
Voedselallergie 
 
Wat is het? 
Voedselallergie is een overdreven reactie van het lichaam op 
een bepaald eiwit uit de voeding. Voedselallergie zien we 
vaak bij jonge honden, maar kan ook bij oudere honden 
voorkomen. Zelfs als het dier al jaren dezelfde brok krijgt kan 
het toch zijn dat het een voedselallergie ontwikkelt. 
 
Symptomen 
Honden met voedselallergie krijgen jeuk. De mate van de jeuk varieert van matig tot heftig. 
Doordat de hond gaat krabben, bijten en likken kunnen de huidklachten verergeren. 
Vaak worden de problemen nog ingewikkelder doordat er hierdoor een secundaire 
huidontsteking ontstaat. 
De jeuk klachten komen vaak voor rond de poten, oksels, liezen, anus, romp en de oren. Bij 
20% van de honden die voedselallergie hebben zijn oorklachten de enige klachten die 
optreden. 
Vaak zien we ook dat deze honden maag-/darmklachten hebben, dit uit zich in wisselende 
ontlasting en het laten van windjes. 
 
Diagnose 
Met behulp van een eliminatiedieet kan er worden vastgesteld of uw hond een 
voedselallergie heeft, wij noemen dit een diagnose dieet. Hiervoor moet het dier 6-8 weken 
uitsluitend deze voeding krijgen. Dit houdt in dat het dier helemaal niets anders meer mag 
krijgen dan het diagnosedieet. Zelfs een ander klein koekje of brokje kan er voor zorgen dat 
de jeukklachten terugkomen. Dus ook het koekje voor het slapen moet helaas worden 
overgeslagen.  
Denk maar aan mensen met een pinda allergie, deze kunnen ook op een enkele pinda heftig 
reageren. 
Als het dier deze weken strikt het diagnose dieet heeft gekregen en de klachten zijn 
afgenomen dan is het vermoeden sterk dat we met een voedselallergie te maken hebben. 
De diagnose is pas definitief te stellen als we weer terug naar de oude voeding gaan en de 
klachten komen terug.  
 
Als de diagnose is gesteld moet er gekeken worden naar een passende voeding voor de 
rest van zijn leven.  
 
Als diagnose dieet gebruiken wij de Royal Canin Anallergenic. Deze gebruiken wij, omdat de 
eiwitten van deze voeding zodanig klein zijn dat het allergiemechanisme niet zal aanslaan. 
Dit is wetenschappelijk bewezen. Eventueel kun je ook testen met een zelfbereid dieet dat 
bestaat uit één eiwit bron die uw dier nog nooit heeft gehad. 
 
Begeleiding 
Tijdens het eliminatiedieet zijn er regelmatig contact momenten. Dit kan zijn bij de dierenarts 
op controle of een telefonisch overleg met een van de dermatologie assistentes. Als u 
tijdens het eliminatiedieet zelf vragen heeft dan horen wij dit graag. 


