Allergie voor huisdieren
Longgeneeskunde

Allergie voor huisdieren.
Normaal zorgt ons afweersysteem ervoor dat lichaamsvreemde en mogelijk
ziekteverwekkkende organismen die ons lichaam binnendringen (bijvoorbeeld
bacteriën en virussen), worden opgeruimd. In het geval van een allergie is het
afweersysteem ontregeld. Het lichaam reageert overgevoelig op doorgaans
onschadelijke stoffen (allergenen genoemd) van uiteenlopende aard.

Wat gebeurt er bij een allergie-aanval?

Wanneer de allergenen worden ingeademd, ontstaan de eerste verschijnselen van
een allergische reactie in de slijmvliezen van onder andere de neus en de ogen.
Door deze reactie wordt de gevoeligheid voor de allergenen op en duur steeds
erger. Het gevolg is dat de perioden met neus- en oogklachten en astmatische
aanvallen vaker en in heviger mate kunnen voorkomen. In de loop der jaren kunnen
de neus- en oogklachten als gevolg van katten- en hondenallergie zich uitbreiden
tot de longen waardoor allergisch astma kan ontstaan. Gezien de ernst van astma
zal de behandeling van een allergie er dus op richt moeten zijn om de ontwikkeling
van allergisch astma te voorkomen.

Welke klachten krijgt u bij een allergie?

U kunt allerlei klachten krijgen van een allergie:
Klachten van de neus (rhinitis): niezen, jeuk in de neus, snotteren, een verstopte
neus of slijm dat in de keel zakt;
Klachten van de ogen (conjunctivitis): jeukende ogen, tranende ogen, rode ogen of
een branderig gevoel in de ogen;
Klachten van de longen (astma): hoesten, kortademig worden of piepend
ademhalen;
Klachten van de huid (eczeem): een droge huid, jeuk, roodheid of huidschilfers.
U kunt ook een combinatie van deze klachten krijgen. En als u echt pech hebt, hebt
u ze allemaal…

Katten en honden

Huidschilfers en haren van katten en honden zijn doorgaans niet schadelijk. De
klachten ontstaan pas indien een patiënt hierop allergisch reageert. Net als bij
hooikoorts en huisstofmijtallergie spreken we van inhalatie-allergie. Dit betekent
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dat er een allergische reactie ontstaat als gevolg van inademing van bepaalde
stoffen. Indien er in een huis honden of katten wonen, bevat de ingeademde lucht
ook de allergenen die afkomstig zijn van de huid van deze dieren. De allergenen
van de verschillende katterassen zijn hetzelfde. Ook die van de verschillende
hondenrassen komen overeen.
In tegenstelling tot hooikoorts is huisdierallergie niet seizoensgebonden maar komt
het hele jaar voor.
De arts stelt een allergie voor katten of honden vast aan de hand van het klachten
patroon van de patiënt in combinatie met een huidtest en/of een bloedonderzoek.
De klachten bij katten- en hondenallergie doen zich vooral voor in de slijmvliezen
van de ogen, de neus en luchtwegen. Ze bestaan onder meer uit een loopneus,
niesbuien, een verstopte neus, jeukende en tranende ogen, roodheid en zwelling
van de huid, hoesten en benauwdheid met piepende ademhaling. Als algemene
bijkomende verschijnselen kunnen moeheid, hoofdpijn en lusteloosheid optreden.
De klachten treden meestal binnen een half uur op nadat de patiënt met de
allergenen in aanraking is gekomen. Dit noemen we de vroege reactie. Soms kan
het 6-24 uur duren voordat het lichaam allergisch reageert - de zogenaamde late
reactie.
Saneren
Saneren betekent letterlijk “gezond maken” ofwel “schoonmaken”. De allergische
klachten als gevolg van huisdierallergie zullen verdwijnen als een patiënt niet meer
in aanraking komt met de allergenen.
De beste oplossing is dan ook om de betreffende huisdieren uit de woonomgeving
te verwijderen. Indien de dieren uit de woning, school of werkplek worden
weggehaald, zullen de klachten niet onmiddellijk verdwijnen. Uit onderzoek
is gebleken dat er jaren na verwijdering van een kat uit een huis nog steeds
kattenallergenen in de kamers worden aangetroffen. Het verwijderen van
huisdieren zal niet altijd even gemakkelijk zijn.
Zorg voor een gladde vloerbedekking in de slaap- en woonkamer (bijvoorbeeld
parket, linoleum of plavuizen). Dit is gemakkelijk schoon te houden. Vervang
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gestoffeerd meubilair door leren of kunststof meubels, met name in de slaapkamer.
Neem meubels en vloeren regelmatig met een vochtige doek af. Stofzuig iedere
dag met een stofzuiger met zo mogelijk een ingebouwde allergeenfilter. Houd de
huisdieren in een kooi, ren of stal buiten het woonhuis. Laat de huisdieren niet in
het woonhuis, zeker niet gedurende de rui (haren en veren bevatten de allergenen)
en laat ze absoluut nooit op bed liggen.
Zelfs wanneer een kat slechts één keer op een hoofdkussen heeft geslapen, blijven
er al veel allergenen in achter. Als de allergische patiënt op datzelfde kussen slaapt,
dan bevinden deze allergenen zich vlakbij de neus en de mond waardoor zij het
lichaam binnendringen. Aangezien de mens ongeveer een derde van de dag op
de slaapkamer doorbrengt en de duur van blootstelling aan allergenen daar dus
lang is, is sanering van deze kamer en het bed erg belangrijk. Helaas is saneren
niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Het is dan ook verstandig om
pas na overleg met een arts of een deskundige verpleegkundige daadwerkelijk
veranderingen in de inrichting van de woning aan te brengen.

Tips
•
•
•
•
•
•
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Zoek (indien mogelijk) elders een onderkomen voor het huisdier en neem geen
nieuwe huisdieren in huis. Na verwijdering van huisdier goed (laten) stofzuigen
en oppervlakten (inclusief wanden/muren) met vochtige doek afnemen.
Indien het huisdier niet kan worden verwijderd, in geen geval op de slaapkamer
laten komen
Zorg voor gladde (harde) vloerbedekking bijv. linoleum
Stofzuig regelmatig (HEPA-filter). Zorg dat dit gebeurt als de patiënt een paar
uur afwezig is (kattenallergeen blijft lang in de lucht hangen). Vraag vrienden
niet net voor bezoek hun huis te stofzuigen
Vraag of personen met diercontact vlak voor bezoek aan het huis van de
patiënt schone kleren aandoen opdat de hoeveelheid allergeen dat wordt
versleept/meegenomen, wordt beperkt.
Was het beddengoed iedere week op 60°C

Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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