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12 juni: Raad van Bestuur
22 juni: GEEN les (rally)

07 juli: Fietstocht & BBQ
In juni GEEN Frietjes met Frikadellen

Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in mei 2018








Matthias met Baca
Franky met Niamh
Tine met Cielo
Jolien met Frizzle
Stacey met Mylo
Audrey met Loki






Paulien met Chika
Maxime met Noa
Bjorn met Laika
Wesley met Max

Het bestuur wenst de nieuwe leden van harte welkom en een
aangename tijd met jullie trouwe viervoeter, in onze hondenschool .

Wist je dat...?

Allergieën bij je hond, enkele oorzaken en symptomen

Vandaag de dag zijn allergieën bijna de 'normaalste' zaak van de wereld. Een allergie kan optreden bij alles:
voeding, medicijnen, bepaalde stoffen, ... Ook je hond kan hier last van hebben.
Oorzaken en symptomen
Een allergie bij je hond komt tot uiting in de huid of in het verteringssysteem. Symptomen van allergie worden
vaak gezien als signalen voor andere dagdagelijkse probleempjes. Bij jeuk, vooral aan de oren, worden parasieten als schuldige aangewezen. Bij diarree en overgeven, legt men de oorzaak bij een voedselvergiftiging.
De meeste hondenallergieën worden veroorzaakt door bepaalde allergenen in de omgeving. Slechts 15% van
de allergieën wordt veroorzaakt door voedsel. De meest voorkomende oorzaken zijn stofmijt, mensenhaar en
huidschilfers. De meeste allergieën bij honden zijn dan ook pas begonnen sinds ze in onze huizen wonen.
Bepaalde rassen lijken meer te lijden onder allergieën dan andere. Oude rassen, zoals de Shar Pei en
de Japanese Akita krijgen meer huidallergieën (are prone to), terwijl Golden Retrievers eerder gevoelig zijn
voor allergieën in het verteringssysteem. Sommige honden, vooral deze met een witte vacht, hebben een groter
risico op vlooienallergie. De stof die een vlo loslaat tijdens een beet, kan zelfs zorgen voor een enorme allergische reactie. Ook schimmelsporen kunnen leiden tot allergische reacties.
Bijna 1 op de 5 honden heeft last van een allergie. Naast deze stijging in allergieën lijkt ook het aantal verstoringen van het immuunsysteem gestegen. Cocker Spaniels zijn vatbaarder voor Hypothyreoïdi, een tekort aan
schildklierhormonen. Dit kan leiden tot medische problemen en gedragsproblemen. De stijging van deze allergieën en ziektes, kan natuurlijk ook liggen aan betere diagnoses.
Hoe kun je allergieën voorkomen?
Een van de eerste dingen die je moet en kunt voorkomen zijn vlooien. Dit is een goede preventie voor allergische huidreacties. Een regelmatige shampoobeurt is ook aan te raden. Een terriër bijvoorbeeld heeft een ruwe
vacht die makkelijk sporen en pollen vasthoudt. Door je hond regelmatig te wassen, worden ook deze mogelijke allergiebronnen verwijderd. Dagelijkse supplementen visolie en lijnzaadolie kunnen ook een goede invloed
hebben op allergische reacties.
Blijft de allergie? Dan moet een voedingsallergie uitgesloten worden. Je hond heeft nood aan een specifiek
dieet, dat minstens 6 weken volgehouden moet worden. Op die manier kan uitgesloten worden of voedsel aan
de oorzaak ligt van de allergie.
http://www.hondencentrum.com
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