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Dierenallergie
Wat is een dierenallergie?

Dieren kunnen een allergische reactie veroorzaken door hun 
speeksel, huidschilfers, haren, veren en urine.  Tot de meest beruchte 
allergieverwekkers behoren de kat, het konijn, de cavia, de hamster en de 
hond. Daarnaast zijn er ook allergieën aan paarden, papegaaien, duiven en 
zelfs reptielen.

Vooral katallergenen kunnen lang in de omgevingslucht blijven hangen. 
Ook kunnen ze op kleding, op meubels en op de vloer voorkomen, en door 
de beweging in huis weer in de lucht gebracht worden. Meer info geven 
we u in deze folder.

Klachten

De klachten bij dierenallergie doen zich vooral voor in de slijmvliezen van 
de ogen, de neus en de luchtwegen. Ze bestaan onder meer uit 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. Dit is niet seizoensgebonden in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld gras- of boompollenallergie.

Allergie voor dieren komt vrij veel voor en kan in principe op elke leeftijd 
ontstaan. De ernst van de klachten kan sterk wisselen van persoon tot 
persoon.
Vaak wordt een dierenallergie gecombineerd gezien met andere allergieën, 
bijvoorbeeld voor huisstofmijt of gras- en boompollen.

Diagnose

Er zijn twee manieren om vast te stellen of iemand dierenallergie heeft.

• Er kan bloed afgenomen worden.
• Huidtest of priktest: er wordt hierbij een kleine 

hoeveelheid extract van de allergenen op de huid 
gedruppeld, waarna met een plastic prikkertje een 
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miniscuul gaatje in de huid wordt geprikt. Na enkele minuten weet je of 
er sprake is van allergie.

Behandeling

De allergische klachten zullen geleidelijk verdwijnen als de patiënt niet 
meer in aanraking komt met de allergenen. De beste oplossing is dan ook 
om de betreffende huisdieren uit de woonomgeving te verwijderen. Dit 
mag niet onderschat worden want er is vaak een emotionele band tussen 
kind en dier.

De medicijnen tegen huisdierallergie zijn er in verschillende vormen zoals 
tabletten, neussprays, inhalatoren en oogdruppels.
Deze middelen kunnen de allergische klachten zoals een loopneus 
onderdrukken maar genezen de allergie niet.

Kostprijs

Voor bijkomende informatie over de kostprijs van 
de onderzoeken,  contacteer de dienst facturatie :  factuur@azdelta.be
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