Informatie

Allergie voor dieren
bij kinderen
Inleiding
In deze folder krijgt u informatie over allergie voor dieren.
Uw arts kan met een bloedonderzoek of huidtest vaststellen of uw kind
allergisch is en waarvoor. De allergietest kan (nog) negatief zijn, maar als er al
wel klachten zijn, worden deze wel behandeld.
Allergie voor dieren
Een allergie voor huisdieren komt vaak voor. De allergie wordt niet veroorzaakt
door de haren maar door de allergenen die in de vacht van de huisdieren
voorkomen. Deze allergenen worden ingeademd en dringen zo het lichaam
binnen.
Enkele van dieren afkomstige allergenen zijn:
● Speeksel (kat, hond, paard);
● Urine (kat, hond, kleine knaagdieren);
● Serum (bloedvocht) van dieren;
● Epitheel (afgestoten huidcellen);
● Uitwerpselen (parkieten, duiven).
Verschijnselen
Bij een allergie voor dieren zijn de voornaamste verschijnselen:
● Astma;
● Ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis);
● Ontsteking van het bindvlies van het oog (conjunctivitis)
● Eczeem.
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Behandeling
Bij ernstige klachten is de eerste stap het verwijderen van de bron van het allergeen, in dit geval het huisdier.
Dit gaat niet altijd zonder problemen, omdat veel mensen aan hun huisdier zijn gehecht. Helaas is geen andere
mogelijkheid om de klachten te verminderen.
Ook nadat het huisdier weg is, kunnen er nog allergische reacties optreden. De allergenen zijn vaak nog in het
huis aanwezig (tapijt, meubilair, gordijnen).
Het is dus belangrijk dat u het huis goed schoon maakt.
Nog enkele weetjes
● Wanneer men voor een hond allergisch is, is men voor alle honden allergisch. Lange of korte haren spelen
hierbij geen rol.
● Zoals iedereen weet besteden katten veel tijd aan hun toilet. Ze likken zich over het hele lichaam en
verspreiden op die manier het speeksel over hun vacht. Bovendien komen er een groot aantal druppeltjes in
de lucht.
● Soms kan contact niet vermeden kan worden omdat uw kind bijvoorbeeld op bezoek gaat. In overleg met
de kinderarts kan preventief een luchtwegverwijder of antihistaminica worden ingenomen.
● Allergie voor vogels is meestal indirect. De veren van vogels verwekken namelijk zelden allergieën, maar in
de uitwerpselen kunnen zich wel allergenen bevinden.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de kinderlongverpleegkundige of de
behandelend specialist. U kunt deze bereiken via de polikliniek van de kinderartsen, telefoonnummer 0492 – 59
59 55.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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T: 0493 – 32 89 15
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 55

