Huidproblemen bij de hond
Huidproblemen bij honden kennen vele oorzaken en zijn een vaak gezien
probleem. De problemen kunnen veroorzaakt worden door:
1. parasieten
A. grote parasieten zoals:
vlooien
luizen
B. mijten zoals:
schurftmijten
demodexmijten
cheyletiella
2. ontstekingen
Komen vrij vaak voor en kunnen veroorzaakt worden door:
A. beschadigingen zoals:
krabben
wondjes
wondjes veroorzaakt door mijten
B. zonder dat er eerst wondjes of beschadigingen waren (primaire
pyodermie = ontsteking van de huid met pusvorming zonder duidelijke
oorzaak) vooral bij een gevoelige huid.
3. schimmels
Schimmelinfecties bij de hond kunnen vooral vervelend zijn omdat een aantal
schimmelinfecties over kunnen gaan op mensen. Een UV-lamp brengt deze
infectie vaak aan het licht, maar soms is de diagnose moeilijk te stellen en
vereist dit meerdere malen een schimmelkweek van het aangetaste haar.
4. algemene gezondheidsproblemen
Een enkele keer kunnen er huidproblemen ontstaan ten gevolge van algemene
gezondheidsproblemen van de hond. Bijvoorbeeld bij een slecht werkende
schildklier of bij leishmaniasis, een ziekte die soms meegebracht wordt vanuit
het Mediterrane gebied en veroorzaakt wordt door een in het bloed levende
parasiet. Deze wordt door teken overgebracht en het is derhalve zaak om de
tekenbestrijding zeer goed uit te voeren als u uw hond meeneemt naar de
zuidelijker vakantie landen. Deze teek is niet de hier veel voorkomende
Ixodus ricinus.

5. allergie
Bij een allergie gaat het lichaam een soort afweer maken tegen stoffen die
normaal gesproken geen enkele bedreiging vormen. Bijvoorbeeld: het
inademen van huisstof is niet ernstig maar wanneer het lichaam het gaat
beschouwen als iets vijandigs zal het afweersysteem zich dus ernstig
verweren. Dan is niet zozeer het huisstof maar de buitenproportionele reactie
van het immuunsysteem het probleem.

Allergieën kunnen we indelen in:
A. atopie
Een atopie is een overgevoeligheidsreactie voor stoffen die ingeademd
worden. Bij de hond geven ze zelden longproblemen (zoals bij de mens) maar
erg vaak huidproblemen. De hoeveelheid last die een hond heeft is vooral
afhankelijk van het feit of de stof waarvoor hij allergisch is vaak of minder
vaak in zijn omgeving aanwezig is. Is hij bijvoorbeeld allergisch voor het
stuifmeel van de paardebloem, dan zal hij maar een klein gedeelte van het
jaar last hebben. Bij huisstof kan hij het hele jaar problemen hebben. Met
huidtesten is uit te zoeken voor welke stof of stoffen hij mogelijk overgevoelig
is.
B. contact allergie
Contactallergieën kunnen ontstaan voor zaken die met de huid in aanraking
komen. Alleen dat huidstuk wat met die bepaalde stof in aanraking komt geeft
problemen. Bijvoorbeeld een vlooienbandallergie of een voedingsbakallergie
(hierbij doet alleen omgeving van de mond mee).
C. vlooien allergie
Een vlo brengt voordat hij bloed gaat zuigen eerst wat speeksel in de huid van
de hond. Sommige dieren zijn allergisch voor dit speeksel.
Deze dieren hebben dan ook veel meer last van vlooien dan anderen, dit is
dus niet hetzelfde als meer vlooien hebben.
D. voedsel allergie
Ongeveer 15% van de allergische honden zijn allergisch voor stoffen die in de
voeding zitten. Dit zegt niets over de kwaliteit van het voedsel.
Is een hond allergisch voor een van de bestanddelen die in zijn normale
voeding zitten, dan zal hij voortdurend last hebben van zijn huid.
Een uitzondering hierop vormen de tijden waarop hij medicijnen krijgt die de
allergie wegdrukken. Bij zo'n hond kan het interessant zijn uit te zoeken of er
een voedselallergie bestaat. Dit kan niet door bloedonderzoeken of huidtesten
maar alleen door hem in een periode van 6 weken voedsel te geven
waartegen geen of vrijwel nooit een allergie bestaat. In deze periode moeten
de huidklachten en of diarree verdwijnen zonder gebruik te maken van
medicijnen die de allergie bestrijden. Wil een onderzoek naar voedselallergie

zin hebben, dan moet de proef zeer nauwkeurig worden uitgevoerd en stel ik
voor, om fouten te vermijden, dit in nauw overleg met de behandelende
dierenarts te doen. Vaak hebben zij ook wel een brochure of A4-tje met
instructies.
Indachtig het alom bekende gezegde: “jeuk is erger dan pijn” dient u zich te
realiseren dat bovenstaande huidproblemen zeker geen sinecure zijn. Niet
voor de hond en soms ook niet voor wat betreft de duur en kosten van de
therapeutische behandeling. De hond lijdt er ernstig onder en er niets aan
doen is een verwaarlozing van uw hond of soms zelfs een ergerlijke vorm van
dierenmishandeling.
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