
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

PRURITUS VAS (Visueel Analoge Schaal) SCORES: voor de hondeneigenaar 

Deze jeuk (pruritus) scoreschaal (van 1 tot 10) biedt u als diereigenaar ondersteuning bij het beoordelen en monitoren 
van de mate van jeuk.

De gradatie verloopt langs een 10 cm lange verticale lijn met een schaalverdeling om de 2 cm, waarbij als maximale 
score zeer ernstige jeuk geldt en de minimale score een normale hond zonder jeuk betreft.

U kunt uw score weergeven langs deze lijn dmv het plaatsen van een kruisje. 
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Zeer ernstige jeuk:
De hond krabt, bijt en lijkt bijna onophoudelijk. De jeuk stopt praktisch 
nooit, ongeacht wat er ook om de hond heen gebeurt. 

Ernstige jeuk: 
Langdurige episodes van jeuk als de hond wakker is. De jeuk treedt ook 
‘s nachts op en ook tijdens het eten, het spelen, uitlaten of bij andere afleiding.

Gemiddelde jeuk: 
Regelmatige episodes van jeuk als de hond wakker is. De jeuk kan ook 
‘s nachts optreden en de hond wakker maken. Geen jeuk tijdens het 
eten, het spelen, uitlaten of bij andere afleiding.

Milde jeuk: 
Verhoogde episodes van jeuk. Soms treedt jeuk ook ‘s nachts op. Geen 
jeuk tijdens het slapen, eten, spelen, uitlaten of bij andere afleiding.

Zeer milde jeuk: 
Af en toe een episode van jeuk. De hond is wat jeukeriger dan voor het 
probleem begon.

Normale hond: 
Jeuk is geen probleem


