	  
het	  vlees	  en	  de	  vis	  goed!	  
	  
Zout:	  chips	  en	  gezouten	  snacks	  kunnen	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  hond	  te	  veel	  wil	  gaan	  drinken	  en	  
plassen	  en	  kan	  leiden	  tot	  sodium	  ionvergiftiging.	  	  
	  
Bovenstaande	  voedingsmiddelen	  kunnen	  (een	  combinatie	  van)	  volgende	  symptomen	  veroorzaken:	  
zwakte,	  overgeven,	  geen	  interesse	  in	  eten	  en	  ademnood,	  rusteloosheid,	  versnelde	  ademhaling,	  
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spiertrillingen,	  toevallen	  en	  bloeden,	  depressiviteit,	  huidproblemen,	  spiertrillingen,	  verlamming	  van	  
de	  achterhand,	  vergrote	  lymfeklieren,	  koorts	  en	  hartkloppingen,	  diarree,	  hartritmestoornissen,	  
epilepsie	  aanvallen	  en	  zelfs	  sterfte.	  	  
Raadpleeg	  een	  dokter	  bij	  deze	  symptomen.	  
	  
Wat	  mogen	  honden	  en	  katten	  dan	  wél	  eten?	  	  
Natuurlijk	  een	  droge	  brok	  van	  hoge	  kwaliteit!	  Vraag	  uw	  dierenarts	  om	  advies	  als	  u	  het	  niet	  zeker	  
weet.	  U	  kunt	  uw	  huisdier	  best	  af	  en	  toe	  restjes	  van	  tafel	  geven,	  maar	  niet	  te	  veel.	  Zorg	  er	  ook	  voor	  
dat	  het	  niet	  te	  gekruid	  is,	  dat	  het	  goed	  is	  gekookt	  of	  gebakken	  en	  niet	  te	  vet	  bevat.	  
Wilt	  u	  graag	  vlees	  aan	  uw	  huisdier	  geven,	  zorg	  dan	  dat	  het	  mager	  vlees	  is,	  goed	  gekookt	  en	  geen	  
botjes	  bevat.	  Appel,	  sinaasappel,	  banaan	  en	  watermeloen	  zijn	  goede	  snacks.	  Goede	  groenten	  zijn	  
wortel	  (goed	  voor	  de	  tanden	  EN	  een	  frisse	  adem!)	  sperziebonen,	  komkommer	  of	  een	  gekookte	  
aardappel.	  Rijst	  en	  pasta	  is	  ook	  een	  lekkernij.	  En	  vergeet	  niet,	  dat	  als	  uw	  huisdier	  wat	  darm	  
problemen	  heeft,	  het	  dier	  dan	  gekookte	  rijst	  en	  kip	  te	  geven.	  Dit	  brengt	  het	  darmkanaal	  tot	  rust.	  
	  
Diarree	  bij	  honden	  of	  katten	  
Virus	  of	  infectie	  
Goede	  voeding	  vormt	  de	  basis	  van	  een	  gezond	  dierenlichaam.	  Toch	  kan	  het	  spijsverteringsproces,	  
ondanks	  een	  goed	  voer,	  niet	  goed	  verlopen.	  Een	  virus	  of	  een	  infectie,	  het	  eten	  van	  troep	  op	  straat,	  
drinken	  uit	  vieze	  plassen	  of	  slootjes,	  stress,	  een	  verandering	  van	  voer	  kunnen	  bij	  hond	  en	  kat	  diarree	  
veroorzaken.	  	  
	  
De	  functie	  van	  diarree	  
Diarree	  heeft	  als	  functie	  een	  lichaamsvreemde	  stof	  (bijvoorbeeld	  de	  gifstof	  of	  bacterie)	  met	  de	  
ontlasting	  het	  lichaam	  uit	  te	  werken,	  het	  'ruimt	  de	  darmen	  op'.	  Soms	  lukt	  dit	  en	  gaat	  de	  diarree	  met	  
één	  of	  twee	  dagen	  weer	  over,	  maar	  soms	  houdt	  de	  diarree	  aan	  en	  verdwijnt	  de	  oorzaak	  niet.	  	  
	  
Geen	  directe	  oorzaak	  
In	  andere	  gevallen	  is	  er	  helemaal	  geen	  directe	  oorzaak	  van	  buitenaf	  maar	  ontstaat	  diarree	  doordat	  
de	  darmen	  niet	  (meer)	  goed	  werken,	  bijvoorbeeld	  door	  ouderdom.	  Een	  verstoring	  van	  de	  
darmwerking	  door	  ouderdom	  leidt	  met	  name	  bij	  katten	  ook	  regelmatig	  tot	  verstopping.	  	  
	  
Diarree:	  onprettig	  voor	  hond,	  kat	  en	  baas	  
Diarree	  is	  onprettig	  voor	  hond,	  kat	  én	  baas.	  Honden	  willen	  continu	  naar	  buiten	  en	  voelen	  zich	  
duidelijk	  ongemakkelijk.	  Katten	  weten	  niet	  altijd	  op	  tijd	  de	  kattenbak	  te	  bereiken.	  Bij	  langharige	  
honden	  en	  katten	  blijft	  diarree	  maar	  al	  te	  vaak	  in	  de	  vacht	  plakken	  waardoor	  het	  uiteindelijk,	  met	  
name	  bij	  katten,	  door	  het	  hele	  huis	  verspreid	  wordt.	  Het	  continu	  wassen	  van	  de	  'broek'	  kunnen	  veel	  
katten,	  maar	  ook	  honden	  erg	  vervelend	  vinden.	  
	  
Uitdroging	  
Langdurige	  diarree	  kan	  bovendien	  tot	  gevolg	  hebben	  dat	  een	  hond	  uitdroogt,	  veel	  drinken	  is	  dan	  ook	  
zeer	  belangrijk.	  Houd	  dit	  altijd	  goed	  in	  de	  gaten	  en	  raadpleeg	  een	  dierenarts	  als	  de	  diarree	  te	  lang	  
aanhoudt	  of	  een	  dier	  merkbaar	  ziek	  wordt	  (lusteloos,	  slap,	  niet	  alert).	  
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Parasitaire	  infecties	  
Bij	  jonge	  dieren	  komen	  vaak	  parasitaire	  infecties	  voor	  die	  diarree	  als	  symptoom	  hebben.	  De	  
bekendste	  zijn	  de	  worminfecties.	  Minder	  bekend	  zijn	  giardia-‐	  en	  coccidiose-‐infecties.	  Deze	  kunnen	  
tot	  bloederige	  diarree	  leiden	  en	  als	  er	  niet	  op	  tijd	  wordt	  ingegrepen	  zelfs	  tot	  de	  dood.	  	  
Volwassen	  dieren	  worden	  niet	  zo	  ernstig	  ziek	  als	  jonge	  dieren,	  maar	  het	  is	  toch	  belangrijk	  regelmatig	  
te	  ontwormen	  en	  als	  de	  diarree	  langer	  dan	  3	  dagen	  aanhoudt	  toch	  even	  uw	  dierenarts	  laten	  
controleren.	  
	  
Virale	  infecties	  
Puppies	  zijn	  erg	  vatbaar	  voor	  het	  parvo-‐	  en	  coronavirus.	  Dit	  kan	  ernstige	  diarree	  veroorzaken	  met	  
bloed	  en	  uitdroging.	  Uiteindelijk	  kan	  het	  beestje	  overlijden.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  te	  vaccineren	  en	  
voordat	  de	  laatste	  vaccinatie	  is	  gegeven	  de	  puppies	  niet	  teveel	  in	  contact	  te	  laten	  komen	  met	  
andere	  honden.	  	  
Volwassen	  dieren	  zijn	  beschermd	  tegen	  deze	  ziekten.	  
	  
	  
Alergie	  
Inleiding	  
Allergieen	  of	  overgevoeligheidsreacties	  zijn	  een	  belangrijke	  oorzaak	  van	  jeuk	  en	  huidklachten	  bij	  
onze	  huisdieren.	  De	  verschijnselen	  varieren	  van	  af	  en	  toe	  een	  beetje	  jeuk	  tot	  onophoudelijk	  bijten,	  
likken	  en	  krabben,	  soms	  tot	  bloedens	  toe.	  	  
	  
Oorzaak	  
De	  problemen	  worden	  veroorzaakt	  doordat	  het	  dier	  overgevoelig	  is	  voor	  bepaalde	  stoffen	  in	  zijn	  
omgeving.	  Het	  best	  valt	  dit	  te	  vergelijken	  met	  hooikoorts	  bij	  de	  mens,	  ook	  hier	  is	  er	  sprake	  van	  een	  
allergische	  reactie	  op	  huisstof,	  graszaad	  en	  dergelijke.	  	  
Bij	  honden	  blijken	  huisstof,	  huisstofmijten,	  mens-‐	  en	  katte-‐huischilfers	  het	  vaakst	  de	  boosdoener.	  
Ook	  van	  voedsel	  wordt	  veel	  gezegddat	  dit	  allergieen	  zou	  opwekken.	  Dit	  is	  inderdaad	  mogelijk,	  maar	  
uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  dit	  toch	  maar	  een	  klein	  deel	  van	  alle	  overgevoeligheidsreacties	  veroorzaakt	  
wordt	  door	  de	  voeding.	  
Als	  een	  dier	  in	  contact	  komt	  met	  een	  stof	  die	  niet	  in	  zijn	  lichaam	  thuishoort	  reageert	  hij	  hierop	  met	  
een	  afweerreactie.	  Bij	  een	  allergische	  reactie	  gebeurt	  dit	  ook,	  maar	  dan	  overdreven.	  Er	  is	  dus	  sprake	  
van	  een	  soort	  paniekreactie	  van	  het	  lichaam	  op	  een	  betrekkelijk	  onschuldige	  stof.	  Waarom	  dit	  
gebeurt	  is	  nog	  niet	  helemaal	  duidelijk,	  maar	  de	  gevolgen	  zijn	  wel	  duidelijk:	  jeuk!	  
	  
Verschijnselen	  
Het	  meest	  opvallende	  verschijnsel	  is	  natuurlijk	  jeuk.	  Terwijl	  dieren	  met	  vlooien	  vaak	  alleen	  jeuk	  
hebben	  bij	  hun	  staart	  en	  op	  hun	  rug,	  zie	  je	  nu	  vooral	  jeuk	  aan	  kop,	  oorschelpen,	  poten,	  en	  buik.	  De	  
dieren	  likken	  en	  knagen	  aan	  hun	  poten	  en	  tussen	  hun	  tenen,	  schuren	  met	  de	  kop	  over	  de	  grond	  en	  
krabben	  aan	  buik	  en	  oren.	  De	  huid	  kleurt	  door	  de	  voortdurende	  irritatie	  zwart	  en	  er	  zitten	  soms	  
kleine	  pukkels	  op,	  die	  later	  open	  barsten	  en	  kleine	  korstjes	  vormen.	  	  
Ze	  kunnen	  een	  oorontsteking	  hebben	  aan	  een	  of	  beide	  oren,	  die	  varieert	  van	  licht	  rode	  huid	  tot	  echt	  
pussig.	  De	  ogen	  kunnen	  ook	  ontstoken	  zijn	  met	  vuile	  uitvloeiing.	  	  
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Een	  apparte	  allergie	  is	  de	  vlooienallergie.	  De	  dieren	  kunnen	  dan	  hele	  erge	  jeuk	  hebben	  met	  pukkels	  
over	  het	  hele	  lichaam	  en	  ze	  hebben	  kale	  plekken	  met	  als	  voorkeurplekken	  op	  de	  rug	  en	  staart.	  Er	  
hoeft	  maar	  één	  vlo	  voor	  nodig	  te	  zijn	  om	  deze	  allergische	  reactie	  op	  gang	  te	  brengen.	  	  
Een	  andere	  bijzondere	  allergie	  is	  de	  contactallergie.	  Hierbij	  zien	  wij	  voornamelijk	  kale	  plekken	  met	  
pukkels	  op	  de	  buik	  en	  in	  de	  oksels	  en	  liezen.	  Dit	  omdat	  het	  dier	  meestal	  plat	  op	  zijn	  buik	  in	  contact	  is	  
met	  het	  oppervlak	  wat	  zijn	  allergie	  opwekt.	  Daarbij	  moet	  je	  denken	  aan	  schoonmaakmiddelen,	  
wasmiddelen	  voor	  de	  vloer	  enz.	  	  
Voedselallergie	  is	  een	  ander	  type	  allergie	  als	  het	  bovenstaande.	  De	  verschijnselen	  treden	  meestal	  
pas	  op	  rond	  het	  eerste	  levensjaar.	  Voor	  die	  tijd	  is	  het	  immuunsysteem	  nog	  niet	  volledig	  ontwikkeld.	  
Symptomen	  zijn	  jeuk,	  kale	  plekken,	  rode	  huid	  met	  pukkels,	  soms	  kunnen	  er	  ook	  wonden	  ontstaan	  
door	  het	  vele	  krabben	  en	  schuren.	  De	  dieren	  reageren	  dan	  allergisch	  op	  een	  stof	  in	  hun	  voedsel.	  De	  
uitdaging	  is	  om	  erachter	  te	  komen	  om	  welke	  stof	  het	  gaat.	  
	  
Voorkomen	  
Allergieen	  komen	  voor	  bij	  alle	  rassen,	  maar	  bij	  sommige	  rassen	  zien	  wij	  duidelijk	  meer	  problemen	  
dan	  bij	  andere.	  Voorbeelden	  zijn	  Golden	  Retrievers,	  Terriers	  (	  Engelse	  Bullterrier,	  Westhighland	  
White	  Terrier)	  en	  Poedels.	  
	  
Diagnose	  
De	  belangrijkste	  oorzaak	  voor	  jeuk	  blijven	  vlooien.	  Ook	  luizen,	  teken,	  vachtmijten	  en	  schimmels	  
kunnen	  huidklachten	  geven.	  Bovendien	  bestaan	  er	  ook	  ziekten	  van	  de	  huid	  zelf.	  
Om	  vast	  te	  stellen	  of	  het	  dier	  allergisch	  is	  is	  het	  dus	  van	  belang	  eerst	  alle	  andere	  oorzaken	  voor	  de	  
huidproblemen	  uit	  te	  sluiten.	  Om	  een	  voedselallergie	  uit	  te	  sluiten	  moet	  het	  dier	  gedurende	  zes	  
weken	  dieetvoeding	  eten.	  Is	  er	  verbetering	  dan	  is	  een	  voedselallergie	  waarschijnlijk.	  Hiernaast	  kan	  er	  
bij	  honden,	  net	  zoals	  bij	  mensen,	  een	  allergie	  test	  worden	  gedaan.	  Dan	  wordt	  er	  een	  stukje	  huid	  kaal	  
geschoren	  en	  spuit	  men	  hier	  een	  aantal	  stoffen	  in	  waarvan	  bekend	  is	  dat	  ze	  vaak	  problemen	  geven.	  
Na	  een	  halfuur	  kan	  de	  test	  worden	  afgelezen.	  Op	  deze	  wijze	  kan	  er	  gezien	  worden	  of	  het	  dier	  
allergisch	  is	  en	  ook	  waarvoor.	  	  
	  
Behandeling	  
Als	  er	  eenmaal	  vastgesteld	  is	  dat	  het	  dier	  allergisch	  is	  dan	  zijn	  er	  verschillende	  manieren	  om	  dit	  te	  
behandelen.	  
Met	  medicijnen	  is	  het	  goed	  mogelijk	  om	  de	  klachten	  de	  kop	  in	  te	  drukken.	  Het	  is	  echter	  niet	  zo	  dat	  
dit	  tot	  blijvende	  genezing	  leidt.	  Het	  dier	  zal	  dus	  levenslang	  af	  en	  toe	  medicijnen	  nodig	  hebben.	  
Sommige	  van	  deze	  medicatie	  heeft	  ook	  de	  nodige	  bijwerkingen	  om	  rekening	  mee	  te	  houden.	  	  
Een	  tweede	  manier	  van	  behandelen	  is	  desensibliseren.	  We	  moeten	  dan	  eerst	  weten	  wat	  precies	  de	  
allergie	  veroorzaakt,	  dus	  moet	  er	  een	  allergietest	  afgenomen	  worden.	  Vervolgens	  wordt	  de	  patient	  
gedurende	  enkele	  maanden	  ingespoten	  met	  een	  toenemende	  dosis	  van	  de	  stof	  die	  de	  problemen	  
veroorzaakt.	  Op	  deze	  wijze	  moet	  het	  lichaam	  aan	  de	  stof	  wennen,	  waardoor	  na	  verloop	  van	  tijd	  de	  
allergie	  afneemt.	  Het	  dier	  zal	  aan	  het	  begin	  van	  de	  behandeling	  meer	  last	  hebben	  van	  de	  allergie.	  	  
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Problemen	  met	  vlooien	  
Om	  het	  probleem	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  lijf	  te	  gaan,	  moeten	  we	  weten	  wat	  de	  levenscyclus	  van	  de	  vlo	  
is.	  De	  levenscyclus	  van	  de	  vlo	  bestaat	  uit	  4	  stadia:	  eitje,	  larve,	  pop	  en	  de	  volwassen	  vlo.	  Een	  
vrouwtjes	  vlo	  kan	  tussen	  de	  10	  en	  60	  eitjes	  per	  dag	  leggen.	  Deze	  eitjes	  vallen	  van	  een	  hond	  of	  een	  
poes	  op	  de	  grond	  en	  op	  een	  dag	  komen	  daar	  larven	  uit.	  Deze	  larven	  eten,	  vervellen	  een	  paar	  keer	  en	  
tussen	  één	  en	  drie	  maanden	  veranderen	  ze	  in	  een	  pop.	  Het	  kan	  maanden	  duren	  voordat	  er	  
volwassen	  vlooien	  uit	  de	  poppen	  komen.	  De	  volwassen	  vlo	  springt	  op	  de	  hond	  of	  kat	  om	  zich	  te	  
voeden	  met	  hun	  bloed.	  Zodra	  ze	  zich	  met	  bloed	  voeden,	  beginnen	  ze	  eitjes	  te	  leggen.	  En	  hiermee	  is	  
de	  cyclus	  rond.	  Een	  volwassen	  vlooien	  leeft	  	  3	  à	  4	  maanden,	  en	  omdat	  die	  tussen	  de	  10	  en	  60	  eitjes	  
per	  dag	  leggen,	  wil	  het	  zeggen	  dat	  een	  vlo	  miljoenen	  eitjes	  voortbrengt	  gedurende	  haar	  leven.	  
	  
Om	  de	  vlooienplaag	  in	  de	  hand	  te	  houden	  bestaan	  vele	  middelen	  op	  de	  markt,	  maar	  niet	  allemaal	  
zijn	  ze	  even	  effectief.	  Zoals	  met	  alles:	  het	  voorkomen	  van	  vlooien	  is	  beter	  dan	  ze	  te	  genezen.	  	  
Rekening	  houdend	  met	  de	  cyclus	  van	  de	  vlo	  moet	  je	  twee	  	  zaken	  goed	  in	  de	  gaten	  houden:	  de	  
omgeving	  van	  de	  hond	  of	  kat	  en	  de	  behandeling	  van	  de	  hond	  en	  kat	  zelf.	  
Om	  het	  goed	  te	  kunnen	  behandelen	  zijn	  er	  4	  stappen	  die	  men	  moet	  nemen	  en	  deze	  moet	  men	  het	  
liefst	  allemaal	  op	  dezelfde	  dag	  uitvoeren.	  
	  
Men	  moet	  de	  omgeving	  in	  huis,	  waar	  de	  hond	  en	  kat	  zich	  bevinden,	  goed	  stofzuigen.	  Op	  die	  manier	  
elimineert	  men	  het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  volwassen	  vlooien,	  de	  larven	  en	  de	  eitjes.	  Bij	  voorkeur	  
wordt	  de	  stofzuigerzak	  buiten	  weggegooid	  of	  men	  kan	  er	  vlooiengif	  in	  doen,	  bijv.	  vlooienpoeder.	  
Men	  moet	  de	  hond	  en	  de	  kat	  tegen	  vlooien	  behandelen.	  Daarvoor	  kunnen	  er	  verschillende	  
producten	  worden	  gebruikt,	  zoals	  poeder,	  tabletten,	  shampoo,	  wasmiddel,	  spray	  en	  druppels	  die	  
men	  op	  de	  rug	  van	  het	  dier	  doet.	  
De	  derde	  stap	  is	  een	  heel	  belangrijke,	  en	  wel	  het	  controleren	  waar	  de	  vlooien	  van	  de	  huishond	  en	  -‐
kat	  leeft.	  Het	  is	  heel	  belangrijk	  dat	  u	  een	  product	  gebruikt	  dat	  Precor	  bevat	  want	  dit	  doodt	  alle	  stadia	  
van	  de	  vlo.	  Er	  is	  een	  spray	  die	  kan	  worden	  gebruikt	  in	  alle	  hoeken	  van	  het	  huis.	  
De	  laatste	  stap	  die	  genomen	  moet	  worden	  is	  het	  behandelen	  van	  de	  tuin.	  Dit	  is	  ook	  een	  heel	  
belangrijke	  stap	  die	  de	  meeste	  mensen	  vergeten	  als	  ze	  de	  behandeling	  tegen	  vlooien	  beginnen.	  Voor	  
het	  bestrijden	  van	  de	  vlooien	  in	  de	  tuin	  zijn	  er	  middelen,	  die	  heel	  effectief	  zijn	  in	  de	  strijd	  tegen	  niet	  
alleen	  vlooien,	  maar	  ook	  tegen	  karpaten.	  	  
	  
Als	  men	  alle	  stappen,	  die	  hierboven	  zijn	  genoemd,	  volgt	  wordt	  het	  vlooien	  probleem	  opgelost,	  maar	  
men	  moet	  er	  rekening	  mee	  houden	  dat	  men	  deze	  producten	  moet	  blijven	  gebruiken,	  zodat	  de	  
vlooien	  niet	  de	  kans	  krijgen	  weer	  op	  de	  hond	  of	  kat	  te	  springen,	  want	  dan	  begint	  het	  hele	  probleem	  
weer	  van	  voren	  af	  aan.	  
	  
De	  strijd	  tegen	  de	  vlooien	  is	  ook	  zo	  belangrijk,	  omdat	  de	  hond	  of	  kat	  er	  grote	  hinder	  van	  kan	  
ondervinden,	  waardoor	  zij	  zich	  hevig	  kunnen	  gaan	  krabben,	  wat	  weer	  andere	  ziektes	  kan	  
veroorzaken.	  Deze	  kunnen	  zijn:	  
Bloedarmoede	  
vooral	  als	  dieren	  vol	  zitten	  met	  vlooien	  en	  leeggezogen	  worden	  in	  een	  korte	  periode	  dan	  kunnen	  ze	  
eraan	  sterven.	  Dit	  geldt	  vooral	  voor	  jonge	  hondjes	  en	  poesjes.	  
Lintwormen	  	  
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deze	  worden	  doorgegeven	  door	  de	  vlo	  van	  de	  ene	  hond	  op	  de	  andere.	  
Allergie	  
in	  het	  geval	  het	  dier	  erg	  gevoelig	  is	  voor	  het	  spuug	  van	  de	  vlooien	  dan	  zullen	  ze	  zich	  helemaal	  

openkrabben.	  
	  
	  
Teken	  en	  Karpattenziekte	  
Vaak	  is	  er	  op	  het	  eiland	  een	  tekenplaag	  gaande.	  Wie	  er	  geen	  last	  van	  heeft	  mag	  zich	  gelukkig	  prijzen.	  
De	  resterende	  groep	  vindt	  onderstaand	  wat	  tips	  en	  trucs	  om	  een	  vervelende	  plaag	  onder	  controle	  te	  
krijgen	  en	  het	  is	  zeer	  belangrijk	  dat	  u	  de	  adviezen	  opvolgt,	  wilt	  u	  geen	  grote	  ellende	  krijgen.	  
Tekenbestrijding	  omvat	  drie	  belangrijke	  gebieden,	  nl.:	  	  
	  
-‐ Teken	  verwijderen	  door	  ze	  van	  de	  hond	  af	  te	  halen	  met	  een	  pincet;	  
-‐ Tekenbestrijding	  (alle	  stadia)	  op	  de	  hond	  door	  producten	  te	  gebruiken	  zoals	  poeder,	  dip	  ,	  spray,	  

tekenbanden	  	  en	  druppels	  voor	  tussen	  de	  schouderbladen.	  Dit	  om	  besmetting	  met	  de	  Ehrlichia-‐	  
en	  /of	  Babesia	  parasiet	  te	  voorkomen.	  Deze	  parasieten	  veroorzaken	  de	  karpattenziekte;	  de	  
laatste	  tijd	  komt	  deze	  ziekte	  steeds	  meer	  voor.	  Reden	  dus	  om	  deze	  tips	  ter	  harte	  te	  nemen.	  

-‐ Tekenbestrijding	  in	  huis	  en	  in	  de	  tuin.	  Het	  is	  erg	  belangrijk	  om	  deze	  behandelingen	  regelmatig	  te	  
herhalen.	  Met	  name	  als	  de	  besmetting	  erg	  groot	  is,	  is	  het	  van	  belang	  om	  de	  omgeving	  een	  paar	  
keer	  om	  de	  twee	  weken	  te	  spuiten.	  

	  
De	  belangrijkste	  symptomen	  die	  bij	  karpattenziekte	  voorkomen	  zijn:	  
-‐ Koorts	  
-‐ Verminderde	  eetlust	  
-‐ Sloomheid	  
-‐ Bloedvlekjes	  op	  de	  huis	  en	  slijmvliezen,	  als	  gevolg	  van	  verlaging	  van	  de	  bloedplaatjes	  in	  het	  bloed	  

waardoor	  bloedstolling	  niet	  adequaat	  plaats	  vindt	  
-‐ Bloedingen	  vanuit	  ander	  delen	  van	  het	  lichaam,	  o.a.:	  bloedneus	  
-‐ Nabloeden	  van	  de	  huid	  na	  lostrekken	  van	  een	  teek	  
-‐ Vuile	  ogen	  als	  gevolg	  van	  infectie	  van	  het	  oogslijmvlies	  
-‐ Gewichtsafname	  ondanks	  goede	  eetlust	  
-‐ Bleke	  slijmvliezen.	  
	  
Als	  u	  een	  van	  deze	  symptomen	  ziet	  bij	  uw	  hond	  dan	  is	  het	  raadzaam	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  naar	  de	  
dierenarts	  te	  gaan.	  De	  diagnose	  kan	  aan	  de	  hand	  van	  de	  symptomen	  gesteld	  worden.	  	  
	  
Karpattenziekte	  is	  een	  ziekte	  die	  bestreden	  kan	  worden	  mits	  de	  ziekte	  op	  tijd	  ontdekt	  wordt	  en	  
adequaat	  behandeld	  wordt.	  Beter	  is	  het	  natuurlijk	  om	  de	  ziekte	  te	  voorkomen.	  En	  wie	  wil	  dat	  nou	  
niet?	  	  
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Oorontsteking	  
Oorontstekingen	  zijn	  een	  veel	  voorkomend	  probleem	  bij	  hond	  en	  kat.	  De	  dieren	  schudden	  met	  hun	  
kop,	  krabben	  aan	  hun	  oor	  en	  piepen	  soms	  van	  de	  pijn.	  De	  uitwendige	  gehoorgang	  kan	  vies	  en	  rood	  
zijn	  maar	  ook	  het	  oor	  zelf	  (de	  inwendige	  gehoorgang)	  is	  meestal	  vies,	  rood,	  warm	  en	  stinkt	  vaak.	  
In	  de	  meeste	  gevallen	  is	  er	  dus	  sprake	  van	  een	  ontsteking	  van	  de	  gehoorgang.	  Af	  en	  toe	  zien	  we	  bij	  
onze	  huisdieren	  middenoorontstekingen.	  
Het	  risico	  van	  het	  vele	  schudden	  en	  krabben	  is	  een bloedoor.	  U	  ziet	  een	  enorme	  zwelling	  van	  de	  
oorschelp,	  die	  door	  de	  dierenarts	  behandeld	  of	  geopereerd	  moet	  worden	  10	  dagen	  na	  het	  ontstaan;	  
dit	  in	  verband	  met	  de	  periode	  van	  genezing	  van	  het	  bloedvat	  in	  de	  oorschelp.	  
Wordt	  dit	  oor	  niet	  op	  de	  juiste	  wijze	  behandeld,	  dan	  ontstaat	  een	  zeer	  pijnlijk	  schrompeloor.	  	  
	  
Oorzaken	  
Bij	  honden	  en	  katten,	  die	  veel	  buiten	  komen,	  is	  de oormijt een	  belangrijke	  oorzaak	  voor	  
oorontstekingen.	  Het	  zijn	  kleine	  witte	  spinachtige	  insecten	  die	  leven	  van	  oorsmeer.	  Ze	  veroorzaken	  
jeuk	  en	  zijn	  zo	  klein	  dat	  ze	  met	  het	  blote	  oog	  moeilijk	  zijn	  waar	  te	  nemen.	  Ze	  kunnen	  ook	  hevige	  jeuk	  
aan	  kop	  en	  hals	  veroorzaken,	  die	  soms	  zelfs	  na	  bestrijding	  van	  de	  mijten	  nog	  enkele	  weken	  
aanhoudt.	  
Hiernaast	  zijn	  verschillende	  soorten	  bacteriën	  en	  gisten	  die	  ook	  graag	  in	  de	  gehoorgang	  leven	  en	  
daar	  voor	  problemen	  zorgen	  (warm,	  vochtig	  en	  voedsel)	  
	  
Diagnose	  
Een	  oorontsteking	  laat	  zich	  eenvoudig	  vaststellen.	  Het	  dier	  flappert	  met	  zijn	  oren	  of	  krabt	  eraan	  en	  
piept	  soms	  van	  de	  pijn	  en	  heeft	  dan	  vaak	  ook	  zijn	  kop	  scheef.	  De	  binnenkant	  van	  de	  oorschelp	  is	  
rood	  en	  vies.	  Bovendien	  kan	  het	  zeer	  onaangenaam	  ruiken	  en	  het	  oor	  kan	  'lopen'. 	  
Bij	  een	  middenoorontsteking	  kan	  het	  evenwichtsorgaan	  aangetast	  worden;	  dan	  zijn	  de	  klachten	  
ernstiger. 	  
Het	  dier	  loopt	  vaker	  met	  de	  kop	  scheef	  en	  kan	  evenwichtsstoornissen	  krijgen	  en	  loopt	  dan	  vaak	  
kringetjes	  of	  valt	  zelfs	  om.	  
Bij	  ieder	  dier	  met	  een	  oorontsteking	  is	  goed	  onderzoek	  van	  belang.	  De	  dierenarts	  zal	  moeten	  kijken	  
of	  er	  sprake	  is	  van	  een	  besmetting	  met	  oormijt	  en/of	  een	  infectie	  door	  bacteriën	  en/of	  schimmels	  
van	  de	  gehoorgang	  of	  dat	  er	  iets	  anders	  aan	  de	  hand	  is.	  Soms	  is	  aanvullend	  onderzoek	  nodig.	  Hierbij	  
kunnen	  we	  denken	  aan	  een	  uitstrijkje	  of	  een	  kweek	  van	  het	  oorsmeer,	  maar	  ook	  aan	  röntgenfoto's	  
van	  de	  schedel.	  
	  
Behandeling	  
Bij	  een	  oormijtinfectie	  kunt	  u	  met	  oorzalf	  met	  een	  insecticide	  erin,	  goede	  resultaten	  boeken. 	  
Bij	  infecties	  met	  bacteriën	  of	  gisten	  zijn	  antibiotica	  of	  antischimmel-‐houdende	  zalven	  nodig. 	  
Is	  de	  gehoorgang	  erg	  vies,	  dan	  spoelen	  we	  eerst	  -‐	  onder	  een	  lichte	  verdoving	  -‐	  de	  oren	  uit. 	  
Eventueel	  kunnen	  we	  bij	  dieren	  die	  veel	  last	  hebben	  pijnstillers	  of	  jeukonderdrukkende	  tabletten	  
meegeven	  om	  de	  pijn	  en	  de	  jeuk	  te	  verlichten. 	  
Bij	  een	  middenoorontsteking	  is	  een	  (langdurige)	  behandeling	  met	  antibiotica	  noodzakelijk.	  
Dieren	  met	  steeds	  terugkerende	  of	  chronische	  ontstekingen	  kunnen	  een	  dichtgewoekerde	  
gehoorgang	  krijgen. 	  
Op	  gezwellen	  en	  vreemde	  voorwerpen	  moet	  gecontroleerd	  worden,	  want	  door	  zo'n	  afsluiting	  of	  een	  
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beschadiging	  van	  het	  trommelvlies	  kunnen	  ze	  meer	  of	  minder	  doof	  zijn. 	  
Deze	  woekeringen	  zijn	  operatief	  te	  verwijderen.	  Daarbij	  leggen	  we	  een	  gedeelte	  van	  de	  uitwendige	  
gehoorgang	  open	  om	  ruimte	  te	  krijgen	  waardoor	  er	  ook	  meer	  ventilatie	  in	  het	  oor	  komt,	  zodat	  de	  
ontstekingen	  drastisch	  verminderen. 	  
De	  gehele	  gehoorgang	  verwijderen	  we	  alleen	  in	  uiterste	  noodzaak	  als	  laatste	  redmiddel	  bij	  hopeloze	  
gevallen.	  De	  hond	  wordt	  dan	  helaas	  doof.	  
	  
	  
Schurft	  	  
Schurft	  is	  een	  ziekte	  die	  zeer	  besmettelijk	  is	  tussen	  honden	  onderling.	  Als	  je	  er	  niets	  aan	  doet	  wordt	  
de	  hond	  kaal	  en	  door	  het	  krabben	  krijgt	  hij	  geïnfecteerde	  wonden	  en	  korsten.	  De	  jeuk	  is	  dan	  ook	  
ondraaglijk!	  De	  ziekte	  wordt	  veroorzaakt	  door	  een	  mijt	  die	  een	  tunneltje	  graaft	  onder	  de	  huid	  en	  
zich	  daar	  voortplant.	  	  
Schurft	  komt	  meestal	  voor	  bij	  verzwakte	  en/of	  verwaarloosde	  dieren	  zoals	  bij	  zwerfdieren	  maar	  ook	  
andere	  dieren	  kunnen	  besmet	  worden.	  De	  jeuk	  ontstaat	  door	  een	  allergische	  reactie	  op	  de	  mijt	  en	  
de	  uitwerpselen	  daarvan.	  De	  behandeling	  bestaat	  uit	  injecties	  met	  een	  antischurft	  medicijn	  die	  vaak	  
twee	  of	  drie	  keer	  gegeven	  moeten	  worden	  en/of	  behandeling	  met	  een	  speciale	  shampoo.	  Deze	  
medicijnen	  zijn	  niet	  duur.	  Met	  het	  herhalen	  van	  de	  behandelingen	  gedurende	  een	  paar	  weken,	  zie	  je	  
de	  schurft	  verdwijnen,	  net	  als	  de	  kale	  plekken.	  De	  hond	  heeft	  geen	  jeuk	  meer	  en	  krijgt	  weer	  een	  
mooie	  vacht.	  Het	  asiel	  en	  de	  dierenarts	  helpen	  graag	  met	  de	  genezing	  van	  schurft	  bij	  uw	  hond.	  	  
	  


