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Begrijp uw hond

HUIDZIEKTE
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Het komt best vaak voor.
Huidziekten komen vaak voor bij honden. Ze kunnen verschillende oorzaken
hebben o.a. allergieën, infecties (bv. ringworm of bacteriële infecties van de
huid) of parasieten (bv. teken, vlooien of mijten die schurft veroorzaken). Vele
onderliggende gezondheidsproblemen, zoals een verstoring van het
hormonale evenwicht, kunnen echter ook leiden tot een slechte vacht.
Gelukkig is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van de behandeling van
huidziekten bij honden. Diëten zoals Canine DRM Dermatosis kunnen een
belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van de gezondheid van huid en
vacht.
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Begrijp uw allergische hond
Net zoals bij mensen zijn sommige honden gevoeliger geboren dan andere
honden, en kunnen ze lijden aan allergieën. Niezen en oogirritaties zijn
algemene verschijnselen van allergieën bij mensen. Allergieën bij honden
veroorzaken meestal huidirritaties en jeuk, of darmstoornissen zoals diarree.
De tekenen van allergieën verschijnen gewoonlijk wanneer honden tussen
1 en 3 jaar oud zijn.
Als uw hond overgevoelig is voor een allergeen (een stof die een allergie
veroorzaakt), dan zal zijn lichaam telkens wanneer het ermee in contact komt
ontstekingsstoffen produceren. Door deze ontstekingsreactie krijgt uw hond
jeuk.
Individuele honden hebben wat bekend staat als een 'allergene drempel' (een
tolerantiegrens voor allergene stoffen). Wanneer deze wordt overschreden,
dan krijgt de hond jeuk:

Dieet

Allergische grens

Schimmel
Jeuk

Mijten
Pollen
Vlooien
Verschijnselen

Geen
verschijnselen

Indien een hond gevoelig is voor allergieën, dan zal hij waarschijnlijk voor
meer dan één ding allergisch zijn (hij kan bijvoorbeeld allergisch zijn voor
vlooienbeten, voedsel en pollen of schimmels). Ze kunnen misschien wel in
staat zijn om hun verschijnselen onder controle te houden als ze worden
blootgesteld aan slechts één of twee van deze stoffen - maar blootstelling aan
allemaal kan ze over de 'allergene drempel' heen duwen en zorgen dat ze
heftige jeuk krijgen. Bij het behandelen van een hond met meerdere allergieën
is het vaak mogelijk om hun verschijnselen onder controle te houden door
gewoonweg het aantal verschillende allergenen te verminderen (bv.
verandering van dieet en een vlooienbehandeling) - terwijl het bij sommige
allergenen (bv. pollen en schimmels) onmogelijk is ze te vermijden.
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Sommige rassen zijn
gevoeliger voor allergieën dan
andere rassen
Sommige rassen hebben een grotere kans om allergieën te ontwikkelen dan
andere rassen. Dit zijn:
•

West Highland White terriërs

•

Lhasa Apso's

•

Fox terriërs - draadhaar

•

Golden retrievers

•

Labrador retrievers

•

Engelse Bulldogs

•

Duitse herdershonden

•

Boxers

•

Dalmatiërs

•

Engelse en Ierse setters

•

Shar-pei's

Hoe herkent u een allergische huidziekte?
Jeuk aan de huid (door uw dierenarts vaak pruritus genoemd) leidt tot
overmatig krabben bij uw hond - vooral rond de oren, buik en flanken. Ook
kan hij met zijn snuit schuren en op zijn poten kauwen.
Gebieden waar jeuk vaak voorkomt:

Oren

Snuit
Rond de
staart

Poten

480 PPVD - Dog - DRM Leaflet_NL10-06.indd 4

Buik

16-06-20 11:3

Gevolgen van jeuk en een allergische reactie:
Jeuk kan leiden tot secundaire problemen zoals roodheid van de huid,
haarverlies, huidinfecties en hyperpigmentatie, of een donkerverkleuring van
de huid. Bij honden met een lichte vacht kunnen de haren rood-bruin gevlekt
zijn.

Schilfers

Ontstekingen

Haarverlies

Is uw hond allergisch?
Indien u een allergie bij uw hond vermoedt, dan zal de dierenarts een
uitgebreid lichamelijk onderzoek uitvoeren en wellicht huid- en bloedtesten
adviseren. Hij zal ook de aanwezigheid van uitwendige parasieten (bv. vlooien),
mogelijke reacties op geneesmiddelen die uw hond misschien neemt, een
ziekte en een voedselallergie willen uitsluiten voordat hij de primaire oorzaak
van het probleem gaat vaststellen.
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Hoe kunt u uw hond helpen?
Het elimineren van zoveel mogelijk allergenen uit de omgeving van uw hond
is een goed startpunt:
•

Controleer strikt op vlooien gedurende het hele jaar, ook bij andere
huisdieren en in uw huis.

•

Pollen en schimmels zijn moeilijker te vermijden, maar honden die
gevoelig zijn voor grassen zouden gras moeten vermijden.

Voedsel is belangrijk.
Honden kunnen gevoelig zijn voor een eiwit in hun voedsel. Voeding met
een beperkt aantal eiwitbronnen (wat niet vaak wordt aangetroffen bij
traditioneel hondenvoer) is dus nuttig. Een hoog gehalte Omega 3-vetzuren
in het voedsel ondersteunt de natuurlijke ontstekingsremmende processen.
Een uitgebalanceerde aanvulling van Omega 3- en Omega 6-vetzuren
draagt ook bij aan een gezonde huid en vacht. Specifieke vitaminen (zoals
de vitaminen A, B, C en E) en mineralen (zoals zink) zijn nodig ter bevordering
van een gezonde huid en vacht. Een verhoogd gehalte antioxidanten, zoals
vitamine E, en mineralen, zoals zink, helpen bij het behouden van een
gezonde huid en vacht, en IS essentieel ter ondersteuning van een normale
immuunfunctie.

Voordelen van het voeren van
Canine DRM Dermatosis aan
uw hond:
Ondersteuning huid
Verhoogd gehalte specifieke voedingsstoffen ter
bevordering van een gezonde huid.

Laag gehalte antigenen
Geselecteerd en beperkt aantal eiwitbronnen om
mogelijk ongemak aan de huid ten gevolge van
voedsel te helpen minimaliseren.
Omega 3-vetzuren (EPA/DHA)
Verhoogd gehalte aan Omega 3-vetzuren (EPA/
DHA), ter bevordering van een gezonde huid.
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PURINA®: een naam waar u op
kunt vertrouwen.
Wanneer u uw hond PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM
Dermatosis voert, dan weet u dat u hem de optimale voeding geeft. De
samenstellingen van PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS hebben een
sterke wetenschappelijke basis. De allernieuwste bevindingen op het gebied
van voeding worden toegepast om doeltreffende en innovatieve samenstellingen te ontwikkelen.

Voedingsrichtlijnen bij
Canine DRM Dermatosis .
De volgende adviezen zijn slechts richtlijnen. Het kan misschien nodig zijn om
de hoeveelheid voer bij te stellen om uw hond op zijn optimale gewicht te
houden. Dit wordt namelijk beïnvloed door factoren zoals omgeving,
lichamelijke inspanning, lichaamsconditie en ras. Geef dagelijks vers water in
een schone drinkbak. Canine DRM Dermatosis is ook geschikt voor puppy's.
Bespreek de voedingsrichtlijnen met uw dierenarts.
Vergeet vooral niet! Het is belangrijk dat u uw hond alleen het geadviseerde
dieet voert. Dus geen restjes van uw eigen maaltijd, melk, traktaties, botten
of voedingssupplementen, tenzij anders aangegeven door uw dierenarts. Zij
kunnen namelijk ook een allergische reactie opwekken.

VOEDINGSADVIES:
Lichaams
gewicht (kg)

Dagelijkse hoeveelheid voer
(volwassen onderhoud - g/dag)

2,5

65

5

100

10

160

15

215

25

300

35

375

45

445

70

600

Voor iedere 5 kg lichaamsgewicht meer, geef 30g voer per dag extra.
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Gegevens voor veterinair advies:

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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