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Begrijp uw kat

VOEDSEL
ALLERGIEËN
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Wat zijn voedselallergieën?
Een voedselallergie is een overmatige reactie van het immuunsysteem tegen
normaal gesproken onschadelijke eiwitten in het voedsel. In sommige gevallen
kan dit komen door afwijkingen in het darmkanaal waardoor het immuunsysteem
wordt blootgesteld aan eiwitten die normaal niet door de darmen worden
opgenomen. De darmen houden gewoonlijk de voedseleiwitten en de
immuuncellen van het lichaam gescheiden. In zeer bijzondere omstandigheden
lukt het de voedseleiwitten om weg te gaan van de darmen en zich aan het
oppervlak van immuuncellen te binden. Hierdoor barsten deze open en komen
er chemische stoffen vrij die een ontsteking veroorzaken en zorgen voor de
klinische verschijnselen van een allergie.

Hoe voedselallergieën zich ontwikkelen:
Voedseleiwitten komen
de darmwand binnen

Voedseleiwittten
binden zich aan
immuuncellen
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Darmcellen

Immuuncellen geven
ontstekingsstoffen af
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Voedselallergie en voedsel
intolerantie - belangrijke
verschillen.
Voedselintolerantie is niet hetzelfde als voedselallergie, omdat het
immuunsysteem van de kat er niet bij betrokken is. Voedselintolerantie bij
katten wordt veroorzaakt doordat specifieke voedingsstoffen in het dieet
niet worden getolereerd. Een voorbeeld hiervan is de intolerantie voor lactose
(een melksuiker). Katten kunnen net als mensen niet in staat zijn om lactose
te verteren. Dit veroorzaakt diarree.
Hoewel voedselallergie en voedselintolerantie door verschillende mechanismen
worden veroorzaakt, kan het soms moeilijk zijn om ze van elkaar te onderscheiden.
De behandelingen ervan door dieet, lijken echter wel veel op elkaar.
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Wat zijn de verschijnselen
van voedselallergie?
De meest voorkomende verschijnselen zijn jeukende huid (pruritus) of
maag/darm klachten, zoals overgeven en diarree. In tegenstelling tot allergieën
door vlooienbeten en stuifmeel, die vaak seizoensgebonden zijn, is een
voedselallergie het hele jaar door mogelijk.

De huid kan de volgende verschijnselen vertonen:
•

Jeuk (oren, gezicht, poten, staart, buik)

•

Roodheid

•

Haarverlies

•

Huidinfecties

Dwarsdoorsnede van de huid van een kat met voedselallergie:

Schilfers

Roodheid

Haarvat

Onder maagdarmverschijnselen vallen:
•

Winderigheid

•

Chronisch en periodiek overgeven en/of diarree

•

Gewichtsverlies en veranderde eetlust
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Hoe stelt uw dierenarts
voedselallergie vast?
De enige betrouwbare manier om de allergie van uw kat vast te stellen, is door
een “eliminatiedieet” te geven, zoals PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS
HA St/Ox Hypoallergenic.
Als uw kat een echte voedselallergie heeft dan verdwijnen de verschijnselen
na het voeren van Feline HA St/Ox Hypoallergenic, omdat het een ”hypoallergeen
dieet” is. Hypo-allergeen betekent dat het zorgvuldig geselecteerde eiwitten
bevat die speciaal zijn behandeld (gehydrolyseerd) om ze in hele kleine delen
op te splitsen. Deze kleinere delen veroorzaken hoogstwaarschijnlijk geen
immuunrespons of worden door het immuunsysteem van de kat niet als
lichaamsvreemde stof opgevat. De koolhydraatbronnen zijn met zorg gekozen
en zo zuiver dat ze vrijwel geen eiwitten bevatten.

Voordelen van het voeren van
Feline HA St/Ox Hypoallergenic
aan uw kat:
Enkel gehydrolyseerde eiwitten
Opgesplitst in zeer kleine delen. Te klein om voor
een immuunrespons te zorgen.

Gezuiverde koolhydraten
Om allergische reacties te helpen voorkomen

Zeer smaakvol
Met hoogwaardige ingrediënten en een
speciaal toegevoegde gehydrolyseerde
smaakvolle eetlustvergroter.
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Lange termijn behandeling van
de voedselallergie van uw kat.
Zodra een voedselallergie is vastgesteld, adviseert uw dierenarts een passende
behandeling. Dit kunnen geneesmiddelen zijn en ook een permanente verandering
in het dieet van uw kat:
1.

Vermijdstrategie: na het ontdekken van het specifieke eiwit dat de allergische
reactie veroorzaakt, kan uw dierenarts een dieet adviseren dat dit eiwit vermijdt.

2.

Voeren van een hypoallergeen dieet op lange termijn: een andere aanpak
is om eenvoudig door te gaan met het voeren van hetzelfde hypoallergeen
dieet (zoals Feline HA St/Ox Hypoallergenic).

PURINA®: een naam waarop u
kunt vertrouwen.
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. Met
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA St/Ox Hypoallergenic kunt u er zeker
van zijn dat uw kat baat heeft bij een dieet met optimale voedingsstoffen dat
tegelijkertijd de voedselallergie behandelt.

St/Ox - een geruststelling
voor de gezondheid van de
urinewegen.
10% van de katten die in de dierenkliniek
worden opgenomen heeft verschijnselen van
een urinewegaandoening, zoals urinewegstenen,
-kristallen of blaasontsteking.
Feline HA St/Ox Hypoallergenic is speciaal
samengesteld ter vermindering van het
gevaar dat urineweg-aandoeningen zich
voordoen. Terwijl de voedselallergie van
uw kat wordt behandelt, helpt het dieet
ook voor het onderhoud van gezonde
urinewegen van uw kat te zorgen.
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Voeren van Feline HA St/Ox
Hypoallergenic:
Het voedingsschema is enkel bedoeld als richtlijn. Misschien moet u de gevoerde
hoeveelheden aanpassen om het optimale gewicht van uw kat te bewaken.
Zorg dagelijks voor schoon en vers drinkwater.
Eliminatiedieet uitproberen: indien mogelijk voor een korte overgangsperiode
zorgen gevolgd door uitsluitend voeren van Feline HA St/Ox Hypoallergenic
gedurende 8 tot 12 weken, zoals aangegeven door uw dierenarts. In de meeste
gevallen is er na 3 tot 6 weken al een positieve reactie te zien. Als de klinische
verschijnselen verdwijnen, kan dit dieet evenslang worden gegeven. Feline HA
St/Ox Hypoallergenic is ook geschikt voor kittens. Vraag uw dierenarts om
specifiek voedingsadvies.
Niet vergeten! Het is belangrijk dat u uw kat alleen het geadviseerde dieet
en schoon en vers water geeft. Blootstelling aan ander eten kan misschien de
allergische reacties oproepen.

AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN:
Lichaamsgewicht (kg)

Dagelijkse hoeveelheid (g/dag)

2

35

3

50

4

65

5

80

>5

+15 g/kg

Voor elke extra kg lichaamsgewicht voert u per dag 15g 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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