Wie laat de hond uit? / #21 Allergiën (Audiotranscript)
Jet: Dit soort onderwerpen, oh jongens, vreselijk, vreselijk, ellendig..

Marco Halff: We moeten ze toch even door, denk ik.

Jet: Ja, ik zal me er doorheen worstelen.

Marco Halff: Dus als je je oren dicht doet, dan snap ik dat heel goed.

Marieke: Misschien moet je je koptelefoon weer even opzetten.

Jet: Nou, inderdaad zeg.

Jet: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer.

Voice-over: Je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast 'Wie laat de hond uit?'. Jet,
Lysbeth en Marieke over het leven met hun honden. Hondenvoedingsdeskundige Marco
Halff geeft tips over voedselallergieën bij je hond. Maar we beginnen met de vraag van
luisteraar Karen.
Karen: Goedemiddag, met Karen Ringenaldus.

Jet: Hallo Karen, je spreekt met Jet van de podcast 'Wie laat de hond uit?'. Hallo.

Karen: Goedemiddag, hoi.

Jet: Goeiemiddag, ik heb begrepen dat jij een vraag hebt voor ons.

Karen: Ja, dat klopt. Een hele leuke.

Jet: Nou, kijk eens aan, ik ben dol op leuke vragen en ik heb ook allemaal leuke mensen hier
aan tafel zitten. Dus kom maar door!

Karen: Oké, dat is goed om te horen. Ik ben even benieuwd ....het valt me op allemaal op dat
hij de afgelopen week heel erg aan het bijten en aan het krabben is.

Jet: Ja.

Karen: Het is gewoon echt heel sneu, gewoon zielig.

Jet: Ah.

Karen: Ik ben een beetje aan het kijken, wat kan de oorzaak nou zijn? En ja, kan er een link
met voeding zijn? Dat weet ik dan niet helemaal zeker. En ik bedacht me ook nog dat ik
vorige week in een recreatieplas hem heb laten zwemmen. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed
waar die jeuk dan vandaan komt. Misschien hebben jullie een tip.

Jet: Jij bent bang voor een allergie misschien?

Karen: Ja, ik ben bang voor een allergie.

Jet: Ja, dat kan natuurlijk van van alles komen. Nee, dat begrijp ik. Heb je ook al gedacht aan
vlooien, of is dat het niet? Nee, is flauw.

Karen: Ik verwacht dat dat het niet is.

Jet: Dat hoop ik voor je. Ik hoop het voor je, Karen. Want dat is echt vervelend.

Karen: Ik heb het al wel eerder meegemaakt, maar ik heb het idee dat het echt wat anders
is.

Jet: Nou, ik ga het hier gewoon eens even op tafel gooien, waar het eventueel vandaan kan
komen. Maar hartelijk dank voor je vraag. Ik hoop dat de jeuk snel voorbij is. Toch?

Karen: Ik hoop, ik ben benieuwd.

Jet: Joehoe, blijf luisteren.

Karen: Bedankt.

Jet: Doeg.

Karen: Tot ziens, doeg.

Marieke: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me
zou kunnen voorstellen.

Jet: Hallo, ik ben Jet. Mijn hond heet Poppy en ze was een zwerver, maar is nu de koningin
van Rotterdam.

Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk, zes jaar
geleden, verliefd op werd.

Jet: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen: wij hebben allemaal het allerleukste
hondje van de hele wereld.

Marieke: Dat zeker.

Voice-over: Aflevering 21: allergieën.

Jet: Nou jongens, ik heb Karen aan de telefoon gehad en zij zegt: ja, ik ben overgestapt op
ander eten bij mijn hond en ja, ik merk gewoon dat het beestje ongelooflijk veel jeuk heeft.
Het is ontzettend zielig, gewoon dan een beetje... Ik begin gelijk te krabben, zag je dat? Ja, je
hebt het erover en je hebt meteen jeuk. Ze zegt: maar het is gewoon heel zielig. Dat kan
misschien, denk ik, wel eens kunnen zijn van eten. De vraag is: kan dat, maar ze zei: hij heeft
vorige week ook nog gezwommen in één of andere recreatieplas, zou het daarvan kunnen
komen? Is er misschien sprake van een allergie? Zou dat kunnen? Nou, ik zie hier allemaal
bedrukte gezichtjes, die proberen niet te gaan krabbelen. hè?

Marieke: Als ik al denk aan jeuk, jeuk is volgens mij nog erger dan pijn, ook nog. Echt
verschrikkelijk, en we hebben, dat is echt niet een heel leuk verhaal, maar we hebben wel
een keer een vlooienplaag gehad.

Jet: O, vreselijk.

Marieke: En dat was echt zo erg. We hebben uiteindelijk een professionele vlooienbestrijder
moeten laten komen, want we kwamen er gewoon niet vanaf.

Jet: O, wat erg.

Marieke: Nou en dan word je echt gek, van jeuk word je echt gewoon gek. Moet je nagaan
wat de honden dan inderdaad ook kunnen ervaren. Dus heel goed dat Karen gelijk ook komt
met de vraag, want ja, het is wel belangrijk om te kijken: wat is de oorzaak en hoe
behandelen we het?

Jet: Let jij op bij Mila, als ze jeuk heeft?

Marieke: Ja.

Jet: Ik dus ook, want elke keer als ik zie dat ze op een bepaalde plek jeuk heeft, dan kan ik er
gewoon vergif op innemen, dat doe ik niet, maar dat zou ik kunnen doen, dan weet ik zeker,
daar zit een teek.

Marco Halff: Dat kan.

Marieke: O ja.

Lysbeth: Wat grappig.

Marco Halff: Ja, nou heel grappig is het niet.

Lysbeth: Hij bijt ze er zelf vanaf, die teken.

Jet: Echt waar?

Lysbeth: ja, dan doet 'ie heel vies, dan heeft 'ie heel veel speeksel.

Jet: Gatver, oké.

Lysbeth: Maar ik heb toevallig net deze week er drie vanaf gehaald.

Jet: Ja, nou ja...

Lysbeth: Twee lopend en één ingevreten.

Jet: Lopend? Dat heb ik nog nooit meegemaakt.

Marieke: Nee?

Lysbeth: Hij is echt een tekenmagneet, hij stopt ook overal z'n neus in. Hij zit achter konijnen
aan en graaft muizenholen uit. En echt super-, superklein en die lopen dan op z'n kop en die
kun je er gewoon afpakken en dan maak ik ze dood. Ik zit een beetje soms te twijfelen: is het
een tepel, is het een teek? Want hij heeft één zwarte tepel.

Jet: Ja. Oké, ja, dat moet je er dan toch niet met een pincetje aftrekken. Oe.

Marieke: O nee. Nou, mijn vriend heeft laatst inderdaad wel eens gedacht van: oh, daar zit
hier een bultje. Dus de hond ging lekker op haar rug liggen en hij probeerde dat eraf te halen
en toen dacht 'ie: oh, dit is dus een tepel, laat maar.

Jet: Marco Halff, blij dat je er weer bent. Nou ja, kan dat zijn dat een hond allergisch reageert
op voeding? We weten allemaal, je hoort het steeds vaker, ook in restaurants: ik kan hier
niet tegen, daar niet tegen, zus niet tegen. Is dat ook bij honden het geval?

Marco Halff: Ja, allergieën komen daar ook voor, net zoals intoleranties. En die twee wil ik
toch graag even gaan benoemen. Er zit een groot verschil tussen, maar wat niet altijd
herkend wordt, wat ook heel logisch is. Wat een beetje vervelend is bij allergieën, net
noemden we het al, dat kan ook aan het zwemmen liggen, in water of wat dan ook. In een
bepaald soort goedje, wat dan daarin zit.

Jet: Blauwalg ofzo, zoiets?

Marco Halff: Ja, precies. Eigenlijk weten we over de technische kant van allergieën heel veel,
van hoe komt dat dan? Immuunsysteem wordt actief, et cetera. Maar we weten eigenlijk
niet precies hoe vaak het nou voorkomt en dat heeft weer mee te maken dat op moment
dat onze hond eindelijk er weer vanaf is, wil je zeker weten dat het een allergie is, moet je
hem eigenlijk nog een keer met hetzelfde confronteren.

Jet: Ja en dat doet bijna niemand natuurlijk.

Marco Halff: Ja, precies, dat doet bijna niemand. Dus die getallen, daar is nog wel eens
onduidelijkheid over. Over het algemeen wordt wel geschat dat wanneer honden allergisch

zijn, bijna altijd zijn dat vlooienallergieën, die komen op de eerste plaats. Daarna komen
daar de atopische allergieën.

Jet: Maar ho, ho. Je gaat nu te snel. Vlooienallergieën?

Marco Halff: Ja, een allergie tegen vlooienbeten.

Jet: Maar er zijn er dus meerdere, want je spreekt in meervoud nu.

Marco Halff: Ja, die zijn er. Er zijn meer vlooien dan één.

Jet: Ah, mijn jeuk wordt er alleen maar erger. Een nachtmerrie.

Marieke: Ja, dus normaal gesproken reageren honden al op het bijten van een vlo, maar
sommigen honden zijn er overgevoelig voor en dat is dan een vlooienallergie. En dan kunnen
ze ook echt intense jeuk krijgen, rode plekken, en dat is echt...

Marco Halff: En wat het vervelende daarvan is, dan kan het maar zo zijn dat die vlo
ondertussen al weg is, maar dan kan de hond echt nog echt een paar weken last hebben. En
dat wordt dus heel vaak niet herkend als vlooienallergie want ja, maar hij heeft geen vlooien
meer. Nee, dat klopt, maar nu niet meer, maar op het moment van bijten wel, dus dat maakt
het lastig. Was het wel of geen vlooienallergie bijvoorbeeld?

Marieke: En dat is ook lastig met de middelen die je gaat geven, want sommige middelen,
daar moet een vlo eerst voor bijten en dan pas gaat 'ie dood. En een hond met een
vlooienallergie, daar wil je dus niet hebben dat een vlo gaat bijten, want dan wordt die
allergie gelijk weer getriggerd. Dus dan moet je heel bewust kijken: welk middel ga je
daartegen gebruiken?

Jet: Wat een nachtmerrie, ja, ik ben zelf niet heel fortuinlijk als het gaat om insectenbeten, ik
muteer echt. Ja, jij lacht erom, maar ik kan je foto's te laten zien.

Marieke: O, het is letterlijk? Ik dacht figuurlijk, maar niet dus. O echt?

Jet: Nee, ik ben echt meerdere keren gemuteerd tot een soort elephant-woman.

Marco Halff: O wauw.

Jet: Omdat ik gebeten ben door een insect in m'n hoofd. Dus dit soort onderwerpen, o
jongens, vreselijk, vreselijk, ellende.

Marco Halff: We moeten er toch even door, denk ik.

Jet: Ja, ik zal me er doorheen worstelen.

Marco Halff: Als je je oren dichtdoet, dan snap ik dat heel goed.

Marieke: Misschien moet je je koptelefoon weer even opzetten.

Marieke: Inderdaad zeg.

Marco Halff: Ik wil even het verhaal afmaken. Naast die vlooienallergie, op de tweede plek is
de atopie. Ik beschrijf het een beetje als soort hooikoortsachtig, of inderdaad een soort
contactallergie, zeg maar. Dat komt vaak op de tweede plaats. En pas op de derde plaats heb
je echt de voedingsallergie. En dat wil dus zeggen dat een hond allergisch is voor één of
meerdere bestanddelen uit de voeding. Dat zijn vaak eiwitten en ook het nadeel daarvan is
weer: je hebt bij een allergie een heel klein deeltje, een allergen noemen we dat, nodig om
die allergische reactie op te wekken. En die allergische reactie bestaat uit dat je
immuunsysteem gewoon overactief gaat zijn en gaat reageren.

Jet: In de war, ja.

Marco Halff: Ja, en daarom zie je bijvoorbeeld bij allergieën ook vaak dat het ook heel lokaal
kan zijn, maar het kan ook het hele lichaam. Dus jeuk over het hele lichaam, dat heeft vaak
te maken met een allergie op wat voor manier dan ook. Terwijl, wat we net benoemden, een
intolerantie dat komt ook wel veel voor, maar dat heeft te maken met het niet kunnen
verteren van bepaalde voedingsmiddelen. Daarbij speelt het immuunsysteem geen rol, maar
daar zie je bijvoorbeeld een lactose-intolerantie, dat is misschien wel een hele bekende, een
soort melksuiker, daar heb je een enzym voor nodig, lactase, om dat te kunnen verteren.
Wanneer je te weinig lactase aanmaakt, of in dit geval de hond maakt dat te weinig aan, dan
praat je over een intolerantie.

Jet: En wat zijn daar dan de kenmerken van? Hoe zie je dat? Geeft dat ook jeuk, of niet?

Marco Halff: Dat kan en dat maakt het ingewikkeld. Maar over het algemeen zie je daar wat
meer maag-darmproblemen. Dus een klein beetje...

Jet: Oké.

Lysbeth: Hij kan niet goed tegen kip, dus als hij voer krijgt waar veel kip in zit, gaat hij
gewoon aan de diarree. Nou niet echt natte, nou ja, natte drollen krijg je dan.

Marco Halff: Ik verwacht niet dat dat een allergie is, alhoewel dat ook weer kan, dat is
gewoon het lastige. Kijk, allergieën...

Marieke: Dus de grens is niet heel duidelijk?

Marco Halff: Zeker niet nee.

Lysbeth: Hij krijgt bijvoorbeeld helemaal geen huidverschijnselen. Hij krijgt echt alleen maar
last van z'n poep.

Marco Halff: Als het na twee dagen stopt, als je geen kip meer eet, dan zou je daarvan
kunnen verwachten dat het geen allergie is, want vaak blijft dat langer aan. Maar de
symptomen kunnen wel overlappen en dat maakt het gewoon zo ontzettend lastig. Terwijl
bij een intolerantie zie je vaak een drempelwaarde. Eén bekertje melk, bij wijze van spreken
zou kunnen. Maar bij de tweede gaat het mis, zeg maar, dat zie je vaak daar ontstaan. Dus
dat zijn eigenlijk twee dingen die door elkaar lopen. Alleen het vervelende is vaak: het voer
krijgt de schuld, van het komt daardoor, terwijl het eigenlijk helemaal niet vaak voorkomt.
En ook als je naar de voedingsmiddelen kijkt, iedere eiwit kan een potentieel allergen zijn.
Maar je ziet ondertussen dat bijvoorbeeld soja is wel een grote boosdoener, maar
bijvoorbeeld ook tarwe zie je daar wel. Tarwe-allergie, dat wordt dan helaas weer omgezet
in een glutenallergie. Die term is, denk ik, ook wel bekend. Waarbij je, om het verhaal maar
gelijk nog ingewikkelder te maken, rijst bevat ook gluten, maar daar gaat het niet om. Want
rijstgluten daar zijn honden bijna niet allergisch voor. Het gaat echt om die tarwegluten. Dus
er worden wel eens vaker termen door elkaar gebruikt...

Jet: Ja.

Marco Halff: Die eigenlijk niet helemaal op z'n plek zijn. En dat maakt het dus ook gelijk wel
erg lastig.

Lysbeth: In het vervelende van de hond is dat hij natuurlijk niet kan zeggen: ik heb pijn in m'n
buik of ik word er duizelig van of ik kan niet poepen.

Marco Halff: Nee, eens.

Jet: Of juist wel.

Lysbeth: Of ik kan het teveel.

Marco Halff: Dat is ook een indicatie: een rode huid. Dat zie je bijvoorbeeld ook nog wel bij
de liezen. En als dat overal een beetje rood is, dan kun je toch wel heel snel aan een allergie
gaan denken.

Jet: Oké, want dat vind ik wel een hele duidelijke aanwijzing, waar Karen dan misschien ook
een beetje mee uit de voeten kan, want als dat het is, dan is het waarschijnlijk niet uit die
recreatieplas.

Marco Halff: Nee, dat zou kunnen. En dan ga je de volgende stap bij de term eliminatiedieet
is dan weer zo'n term, wat je dan eigenlijk moet gaan doen. Dan moet je op zoek naar welk
eiwit of wat voor type eiwit is de hond allergisch voor?

Jet: Dat is nogal een tocht.

Lysbeth: Dat heb ik gedaan met hem.

Jet: Hoe ziet zoiets eruit dan Lysbeth?

Lysbeth: Hij moest dus gaan eten met iets wat het minst allergisch was en help mij even,
want ik weet de volgorde niet meer, maar ik moet volgens mij beginnen met ree.

Marco Halff: Dat kan. Je moet een vrij onbekende eiwitbron voor hond hebben. Daar moet
je mee beginnen.

Lysbeth: Dan paard. Het was een soort volgorde, dus ree, paard, vis en uiteindelijk was de
laatste was kip en bij kip ging het fout.

Marco Halff: Dus eigenlijk wat je continu doet, je gaat 'm voedingsstoffen aanbieden en als
je weet van: hé, daar reageert 'ie niet op, oké, dan is dat het niet. En dan ga je...

Lysbeth: Ja, dus twee weken lang. Twee weken het ene voer, twee weken het andere voer
en ook geen enkele beloning tussendoor. Niks geven, dus alleen maar belonen met die
brokken, geen botjes, helemaal niks.

Marco Halff: Want ook daarin kan dan potentieel het allergen in zitten, ja, klopt hoor.

Jet: Dat wist ik niet joh.

Lysbeth: Best ingewikkeld vooral als je met je hond op bezoek gaat. Ik bedoel, mijn ouders,
het is een soort kleinkind, dus die vinden het ook leuk om hem te verwennen en dat is best
lastig om dan te zeggen: nee, hij mag dat niet .Of hij gaat ergens op bezoek met een kat, hup
douwt 'ie z'n neus in die bak. Vreet 'ie kattenbak leeg, kun je weer opnieuw beginnen.

Marco Halff: Kijk en daarom, het kost heel veel tijd en dus op het moment dat je het
gevonden hebt, wat ik daarstraks al zei, wat je dan eigenlijk zou moeten doen, als 'ie dan
weer klaar is, hij is weer van z'n jeuk af. En hij krijgt misschien wel wat medicijnen om de
jeuk te onderdrukken enzo, wil je zeker weten dat dat het was, dan moet je 'm daarna nog
een keer hetzelfde aanbieden. Alleen dan zeggen dus heel veel eigenaren van: ja, wacht
even, dit is zo'n gedoe geweest, ga ik niet meer doen. En vandaar dat het ook nooit echt heel
precies duidelijk is hoeveel honden en waarvoor... Dus het is toch nog een beetje onduidelijk
gebied wat dat betreft.

Marieke: Zijn er ook hondenrassen die daar kwetsbaarder voor zijn, waarbij het vaker
voorkomt?

Marco Halff: In die zin wel qua immuun, ik weet dat de Duitse Herders, die kunnen een IgA,
immuunglobuline deficiëntie, kan daar ingeslopen zijn.

Jet: Zo zeg, dat zijn nogal wat...

Marieke: Mooi woord voor galgje.

Jet: Nou, ik zat gelijk aan Scrabble te denken. We zitten in ieder geval in de spelletjeshoek.

Marco Halff: Ik weet niet of je specifiek kan zeggen dat men allergisch is voor een bepaalde
soort, maar dat het immuunsysteem minder goed functioneert, dat heeft wel weer een
relatie met allergieën, dus daar zou wel wat in kunnen zitten. Ja, maar dat is meer
uitzonderlijk, denk ik hoor.

Marieke: Want ik heb ook wel eens gehoord dat die Poedels of Doodles of vooral dan de
combinatie Golden Retriever met Poedel dat daar wel ook regelmatig voedselallergieën bij
voorkomen, maar of dat dan dus inderdaad wetenschappelijk is of juist vaker...

Marco Halff: Niet dat ik weet, maar dat zegt uiteraard ook niet alles.

Marieke: Nee.

Marco Halff: Het is mij niet bekend, in ieder geval, nee.

Marieke: Maar het is denk ik wel een hele interessante, want zoals wij zelf al reageren op
jeuk en op alles...

Jet: O, hou op ja. En geloof het of niet, maar ik zit nu m'n hondje te aaien en ik kom dus nu
gewoon een teek tegen.

Marco Halff: O ja, maar dat kan, maar goed, ja.

Jet: Ja, ik word er niet heel blij van, maar ik haal ze wel weer weg. En ja, ze heeft net hier
buiten door het gras heen gelopen. Ik denk dat ze er daar weer eentje heeft opgelopen.
Maar zijn er ook tekenallergieën?

Marco Halff: Poeh dat durf ik niet te zeggen. Waarom niet? Weet je, als een vlo kan bijten en
daar gebeurt iets mee, dan zou dat betekenen dat dit net zo goed zou kunnen.

Lysbeth: Hij heeft wel altijd een hele dikke bult, als die teek goed ingevreten is, heeft 'ie wel
altijd een hele dikke bult.

Marco Halff: Ja.

Marieke: Maar bij mij ook zeker de reden is om preventief te behandelen, is dat teken wel
ziektes kunnen overdragen. Dat weten we bij mensen.

Marco Halff: Ook bij mensen ja.

Marieke: Maar dat is bij honden ook zo. En daarom kies ik er bij haar voor om vooral in het
seizoen er echt voor te zorgen dat die bescherming up to date is. En dat ik dat wel goed in de
gaten houd. En hetzelfde geldt voor vlooien. Je wil het gewoon zelf niet in je huis hebben,
maar je wil dat eigenlijk je hond ook niet aandoen. En jeuk, daar reageren we allemaal op en
voor honden is dat ook zeker een irritatiepunt.

Jet: Zeker, dus daar moeten we op alle mogelijke manieren rekening mee houden. En zijn er
dingen, bijvoorbeeld in voeding, waardoor we kunnen zorgen dat het systeem van zo'n hond
sterker wordt, waardoor ze minder snel allergisch reageren of intolerantie te ontwikkelen?
Heb je daar geen invloed op?

Marco Halff: Ook dat is lastig. Van intolerantie weten we natuurlijk wat meer van, want
nogmaals, lactose-intolerantie, dan weet je gewoon dat een hond te weinig lactase
aanmaakt, dus dan moet je 'm gewoon geen melk geven bij wijze van spreken, dat is heel
simpel. Maar allergieën is gewoon heel vervelend, want dat is niet voor iedereen gelijk. Je
hebt een hele extreme gevallen. De hond kan allergisch zijn voor een heel bijzonder stukje
eiwit, ree, daar zou die ook allergisch voor kunnen zijn. Maar dat geldt voor hele andere,
grote groepen niet, zeg maar dus dat is heel lastig. Kijk je hond, als 'ie het goed doet, ja, dan
weet je dat hij het goed doet op de voeding. Maar zodra die na het switchen van voer, dat er
iets gebeurt, dan kun je de link leggen met voeding. Maar dat moet je eerst uit gaan zoeken.
Maar het kan ook zijn dat 'ie net een andere snack heeft gehad of net iets heeft lopen vreten
waar iets anders in zit. Dus dat blijft gewoon ontzettend lastig en dat kan wel door een
dierenarts, die kan dat wel vaststellen. Ook door bloedafname, kun je wat vaststellen.

Jet: Ja, precies. Dat is wat ze bij mensen natuurlijk ook vaak doen. En hoe ziet zoiets eruit?

Lysbeth: Als het heel erg is, dan kunnen ze dat doen.

Marco Halff: Ja, maar dat is ook weer wat kostbaarder en ook dan weer ingewikkeld, want
meestal in hondenvoer zitten er verschillende soorten eiwitten. Dus dat is al lastiger om dat
weer vast te stellen, zeg maar.

Jet: Ja.

Marco Halff: Maar dus omdat het immuunsysteem erbij betrokken is, kun je dat absoluut
wel links of rechts waarnemen in bloed.

Marieke: Ja, en vaak doen ze ook inderdaad op het moment dat een hond een allergie lijkt te
hebben, dan raden ze ook aan om zo'n eliminatiedieet te doen. En als het ergens anders
vandaan kan komen, ze kunnen ook eigenlijk allemaal kleine prikjes met verschillende
omgevingfactoren..

Jet: Wat ze bij mensen ook doen.

Marieke: Dan kunnen ze daar gaan kijken van: oké, waar reageert de huid van de hond op?
Oké, dan is het een kans dat 'ie hier allergisch voor is, dus dat we hem zo en zo moeten
behandelen. Dus inderdaad, op het moment dat je hond jeuk heeft en je hebt vlooien
uitgesloten en ook inderdaad, soms hoef je niet eens te zien of ze zijn er wel, of ze hebben
wel gebeten of er ontstaat een allergische reactie. Dus ga in eerste instantie die vlooien
proberen uit te roeien of in ieder geval voorkomen. En dan kun je inderdaad kijken van: oké,
wat zou er mogelijk nog meer een aanleiding kunnen zijn?

Jet: Wat ik wel ook nog handig vind, want dat zie je ook wel vaak rondgaan, als je preventief
te werk gaat voor vlooien en teken, dan zijn er ook wel een aantal spulletjes waar honden
juist heel heftig op lijken te reageren. Zijn dat nou allemaal broodjeaapverhalen dat de
honden daar dan dus echt doodziek van worden, soms ook wel dood van gaan? Ja, ik weet
het niet.

Marieke: De Border Collies daarbij is bekend, of überhaupt de Collies, is bij bekend dat zij
een apart gen hebben, waardoor zij gevoeliger kunnen reageren op bepaalde antiparasitica,
oftewel bestrijdingsmiddelen tegen parasieten. Daarom is het ook heel erg belangrijk om
daarin gerichte adviezen te vragen. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld bij een supermarkt
gewoon een pipetje halen. In principe zou het veilig moeten zijn, maar daar zijn toch wel
wisselende reacties over. En bij de middelen die bij de dierenartsenpraktijk verkocht
worden, is gewoon echt onderzoek gedaan. Ik heb onlangs nog ergens advies opgevraagd en
ze zeiden: dit is gewoon zo goed getest dat zelfs drachtige teven dit mogen krijgen.

Jet: O, kijk, ja.

Marieke: En als dat zo is en als honden zelfs een overdosering van weet ik niet hoe vaak
kunnen krijgen, dan kun je er van uitgaan dat het veilig is. Maar wat jij ook aangeeft, als jij
een insectenbeet hebt, dan wil je je eigenlijk niet zien, natuurlijk is er een overgevoeligheid
mogelijk. En daarom is het ook heel belangrijk om het goed in de gaten te houden en dat

raden dierenartsen ook altijd aan van: nou ja, geef het en let goed op je hond wat er
gebeurt.

Jet: Sowieso.

Marieke: Maar er zijn zo weinig echte, concrete verhalen waarbij echt die link wordt gelegd
tussen het ontwormen of het ontvlooien en uiteindelijk grote ziekte.

Jet: Ja.

Marieke: Maar ja, het is altijd mogelijk.

Marco Halff: Het kan.

Marieke: En daarin is het heel belangrijk om dat wel echt te melden.

Lysbeth: Die pillen, dat is een heel ander onderwerp dan vandaag, jeuk en allergieën. Maar
die pillen tegen vlooien en teken is wetenschappelijk wel bewezen dat die heel erg veel nare
gevolgen hebben op honden, want in Amerika mogen heel veel al niet meer verkocht
worden, die hier nog gewoon door de dierenarts worden voorgeschreven en hij was bijna
dood. Mijn beste vrienden zijn dierenartsen en die hebben het mij gegeven en ik dacht: ik
dat durf dat te geven, want zij zijn dierenarts, ze geven 't hun eigen hond, maar ik had hem
bijna vergiftigd.

Marco Halff: Wat een verhaal.

Lysbeth: En als je de gebruiksaanwijzing leest, die ik niet goed gelezen had, je mag het niet
eens aan je handen krijgen zelf en in je neus smeren of in je ogen smeren. Dan moet je al je
ogen uit laten spoelen en dat geef je aan je hond en dat bouwt zich op in de lever. Dus echt
niet best.

Marieke: En daarom is het heel belangrijk om geen overdosering te gaan doen, om echt
goed te kijken, inderdaad naar het gewicht, en ik ga ervan uit dat je dat gewoon goed hebt
gedaan.

Lysbeth: De dierenarts schreef het voor, dus ik vertrouw er volledig op dat als de dierenarts
geeft, dat dat goed gaat. En als je dan later leest a. wat er op de gebruiksaanwijzing staat...

Jet: Je moet dus ook altijd gewoon nog zelf blijven nadenken.

Lysbeth: Ja, had ik niet gedaan.

Jet: En die zoektocht naar allergieën en wat was het nou? Allergie en...?

Marco Halff: En intoleranties.

Jet: Intoleranties inderdaad, dat is een lange zoektocht. Maar één van de dingen die altijd
wel weer als een paal boven water staat, is dat je gewoon goed moet blijven kijken naar je
hond. Want jij kent je hond het beste.

Marco Halff: Zeker.

Marieke: En je gezonde verstand ook blijven gebruiken inderdaad. En je eigen intuïtie, vaak
weet je zelf van: oké, mijn hond reageert nu anders dan normaal, dus inderdaad, in jouw
geval ook je zegt: hij was gewoon een vergiftigd. Dus jij hebt daarop gehandeld, je hebt het
bij hem gezien en dan weet je ook welke middelen je dus, echt zeker weten, niet meer moet
geven. En dan is dat ook heel logisch dat jij zegt: ik doe niet meer preventief behandelen.

Jet: Het is waarschijnlijk ook gewoon pech. Want negen van de tien andere honden die
zullen er wel goed op reageren. Maar hou het allemaal goed in de gaten. Ik hoop Karen er
een klein beetje mee uit de voeten kan. Je kunt er niet een eenduidig antwoord op geven,
maar één van de dingen is wel: als je echt dingen wil uitsluiten, bereid je voor op een wat
langere weg. Maar het kan wel de moeite waard zijn, want Karen gaf ook al aan: het is
gewoon zielig als je zoveel jeuk hebt. Jongens, ik ga nu een partij krabben, vreselijk. Heeft
iemand een pincet? Dan kan ik ook gelijk die...

Lysbeth: Ik heb een tekentang in de auto liggen.

Jet: O, top.

Marieke: Kijk!

Jet: Oké, dank je wel weer, jongens.

Voice-over: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Heb jij ook een vraag?
Stuur dan een mail naar ons via podcast@smuldier.nl. Abonneer je op deze podcast via één
van de bekende podcastkanalen zoals Spotify, Google of Apple Podcasts. Enne...vergeet niet
je hond extra te verwennen vandaag. Doei.

Voice-over: Je houdt van ze en daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol
op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken? Die haal
ik gewoon voor ze op, kleine moeite. Want ze geven mij namelijk het aller-, allerlekkerste
eten. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou,
zijn ze niet geweldig, mijn mensen?

