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SOMS IS EEN PROBLEEMHUID
MEER DAN EEN 

HUIDPROBLEEM
Wanneer de oorzaak van de huidproblemen gediag-
nosticeerd is, kan uw dierenarts het juiste voedingsadvies 
geven voor de lange termijn. De ROYAL CANIN® dieet-
voedingen zijn complete en uitgebalanceerde voedingen 
die levenslang gegeven kunnen worden.

ROYAL CANIN®

DIEETVOEDINGEN 
HELPEN UW HUISDIER 
WEER LEKKER IN ZIJN VEL TE LATEN ZITTEN
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ALLERLEI ZIEKTES KUNNEN LEIDEN 
TOT EEN PROBLEEMHUID
Jeuk, krabben en bijten zijn de eerst zichtbare signalen, 
maar dit zijn vaak symptomen van een ‘onderhuids’ 
probleem. Huidproblemen bij katten en honden kunnen 
veel oorzaken hebben.

Atopische
dermatitis

(allergie voor pollen, 
huisstofmijt, etc.)

Uitwendige 
parasieten
(demodex, 
ringworm, 

vlooien, etc.)

Hormonale 
aandoeningen,
auto-immuun-
ziekten of 
andere 
oorzaken

Voedselallergie
en voedselintolerantie

(Voedselover-
gevoeligheid)

In geval van huidproblemen zoals jeuk, huiduitslag, 
haaruitval en oorontsteking, is het belangrijk om uw 
dierenarts te raadplegen zodat hij/zij de onderliggende 
oorzaak kan vaststellen. Dit kan op verschillende 
manieren, zoals:

Huidafkrabsels

Onderzoek van haren

Microscopisch 
onderzoek

Eliminatiedieet

Uitgebreider onderzoek
(bloedonderzoek, 
huidbiopten, etc.)



WAT IS VOEDSEL-
OVERGEVOELIGHEID?

Het immuunsysteem beschermt uw huisdier 
tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën.

De meeste huisdiervoedingen bevatten 
eiwitten zoals die uit rund, vis en lam.

Bij voedselovergevoeligheid vertoont 
het immuunsysteem een over-
gevoeligheidsreactie op deze eiwitten.

Deze reactie kan ongemakken voor het 
huisdier met zich meebrengen zoals 
jeuk, een rode huid en in sommige 
gevallen dunne ontlasting of braken.

Het immuunsysteem ziet het eiwit 
aan voor een mogelijk allergeen, 
een vreemd en schadelijk organisme 
zoals virussen en bacteriën. Het 
immuunsysteem reageert dan door een 
allergische reactie te veroorzaken.

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC 
en ROYAL CANIN® ANALLERGENIC 
bestaan uit gehydrolyseerde eiwitten.

Hydrolyseren betekent het in kleine 
stukjes knippen van een eiwit.

De eiwitten worden zo klein gemaakt 
dat ze door het immuunsysteem 
niet op te sporen zijn en dus 
geen overgevoeligheidsreactie 
veroorzaken.

Het gebruik van gehydrolyseerd eiwit
in ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC
en ROYAL CANIN® ANALLERGENIC
dieetvoedingen minimaliseert de 
blootstelling van uw huisdier aan 
allergie-veroorzakende eiwitten
(waardoor de huid, vacht en het 
spijsverteringstelsel van uw huisdier 
tot rust komen).



WAT IS 
ATOPISCHE DERMATITIS?

Allergenen
kunnen zitten in pollen, 
huidschilfers van dieren, 
planten, insecten, stof, etc.

Wanneer de huidbarrière 
niet zo sterk is, kan 
het allergeen door de 
huidbarrière dringen. 
Het immuunsysteem 
reageert hierop.

De ontsteking die ontstaat 
door atopische dermatitis kan 
roodheid van de huid, uitslag, 
chronische oorontsteking, 
donkere verkleuring van 
de huid en terugkerende 
infecties veroorzaken.



Vlooien zijn de meest 
voorkomende parasieten
op de huid van katten
en honden.

Wanneer vlooien uw 
huisdier bijten, injecteren 
ze hun speeksel.

Sommige katten en honden
zijn allergisch voor dit 
speeksel, waardoor 
jeuk kan ontstaan. Het 
krabben veroorzaakt 
soms haaruitval of kleine 
wondjes/korstjes.

WAT IS
VLOOIENALLERGIE?

Ringworm is eigenlijk 
geen worm, maar een type 
schimmel waar voornamelijk 
katten en kleine honden 
vatbaar voor zijn, vooral 
als ze jong zijn of in een 
huishouden met meerdere 
huisdieren wonen.

Huisdieren met ringworm 
kunnen haaruitval 
hebben, meestal ronde 
plekken met een korstige 
laag, maar veel andere 
huidaandoeningen lijken 
er erg op. In het algemeen 
verschijnen deze plekken 
op de voetjes, poten, kop 
en oren, maar ze kunnen 
op elk deel van het 
lichaam voorkomen.

Ringworm kan worden 
overgedragen van 
huisdieren op mensen.
Daarom is het belangrijk 
om naar de dierenarts te 
gaan als u denkt dat uw 
huisdier ringworm heeft. 
De dierenarts zal een 
behandeling voorschrijven
om het te genezen en te 
voorkomen dat het zich 
verspreidt naar mensen en 
andere huisdieren in het 
gezin.

WAT IS
RINGWORM?



NOTITIES NOTITIES


