
ATOPISCHE DERMATITIS : INFORMATIE VOOR EIGENAARS

ATOPISCHE DERMATITIS IS DE TERM DIE IN DE DIERGENEESKUNDE WORDT GEBRUIKT voor een 
aandoening die vermoedelijk te maken heeft met allergieën voor omgevingsstoffen. Die stoffen, 
‘allergenen’ genoemd, kunnen pollen, plantaardige of dierlijke vezels, huisstof of schimmels zijn. Dieren 
met atopische dermatitis (‘atopische dieren’ genoemd) vertonen vaak verschijnselen zoals krabben, 
vooral aan hun oren en in hun oksels, likken aan hun poten en schuren met hun kop. Dit is een klinische 
diagnose die wordt gesteld door alle andere oorzaken van jeuk uit te sluiten.

Er zijn twee gangbare manieren om te bepalen waarvoor uw huisdier allergisch kan zijn. De eerste 
manier is een intradermale test. Nadat de vacht aan één kant van de borstkas van uw hond of kat is 
weggeschoren, worden er zeer kleine hoeveelheden van de vermoede allergenen in de huid 
geïnjecteerd. Dit geeft wat ongemak, maar de meeste dieren laten dit heel goed toe. Soms is er een 
kalmeermiddel nodig om ervoor te zorgen dat het dier meewerkt. Binnen een half uur na de injecties 
beoordeelt de dierenarts de reactiviteit van de verschillende allergenen.

De tweede methode om te bepalen waarvoor uw huisdier allergisch kan zijn, is een bloedonderzoek 
waarbij de hoeveelheid specifieke antistoffen tegen elk allergeen wordt gemeten. De resultaten zijn 
ongeveer 10 dagen na het insturen beschikbaar.

Als een huisdier wordt gediagnosticeerd als atopisch, kunnen er verschillende soorten behandelingen 
worden geprobeerd. De eerste maatregel is het verwijderen van het irriterende allergeen uit de 
omgeving van het dier. Dat is in veel gevallen niet mogelijk, maar moet worden overwogen als er wol, 
kapok (vulmiddel voor meubilair), tabak of gelijksoortige allergenen betrokken zijn. De tweede 
behandeling is hyposensibilisering (allergeenspecifieke immunotherapie), of ‘allergie-injecties’. Die 
behandeling bestaat uit een reeks injecties met verdunde allergenen die worden gegeven om het 
huisdier minder gevoelig voor zijn allergieën te maken. Er is nog geen goed inzicht in hoe de injecties 
werken. De eigenaars wordt geleerd om de injecties thuis te geven. Ongeveer 60% van de eigenaars 
meldt dat hun huisdier na 10 maanden baat heeft bij de injecties. Een nieuwere vorm van 
hyposensibilisering is tweemaal per dag een oplossing met de allergenen rechtstreeks in de bek van het 
huisdier ‘spuiten’. Voorlopige resultaten van sublinguale immunotherapie laten zien dat ongeveer 
6070% van de huisdieren na één jaar verbetering vertoont.

De derde soort behandeling bestaat uit het gebruik van geneesmiddelen. Antihistaminica hebben een 
beperkt nut bij kleine dieren, maar kort uitproberen van ten minste 3 verschillende middelen kan worden 
aanbevolen om te bepalen of er eentje van kan helpen bij uw huisdier. Het bijgeven van bepaalde 
vetzuurpreparaten kan sommige allergische dieren ook verlichting geven. Het vaakst gebruikte middel 
tegen jeuk in de diergeneeskunde is cortison, of verwante analogen ervan, zoals prednison. Om 
mogelijke bijwerkingen tot een minimum te beperken, worden dieren gewoonlijk om de dag behandeld 
met de laagst mogelijke dosis die nog effectief is. Er is aangetoond dat orale ciclosporine effectief is en 
geschikt kan zijn om als behandeling voor uw huisdier te gebruiken. Uw dierenarts zal met u bespreken 
welke mogelijkheden voor uw huisdier het meest geschikt zijn. Een dagboek bijhouden om de mate van 
jeuk bij uw huisdier vast te leggen zal nuttig zijn. 

Als laatste zijn topische behandeling en bestrijding van secundaire infecties belangrijk om de jeuk en 
opflakkeringen van de aandoening onder controle te houden. Uw hond zal regelmatig onder controle 
blijven en geschikte medicijnen voorgeschreven krijgen.

Schrijf hier de naam van uw praktijk

ÉCHELLE D’ESTIMATION DES DÉMANGEAISONS : pour le propriétaire 

Cette échelle de scores pour les démangeaisons (de 0 à 10) vous aidera, en tant que propriétaire, à évaluer 
la sévérité des démangeaisons affectant votre chien.

L’échelle s’étend sur une ligne verticale de 10 cm avec une graduation tous les 2 cm, où le score maximal est une 
situation de très sévères démangeaisons et le score minimal un chien normal sans démangeaisons. 

Vous pouvez indiquer votre score en plaçant une croix sur cette ligne, au point qui traduit le mieux le niveau de 
démangeaison de votre chien.

  

NOM DE LA PRATIQUE VÉTÉRINAIRE
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Très sévères démangeaisons :  
Le chien se gratte, se mordille, se lèche presque continuellement. 
Les démangeaisons ne cessent presque jamais, quel que soit 
l’environnement du chien. 

Sévères démangeaisons :  
Episodes prolongés de démangeaisons quand le chien est éveillé. 
Les démangeaisons se produisent la nuit et aussi lorsque le chien mange, joue, 
se promène, ou est distrait.

Démangeaisons modérées :  
Episodes réguliers de démangeaisons quand le chien est éveillé. 
Les démangeaisons peuvent se produire la nuit ou réveiller le chien. Pas de 
démangeaisons lorsque le chien mange, joue, se promène, ou est distrait.

Démangeaisons légères :  
Episodes plus fréquents de démangeaisons. Quelques épisodes 
occasionnels de démangeaisons la nuit. Pas de démangeaisons lorsque 
le chien mange, joue, se promène, ou est distrait.

Démangeaisons très légères :  
Episodes de démangeaisons occasionnels. Le chien se démange 
légèrement plus que lorsque le problème est apparu. 

Chien normal :  
Pas de problèmes de démangeaisons.


