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Begrijp uw hond

VOEDSEL
ALLERGIEËN

485 PPVD - DOG - HA Leaflet_NL_10-06.indd 1

16-06-20 12:1

Wat zijn voedselallergieën?
Net zoals bij mensen zijn sommige honden gevoeliger geboren dan andere
honden. Daarom kunnen zij ook lijden onder allergieën. Ook al zijn niezen en
oogirritaties normale verschijnselen voor allergieën bij mensen, bij honden
veroorzaken de allergieën vaker huidirritatie en jeuk, en/of ontregelde darmen
met bijvoorbeeld diarree.
Er is sprake van een voedselallergie als het immuunsysteem afwijkend reageert
(overmatige reactie) op de aanwezigheid van een ingrediënt (meestal is dit
een eiwit) in het dieet. Voedselallergieën kunnen zich op elke leeftijd ontwikkelen,
maar de meeste honden zijn jonger dan drie jaar als het wordt vastgesteld.
Alle rassen zijn vatbaar voor voedselallergieën.
Gelukkig is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van de behandeling van
voedselallergieën bij honden. Diëten kunnen een belangrijke rol spelen bij de
behandeling van een voedselallergie.
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Voedselallergie of
voedselintolerantie?
Een voedselallergie is een overmatige reactie van het immuunsysteem. De
immuunrespons is normaal verantwoordelijk voor het verdedigen van het
lichaam tegen lichaamsvreemde organismen zoals virussen en bacteriën.
Soms ontstaat er echter een afwijkende respons tegen stoffen (zoals voedsel)
die normaal als onschadelijk beschouwd kunnen worden.
Voedselintolerantie is niet hetzelfde als voedselallergie, omdat het
immuunsysteem er niet bij betrokken is. Sommige honden (net zoals
mensen) kunnen bijvoorbeeld geen lactose (een melksuiker) verteren. Als er te
veel melk wordt gedronken kan dit diarree tot gevolg hebben, maar deze
negatieve reactie treedt op zonder invloed van het immuunsysteem.
De reden waarom sommige mensen een immuunreactie ontwikkelen (ook
bekend als 'overgevoeligheid') voor voedseleiwitten wordt niet volledig
begrepen. In sommige gevallen kan dit komen door onregelmatigheden in het
darmkanaal waardoor het immuunsysteem wordt blootgesteld aan eiwitten
die normaal niet intact door de darmen worden opgenomen.
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Wat zijn de verschijnselen
van voedselallergie?
De verschijnselen voor voedselallergieën komen het hele jaar voor (dit is
anders voor stuifmeelallergie, die zijn vaak erger in de zomer) en hebben of
met de huid of de spijsvertering te maken, of met beide. Onder verschijnselen
van de huid vallen:
•

Jeuk (vooral rond de oren, gezicht, poten, staart en buik)

•

Rode huid

•

Huidontsteking

Dwarsdoorsnede van de huid van een hond met voedselallergie:

Schilfers

Roodheid

Haarvat
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Onder maag / darm symtomen vallen:
•

Winderigheid

•

Aanhoudend overgeven

•

Aanhoudende dunne stoelgang

•

Gewichtsverlies

Geen van deze verschijnselen zijn specifiek verbonden aan voedselallergieën
en komen ook voor bij andere huid- en darmklachten. Uw dierenarts zal
waarschijnlijk nog een paar andere onderzoeken willen doen om de oorzaak
te achterhalen van de verschijnselen bij uw hond.

Hoe stelt uw dierenarts
voedselallergie vast?
De enige betrouwbare manier om een voedselallergie vast te stellen is door
een 'eliminatiedieet'. Een eliminatiedieet is speciaal samengesteld om te
vermijden dat er een immuunrespons wordt opgewekt.
Canine HA Hypoallergenic is een dieet dat is samengesteld met een enkele
eiwit- en koolhydraatbron, maar het eiwit is wel (door hydrolyse) opgesplitst
in hele kleine delen die te klein zijn om een immuunrespons op te wekken. Dit
dieet wordt veelal gezien als het beste om te voeren als 'eliminatietest'.
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De voordelen van
Canine HA Hypoallergenic
voor uw hond:
Enkel gehydrolyseerd eiwit
Met laag moleculair gewicht om allergische reacties
te helpen voorkomen.

Gezuiverde koolhydraten
Om allergische reacties te helpen voorkomen

Toegevoegde omega 3-vetzuren (EPA/DHA)
Ter ondersteuning van de natuurlijke
ontstekingsremmende processen.

Als uw dierenarts vermoedt dat uw hond een voedselallergie heeft, krijgt
u het advies om gedurende 6 tot 12 weken uw huisdier uitsluitend een
'eliminatiedieet' zoals Canine HA Hypoallergenic te voeren. Tijdens deze
testperiode is het van groot belang dat u geen ander voedsel of traktaties geeft.
Deze kunnen namelijk de oorzaak van de allergische reactie zijn. Als de
verschijnselen tijdens deze testperiode verdwijnen is het zeer waarschijnlijk dat
een voedselallergie de onderliggende oorzaak was. Dit kan worden bevestigd,
indien gewenst, door opnieuw het oorspronkelijke voedsel te voeren en te kijken
of de verschijnselen terugkeren.

Lange termijn behandeling
van de voedselallergie van
uw hond.
Om de verschijnselen van voedselallergie bij een hond op lange termijn onder
controle krijgen, is voortdurend vermijden van het voedsel waarvoor de hond
allergisch is noodzakelijk.
Aangezien Canine HA Hypoallergenic volledige en evenwichtige voeding is
voor onderhoud en groei, kan het een nieuw blijvend dieet voor uw hond of
puppy zijn. Andere diëten gebaseerd op beperkte eiwitten kunnen ook worden
getest om te kijken of hiermee de verschijnselen verdwijnen. Elk dieet moet
echter wel gedurende een aanzienlijke periode worden getest om vast te
stellen of het geschikt is en zeker te zijn dat het geen allergische reactie
opwekt.
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PURINA®: een naam waarop u
kunt vertrouwen.
Uw hond voeren met Canine HA Hypoallergenic zorgt gegarandeerd voor
optimale voedingsstoffen, terwijl tegelijkertijd de kans op voedselallergiën
wordt geminimaliseerd. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS worden
onderbouwd door gedegen wetenschappelijke kennis. Voor toepassing
van de nieuwste bevindingen over voeding om de zeer innovatieve en
effectieve diëten samen te stellen.

Voedingsrichtlijnen voor
Canine HA Hypoallergenic.
Het onderstaande voedingsschema is enkel bedoeld als richtlijn. Het kan zijn
dat u de hoeveelheid voeding moet aanpassen om het optimale gewicht van
uw hond te behouden. De hoeveelheid voeding wordt beïnvloed door factoren
als omgeving, activiteit, lichamelijke conditie en ras. Zorg dat uw hond altijd
toegang heeft tot vers en schoon drinkwater. Canine HA Hypoallergenic is ook
geschikt voor puppy's.
Vraag uw dierenarts naar specifieke voedingsrichtlijnen.
Niet vergeten! Het is belangrijk dat u uw hond alléén het geadviseerde dieet
en schoon en vers water geeft. Voer geen etensresten, melk, traktaties of
supplementen, behalve als uw dierenarts dit anders adviseert, want dit kan
een allergische reactie opwekken.

AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN:
Lichaams
gewicht (kg)

Dagelijkse hoeveelheid voeding
(volwassen onderhoud - g/dag)

2,5

70

5

110

10

175

15

230

25

325

35

410

45

485

70

655

Voor elke extra 5 kg lichaamsgewicht voert u per dag 35g extra.
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Gegevens van uw dierenarts:

Neem voor meer informatie contact op met uw dierenarts
of met Nestlé Purina PetCare
Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen,
van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
0800 - 022 83 83 (gratis)
www.purina.nl/proplan/
Alle aanwijzingen voor PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets in deze brochure zijn bedoeld ter ondersteuning
van het dieet van honden en katten met de genoemde aandoeningen en sluiten medische zorg niet uit.
Veterinaire voeding moet worden gegeven onder toezicht van een dierenarts.
®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
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