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Help! Mijn hond heeft jeuk 

 

Beste dierenvriend, 

Jeuk bij honden komt ongelofelijk veel voor. Hoewel het een heel vervelende klacht is, is het 

eigenlijk geen aandoening op zich, maar een symptoom van een groter onderliggend 

probleem. Slechts een symptoom maar wel een van de meest voorkomende hulpvragen.  

 

Er wordt weleens gezegd dat jeuk erger is dan pijn. Tijd voor een e-book! In dit e-book kijken 

we naar de mogelijke oorzaken én wat je er aan kan doen. Een belangrijke oorzaak die vaak 

wat minder wordt uitgelicht is voeding. We zullen hier op ingaan, maar alleen al over dit 

onderwerp valt een heel boek te schrijven en dat zullen we zeker een keer doen. 

 

Dit e-book is samengesteld uit de blogs van onze veterinair natuurgeneeskundigen en 

aangevuld met onze meest up-to-date kennis. Het staat vol praktische informatie en nuttige 

tips. Natuurlijk blijven wij ondertussen niet stilzitten en zullen we onze kennis over honden 

blijven delen door het schrijven van nog meer blogs op onze website www.degroeneos.nl.  

 

Mocht je vragen hebben: elke vrijdag van 9.00 tot 10.00 houden onze natuurgeneeskundig 

therapeuten een gratis telefonisch spreekuur: 023-534 8469. 

 

Wij benadrukken dat de informatie in dit e-book bedoeld is voor educatieve doeleinden en 

niet het advies van een dierenarts vervangt. 

 

Wij wensen je alvast veel leesplezier. 

 

Hartelijke groet, 

Het team van De Groene Os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk kun je dit e-book doorgeven aan iedereen die hier interesse in heeft, graag zelfs, 

zolang je De Groene Os maar vermeldt als bron of een weblink legt naar 

www.degroeneos.nl. 

 

© De Groene Os I versie 1 I juli 2018 I www.degroeneos.nl 
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1. Help! Mijn hond heeft jeuk! 

Jeuk hebben, krabben, bijten en likken. Je hond heeft jeuk en lijkt geen moment rust te 

hebben. Als je pech hebt kun je er zelfs niet van slapen. Gék word je ervan! Als jij al onrustig 

van al die handelingen wordt, kun je nagaan hoe vervelend je hond zich moet voelen! 

Iedere hond heeft natuurlijk weleens jeuk. Het is tijd om hulp te zoeken als je hond zich zo 

vaak krabt, bijt of likt dat de huid geïrriteerd of zelfs kapot raakt. 

 

Oorzaak van jeuk 

Voor je iets aan de kriebel van je hond kunt doen, is het belangrijk om de oorzaak van de 

jeuk te achterhalen. Dan pas kun je een gerichte therapie opstarten en aan verbetering van 

de klacht werken.Houd er rekening mee dat het best wat tijd, moeite en geld kan gaan 

kosten om samen met de dierenarts de oorzaak te achterhalen. Uiteraard moet er snel 

verlichting voor de jeuk komen, maar voor de lange termijn is een goede diagnose 

essentieel. De reden dat het even kan duren voordat de daadwerkelijke oorzaak duidelijk is, 

komt omdat er veel aan de hand kan zijn bij een hond met een huidprobleem. 

 

Oorzaken uit de omgeving 

Honden kunnen op iets alledaags uit hun omgeving reageren met jeuk, kale plekken en een 

geïrriteerde huid. Je kunt hierbij denken aan honden die last krijgen als ze veel zwemmen of 

in aanraking komen met bepaalde planten. Sommige distels en grassoorten kunnen irritatie 

geven. 

 

Voeding 

Er zijn talloze voedingsstoffen die onmisbaar zijn voor een gezonde huid en vacht. 

Gedurende lange tijd op eenzijdige voeding leven, die net niet genoeg voedingsstoffen 

bevat, kan flinke problemen geven. Wat het meest voorkomt is een droge, schilferige, 

jeukende huid. Deze honden krijgen vaak langdurig simpele droge brokken gevoerd en 

komen daarmee vooral veel vetzuren tekort. De meeste honden knappen enorm op van een 

dieet op basis van vers vlees. Als je toch brokken wilt geven, zorg dan in ieder geval dat het 

hoofdbestanddeel van de brok vlees is en voer extra vetzuren bij. 
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Parasieten 

Vlooien kunnen flinke jeuk veroorzaken en zijn, als het er veel zijn, makkelijk zelf vast te 

stellen. Maar er zijn nog meer parasieten waar je hond flinke jeuk van kan krijgen. Er zijn 

bijvoorbeeld verschillende door mijten veroorzaakte aandoeningen zoals demodex, 

cheyletiella en schurft (of scabiës). 

Een parasiet die seizoensgebonden klachten kan geven is de herfstmijt of Trombicula 

autumnalis. Deze leeft in de bodem. De dierenarts kan d.m.v. van huidafkrabsels, biopten, 

bloedonderzoek en microscopisch onderzoek bepalen of er sprake is van parasieten. 

 

Allergische oorzaken 

Honden kunnen voor veel factoren allergisch zijn. Ze kunnen allergisch reageren op stoffen 

uit de omgeving zoals pollen of huisstofmijt. Voedingsallergieën treden vaak op bij 

veelvoorkomende eiwitten zoals gluten, rund, lam of kip. Een oorzaak die regelmatig over 

het hoofd wordt gezien, is het allergisch reageren op mijten die op droge brokken leven die 

niet correct zijn opgeslagen. Eén oplossing hierbij is om de hond over te schakelen op 

versvleesvoeding. Soms wil het ook helpen de brokken in te vriezen.  

 

Een andere, heel vervelende allergie is een vlooienallergie. Die wordt vaak pas laat 

opgemerkt omdat er vaak geen vlooien te zien zijn. Een vlooienallergie kan namelijk zo heftig 

zijn dat één beet van één toevallig langs springende vlo al voldoende kan zijn voor een 

heftige jeukuitbraak. Er hoeven dan helemaal geen vlooien te vinden te zijn op je dier of in je 

huis. Een vlooienallergie ontstaat meestal als een hond te vaak of te langdurig bloot is 

gesteld aan het speeksel van vlooien. 

 

Infecties 

Aandoeningen als ringworm (eigenlijk een schimmel) of een gistinfectie kunnen vervelende 

huidklachten en kale plekken veroorzaken. Wanneer dit soort aandoeningen de kans krijgen 

zich te manifesteren, is er vaak een groter,  

onderliggend probleem zoals aandoeningen die de weerstand ondermijnen. 

 

Hotspots 

Hotspots zijn een geval apart. Het zijn natte eczeemplekken die geïnfecteerd raken. Ze geven 

vaak veel irritatie waardoor je hond gaat likken en bijten en daarmee de hotspots ook zelf in 

stand houdt. Voor hotspots kunnen verschillende oorzaken zijn, maar die hebben met elkaar 

gemeen dat er vaak maar een kleine prikkel nodig is om een flinke hotspot te laten ontstaan. 

 

Wat kun je doen aan jeuk 

De allereerste stap is een bezoek aan de dierenarts en zorgen dat er boven tafel komt waar 

de jeuk vandaan komt. Als er eenmaal een diagnose is, kun je je dier verder ondersteunen 

met natuurlijke middelen. 

 

Wassen bij jeuk 

Wij zijn van mening dat je een gezonde hond zo min mogelijk in bad moet doen. In het geval 

van huidklachten kan dit echter een natuurlijke ondersteuning zijn die vaak over het hoofd 
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wordt gezien. Er zijn speciale kuurshampoos verkrijgbaar die snel verzachtend werken. Ze 

kunnen helpen om de huid te herstellen en infecties te verminderen. 

 

Vetzuren 

Extra essentiële vetzuren (omega 3, 6 en 9) voeden de huid van binnenuit en kunnen helpen 

bij een schilferige, droge huid. Een ander stofje, gamma-linoleenzuur (GLA), dat voorkomt in 

teunisbloemen, kan helpen infecties te verminderen en daarmee de huid helpen bij het 

herstel. 

 

Reinigingskuur 

Vooral bij seizoensgebonden en allergische klachten kan een drainagekuur goed werk 

verrichten. Het helpt om afvalstoffen uit het lijf op te ruimen, waardoor de stofwisseling 

verbetert en het immuunsysteem optimaal kan functioneren. 

 

Kruiden 

Kruidensupplementen kunnen goed helpen bij allerlei huidklachten. Bij allergische kriebel 

kan het kruid Scutellaria baicalensis ingezet worden. Kruiden als Arctium lappa (grote klis), 

Viola tricolor (driekleurig viooltje), Astragalus membranaceus (vliezige hokjespeul), 

Azadirachta indica (neem) en Ulmus fulva (rode iep) vormen een goede combinatie om 

kriebel en kale plekken tegen te gaan. 

 

Probiotica 

De huid en de darmen zijn een afspiegeling van elkaar en daarom is het bij huidklachten een 

goed idee om de darmen extra te ondersteunen. Vaak wordt hierbij een combinatie van 

probiotica en het vetzuur GLA gebruikt. 

 

Iets te smeren 

Wij mensen willen vaak graag wat smeren op plekken die jeuken. Het grote voordeel hiervan 

is dat het verkoelend kan werken en infecties kan tegengaan. Groene leem is hiervoor 

uitermate geschikt omdat het de bovengenoemde eigenschappen bezit, goed blijft zitten en 

een beschermend laagje vormt. Het kan geen kwaad als het opgelikt wordt. 

 

In dit e-book gaan we dieper in op de oorzaken en wat te doen. 
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2. Verschillende oorzaken van jeuk 

Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen is er van alles waar je aan moet denken als je dier 

langdurig of terugkerend last heeft van jeuk. Gelukkig zijn er ook genoeg punten waar je iets 

aan kunt doen! In dit hoofdstuk gaan we dieper in op klachten die samen kunnen gaan met 

jeuk of die medeveroorzaker zijn. 

2.1  Het bestaat echt: hooikoorts of pollenallergie bij honden 

Het klinkt misschien een beetje gek, maar dat is het niet, hooikoorts komt wel degelijk voor 

bij dieren. Het lastige van deze aandoening is dat je het makkelijk voor andere klachten aan 

kan zien en dat de behandeling dan ook niet helemaal klopt. Het is wel belangrijk dat je er 

iets aan doet, je kunt namelijk je dier moeilijk vragen pollen te vermijden! 

 

Symptomen bij honden 

• sinusitis (bijholteontsteking) 

• geïrriteerde en/of rode ogen 

• niezen 

• vachtproblemen: korstjes (vooral op de kop), jeuk en roodheid (vooral aan poten en 

liezen), ontstekingen 

• abnormale neusafscheiding (troebel, overmatig of met veel niezen) 

 

Is het wel echt pollenallergie? 

Pollenallergie kan gemakkelijk verward worden met andere aandoeningen en daarom is het 

belangrijk een goede diagnose te laten stellen door de dierenarts. 

 

Andere mogelijkheden kunnen zijn: 

• allergieën voor andere stoffen 

• aangezichtspijn 

• pijn in de rug- of halswervels 

• problemen met het gebit 
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Logboek 

Om een goed plan van aanpak te maken, is inzicht nodig. Houd eens bij welke symptomen je 

hond vertoont en in welke perioden deze optreden. Ook factoren zoals 

weersomstandigheden, voeding of waar je hebt gewandeld kunnen belangrijke informatie 

geven. De Groene Os heeft hiervoor een handig logboekje beschikbaar! Ook de behandelaar 

kan dit gebruiken om een behandelplan te maken. 

 

Plan van aanpak 

Als je een tijdje hebt bijgehouden welke factoren de klachten verbeteren of juist verergeren, 

kun je daarop maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan waar en wanneer je gaat 

wandelen. 

 

Pollen zijn niet te vermijden, maar als duidelijk is op welke planten of bomen gereageerd 

wordt, kunnen ze op z’n minst van het eigen terrein verwijderd worden. 

 

Glidkruid 

Glidkruid (Scutellaria baicalensis) is een kruid uit de TCM (Traditional Chinese Medicine). De 

wortel is het meest gebruikte deel van de plant en wordt door Chinese kruidenspecialisten al 

eeuwen toegepast bij de behandeling van ‘branderige’ en ‘vurige’ hulpvragen. 

 

Het wordt ook bij last van pollen in de lucht succesvol toegepast omdat het de aanmaak van 

histamine helpt af te remmen. 

 

Versterk de barrièrefunctie van slijmvliezen met GLA en glutamine 

Bij allergieën wil je de slijmvliezen versterken omdat zij een van de eerste afweren van het 

lichaam zijn. Een herhaalde allergische reactie kan leiden tot hyperpermeabele darm en bij 

hooikoorts zijn de slijmvliezen sowieso geïrriteerd. Een beetje hulp kan dus geen kwaad. 

 

Om de slijmvliezen te helpen herstellen is de ideale combinatie gamma-linoleenzuur (een 

plantaardig vetzuur uit bijvoorbeeld teunisbloemolie) samen met glutamine (een herstellend 

aminozuur). Deze vetzuren kunnen aan het voer worden toegevoegd om verlichting te geven 

bij rode, branderige ogen. 

 

Probiotica 

De slijmvliezen, huid en darmen zijn een afspiegeling van elkaar en daarom is het bij 

allergische klachten raadzaam om de darmen extra te ondersteunen. Een supplement met 

probiotica bevat nuttige darmbacteriën en helpt om de weerstand en het immuunsysteem 

te verbeteren. 
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2.2 Problemen met de anaalklieren 

 

Problemen met de anaalklieren 

komen bij honden vaak voor. Ze 

kunnen overvuld en ontstoken 

raken. Honden kunnen dan 

ongemak, jeuk of pijn hebben. 

‘Sleetje rijden’ kan hier een gevolg 

van zijn, voor sommigen kan dit er 

grappig uitzien, maar het is een 

gevolg van een onderliggend 

probleem waar je dier veel last 

van kan hebben. 

 

Anaalzakjes 

De anaalklieren worden ook wel anaalzakjes genoemd en zitten qua plek op 4 en 8 uur in de 

anus. Ze hebben buisjes die uitmonden in de anus. De zakjes zijn gevuld met een zeer sterk 

ruikende vloeistof. Bij iedere ontlasting komt als het goed is een beetje van deze vloeistof 

mee. Het heeft een belangrijke rol in de communicatie tussen honden en in de 

territoriumafbakening. De anaalzakjes kunnen ook spontaan geleegd worden bij grote schrik 

of paniek. Een geur die absoluut niet te missen is! 

 

Wanneer ontstaan problemen? 

Grofweg gezegd kunnen er problemen ontstaan als de anaalkliertjes niet goed geleegd 

worden. Dit legen gebeurt geheel mechanisch als er ontlasting langs beweegt. Problemen 

ontstaan dan ook als de ontlasting te zacht of juist te hard is of als er te weinig ontlasting 

wordt geproduceerd. 

 

Hoe herken je geïrriteerde anaalzakjes? 

Het typische sleetje rijden, meestal vlak na het poepen, valt vaak het meeste op. 

Klachten aan de anaalklieren geven ongemak, dus het kan ook zijn dat je hond veel aan de 

anus likt. Ook kunnen honden gaan bijten rond de staartaanzet. Dit wordt verward met 

vlooien. Als je deze symptomen ziet, maar geen vlooien kunt vinden, wees er dan alert op 

dat dit gedrag aan de anaalzakjes gerelateerd kan zijn. Als er sprake is van een ontsteking 

dan stinkt dit vaak ook. 

 

De rol van voeding 

Het gevaar bestaat dat dit soort klachten als lokaal probleem wordt benaderd. Dit is niet 

verstandig omdat er in feite een probleem is met de spijsvertering en voeding. 

 

Diarree kan verschillende oorzaken hebben, maar bij structureel te zachte ontlasting moet er 

echt naar het soort voer gekeken worden. Meestal is de hoeveelheid vezels niet optimaal. 

Dit zie je ook bij honden die alleen vers vlees krijgen. Er kan dan een gebrek aan vezels 
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optreden. Ook honden die vlees gevoerd krijgen met een hoge hoeveelheid bot kunnen last 

krijgen van te weinig en te harde ontlasting. 

 

Het probleem van de anaalzakjes legen 

Sommige dierenartsen en trimmers kunnen vrij fanatiek zijn in het legen van de anaalzakjes. 

Het legen kan tijdelijk verlichting geven en zelfs nodig zijn, maar in veel gevallen geeft het 

alleen maar meer irritatie en kan je dier in een vicieuze cirkel terecht komen. Laat het 

leegknijpen van de anaalkliertjes over aan een kundig persoon en alleen als het echt nodig is. 

 

Wat kunnen natuurlijke middelen doen? 

Naast het aanpassen van de voeding en eventueel behandeling van de dierenarts kunnen 

kruiden ook helpen om de klachten onder controle te krijgen en te zorgen dat ze niet meer 

terugkomen. Dit zijn een aantal algemene tips.  

• Psylliumvezels kunnen gebruikt worden om de ontlasting volumineuzer te maken. Bij te 

zachte ontlasting heeft het een bindende functie. Het is belangrijk om er voldoende 

water bij te mengen omdat het anders buikkramp kan geven. 

• Kruiden met een ontstekingsremmende werking zoals Canadese geelwortel (Hydrastis 

canadensis) en kattenklauw (Uncaria tomentosa) kunnen ingezet worden om 

ontstekingen te voorkomen of te helpen verminderen. 

• Kruiden zoals grote weegbree (Plantago major), salie (Salvia officinalis) en kamille 

(Chamomilla vulgaris) hebben een antiseptische en verzorgende werking op het 

darmslijmvlies. Ze hebben daarmee een balancerende en regulerende invloed op 

darmklachten en kunnen goed worden ingezet als er sprake is van steeds wisselende 

ontlasting. 

• Probiotica is het aangewezen middel om na een antibioticumkuur de darmflora (en 

daarmee de weerstand) weer op te bouwen. Probiotica en antibiotica kunnen goed 

samen worden worden ingezet, zolang je er maar voor zorgt dat een paar uur tussen de 

toediening van het ene middel en het andere zit. Probiotica kan dan helpen om 

bijwerkingen van de antibiotica zoals misselijkheid, wisselende ontlasting en 

vermoeidheid te verminderen. 
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2.3 Effectieve strategieën om hotspots aan te pakken 

 

Hotspots zijn als de vervelende 

kabouters van de hondenwereld. Je 

gaat ’s avonds naar bed en er ligt een 

blije, gezonde hond in z’n mand te 

slapen, maar als je ’s ochtends 

beneden komt, vind je een onrustig 

dier met een grote, natte, ontstoken 

plek in z’n vacht. Hotspots kunnen 

heel heftig zijn en plotseling 

opkomen. 

 

 

Hotspots 

Hotspot is spreektaal voor pyotraumatische dermatitis. Deze naam geeft eigenlijk goed aan 

wat er aan de hand is: 

 

pyo= etter 

trauma = beschadiging 

dermatitis = ontsteking van de huid 

Ook de Engelse term hotspot, letterlijk hete plek, is treffend omdat zich echt een warme 

ontstoken plek vormt. 

 

Hoe ontstaat een hotspot? 

Typisch aan een hotspot is dat de ontsteking ontstaat door het krabben en likken van de 

hond zelf. De oorzaak is vaak een klein wondje of jeuk. Deze jeuk kan ontstaan na een 

vlooienbeet of door een allergische reactie. Zeker bij terugkerende hotspots moet er aan een 

(voedings)allergie gedacht worden. Ook oorproblemen (ontsteking, mijten) kunnen een 

aanleiding zijn. 

 

Door deze prikkels gaat de hond krabben, likken en knauwen waardoor de plek groter wordt 

en een natte ontsteking ontstaat. Er begint dan een vicieuze cirkel, want door het nare 

gevoel dat de hotspot oplevert, zal de hond er nog meer aan gaan zitten. In ernstige gevallen 

kan het zelfs flink pijn doen, de hond gaat dan piepen als de plek aangeraakt wordt. 

 

Een andere oorzaak die mee kan spelen is stress. Hoewel het niet vaak voorkomt, kan paniek 

door bijvoorbeeld verlatingsangst of ernstige frustratie leiden tot zelfverwonding. Een 

wondje dat hierdoor ontstaat, kan aanleiding geven tot een hotspot. Als deze zelfmutilatie 

op de poten plaatsvindt, kan likgranuloom ontstaan. 

 

Ras en vachttype 

Iedere hond (en in zeldzame gevallen zelfs een kat) kan een hotspot krijgen. Het lijkt echter 

vaker voor te komen bij honden met een dichte ondervacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
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Herders, Berner Sennenhonden en Labradors. Honden met erg veel ‘drive’ maar weinig 

uitdaging, kunnen gevoelig zijn voor neurotisch gedrag en daarmee ook voor huidproblemen 

door zelfverwonding. 

 

Doorbreek de vicieuze cirkel 

Natuurlijk moet de onderliggende oorzaak behandeld worden, mogelijke allergieën moeten 

worden uitgezocht en vlooien bestreden. Op het moment dat de hotspot er is, moet er ook 

snel gehandeld worden om verdere irritatie te voorkomen. 

Het kan nodig zijn om de hond een kap om te doen om verdere schade te voorkomen. Ook 

moet de plek zelf behandeld worden: 

• Bij een lange vacht knip je de haren rondom de wond kort, zo kan er zuurstof bij komen 

en komt er minder vuil in. 

• Was de plek met een natuurlijke, ontsmettende shampoo om de huid te zuiveren. Dep 

daarna droog met een schone, zachte doek. 

• Klei, zoals groene leem, is de perfecte wondverzorging. Het helpt de huid te genezen en 

trekt vuil uit de wond. Daarbij vormt het een beschermende maar ademende laag. 

Sommige kleiproducten worden aangevuld met kruidenextracten waardoor het ook een 

ontstekingsremmende en jeukstillende werking heeft. 

• Vergeet de inwendige ondersteuning van het immuunsysteem niet! Het is verstandig om 

alleen naar antibiotica of prednison te grijpen als het écht nodig is, omdat de 

bijwerkingen en gevolgen heel vervelend kunnen zijn. 

• Kruiden zoals kattenklauw (Uncaria tomentosa), Canadese geelwortel (Hydrastis 

canadensis) en rode zonnehoed (Echinacea purpurea) kunnen helpen om de 

immuunfunctie te stimuleren. 

Hoe kun je een hotspot voorkomen? 

Als je hond gevoelig blijkt voor hotspots kun je deze alleen voorkomen als je de oorzaak 

(allergie, vlooien, wondje, stress) uitzoekt en oplost. Zeker het grondig uitzoeken van een 

allergie kan best wat voeten in de aarde hebben. Onthoud dat als je hond een vlooienallergie 

heeft, één vlooienbeet al genoeg kan zijn om een heftige reactie uit te lokken. 

 

Hotspots kunnen makkelijker ontstaan bij veel vocht en weinig zuurstof. Een goede 

vachtverzorging is belangrijk om deze invloeden minder kans te geven. Honden met een 

dichte ondervacht zijn vaak ook de honden die graag en veel in het water te vinden zijn. Het 

is vaak een gebed zonder end om een hond uit het water te houden en de vraag is ook of jij 

en je hond daar gelukkig van worden. 

 

Probeer een hotspot-gevoelige hond na de wandeling wel goed af te drogen. Ga regelmatig 

naar de trimmer om overtollig haar uit te laten dunnen. Borstel zelf regelmatig de vacht en 

controleer daarbij de huid. Behandel kleine plekjes snel zodat ze geen grotere problemen 

gaan opleveren. 

 

Een droge, geïrriteerde huid is vatbaarder voor grotere problemen zoals hotspots. Gezonde 

voeding, aangevuld met extra omega 3, 6 en 9, kan de huid helpen verbeteren. 
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2.4 Problemen met de rui 

 

Je komt terug van de stal en vindt 

meer haar op je trui dan op je paard, 

je hond laat een tapijt achter op de 

pas gestofzuigde bank en je zwarte 

kat vindt een witte blouse de 

perfecte slaapplaats. Jawel, het 

verharen is weer begonnen! 

 

De meeste dieren verharen 

tweemaal per jaar. In het vroege 

voorjaar verruilt een dier zijn 

winterjas voor een zomervacht. In 

het najaar valt de zomervacht uit, terwijl de winterjas wordt aangemaakt. 

 

Sommige dieren verruilen hun seizoensjas moeiteloos, maar opvallend veel dieren komen 

maar moeilijk door de rui heen. Ook zijn er dieren die een verre van oorspronkelijke vacht 

hebben (dichte onderlaag en dunne bovenlaag) waardoor de rui al lastiger verloopt. Door 

het creëren van allerlei rassen zijn er extremen ontstaan in verschillende vachttypes: denk 

bijvoorbeeld aan de Pomeriaan. Als we kijken welke factoren invloed hebben op de 

ruiperiode dan kunnen we dieren die zeer langdurig ruien een handje helpen met een aantal 

simpele maatregelen. 

 

Licht 

De rui wordt onder andere ingezet door het korter of langer worden van de dagen. Dieren 

op stal en in huis krijgen hier door het vele kunstlicht minder van mee. Probeer daar 

rekening mee te houden door je huisdieren op een matig verlichte plaats te laten slapen. 

 

Temperatuur 

Temperatuur is een belangrijke factor voor de kwaliteit van de vacht. Bij de moderne manier 

van dieren houden kan dat weleens verstoord zijn. We doen paarden een deken op en 

zetten ze op stal en veel honden en katten liggen het liefst tegen of óp de cv. Geef honden 

en katten een slaapplaats waar ze niet vlak naast de kachel liggen. Veel problemen met rui 

en vacht hangen samen met de droge, warme lucht van de centrale verwarming. 

 

Hormonen 

Hormonen sturen veel lichaamsprocessen aan en hebben een belangrijke invloed op de 

kwaliteit van huid en vacht. Kijk maar naar de ziekte van Cushing/PPID. Hierbij is sprake van 

een verstoorde hormoonhuishouding en een van de symptomen daarvan is een lange, 

krullende vacht en een moeizame rui. Een gezond hormoonsysteem is dus essentieel voor 

een soepele vachtwisseling. Provarium Breeding kan helpen om een gezonde 

hormoonbalans te houden. 
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Vachtverzorging 

Sommige problemen ontstaan door je dier te veel te wassen en te borstelen. Dit kan leiden 

tot een zeer langdurige rui, te veel talgaanmaak of een heel droge huid. Veel wassen is niet 

goed voor de van nature waterafstotende vacht. Probeer alleen te wassen als je dier écht 

heel vies is of tegen ongedierte behandeld moet worden. Te veel borstelen kan de 

haarzakjes overmatig stimuleren. Wat ‘te veel’ is verschilt per dier. Voor de meeste 

kortharige honden is eenmaal per week borstelen ruim voldoende. Bij langharige dieren 

moeten vooral klitten voorkomen worden. Tijdens de rui kun je dit iets vaker doen. 

 

Spijs en spijsvertering 

Gezonde voeding is de basis van een goede gezondheid. Vetzuren zoals in Trias Omega 

zorgen voor een gezonde huid en vacht en kunnen helpen om je dier sneller door de rui 

heen te laten komen. 

Als de lever te veel moet werken, bijvoorbeeld door verkeerde voeding of vervuiling door 

chemicaliën, is het goed deze extra te ondersteunen. De lever heeft diverse belangrijke 

functies, zowel voor de spijsvertering en het aanmaken van verschillende vitamines, als voor 

het aanmaken van hormonen. Tweemaal per jaar een reinigingskuur in de vorm van 

Drainage Compositum kan uitkomst bieden. Hierbij is wel een belangrijke voorwaarde dat je 

dier gezond genoeg is om de afvalstoffen weg te kunnen werken en het eventjes wat 

rustiger aan mag doen. 

 

2.5 Oorproblemen kunnen ook jeuk geven 

 

Honden, ze zijn er in alle 

denkbare vormen en maten, zo 

ook hun oren. De voorouder van 

de hond, de wolf, heeft spitse, 

staande oren. Toen domesticatie 

optrad en de hond vanuit de wolf 

evolueerde, is onder andere de 

vorm van de oren veranderd. Dit 

zou een bijkomend effect van 

domesticatie kunnen zijn.  

 

 

Bij een onderzoek in de voormalige Sovjet-Unie werden vossen gefokt waarbij steeds de 

minst agressieve dieren werden geselecteerd om mee verder te fokken. Binnen een paar 

generaties was te zien dat de vachtkleur en aftekeningen begonnen te veranderen en dat de 

oren meer gingen hangen.  

 

Er zijn nog steeds veel hondenrassen die staande oren hebben zoals herders, poolhonden, 

sommige terriërs, gezelschapshondjes en oertypen. Deze honden zijn echter net zo 

gedomesticeerd  als honden met hangende oren. Het is de mens die per ras en gebruik van 

de hond is gaan selecteren op de eigenschappen van de oren. 
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Sommige honden zijn gevoeliger voor klachten aan de oren dan andere. In de praktijk blijkt 

dat met name honden met hangende oren en honden met veel haar rondom de gehoorgang 

last van hun oren kunnen krijgen. Dit heeft vooral te maken met onvoldoende zuurstof bij de 

gehoorgang. Veroorzakers van een infectie voelen zich prima thuis in een broeierig, 

zuurstofarm klimaat.  

 

Een dierenarts of trimsalon kan advies geven over hoe de vacht het beste kan worden 

verzorgd zodat verschijnselen aan de oren worden beperkt. Te veel haar bij de gehoorgang 

kan bijvoorbeeld weggeknipt worden. Grote hangende oren kunnen ook regelmatig even 

over het hoofd omhoog worden gespeld (met een niet te strak haarspeldje) of getapet met 

een stukje schilderstape (afhankelijk van de hoeveelheid haar). 

 

Overgevoeligheid elders in het lichaam 

Gevoelige oren kunnen ook voortkomen uit problemen elders in het lichaam. Als de hond 

overgevoelig reageert op bijvoorbeeld stoffen in de voeding kan dat irritatie in de oren 

geven. Het is dan zaak om zowel de voedselintolerantie aan te pakken als de oren te 

behandelen. 

 

Symptomen 

Naar aanleiding van de symptomen en na een onderzoek van de gehoorgang kan de 

dierenarts een diagnose stellen. Soms kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van een vreemd 

voorwerp (zoals een grasaar) in de gehoorgang. Ook kan de dierenarts zien of het 

trommelvlies nog intact is. Als dit niet zo is, mag er namelijk niks in het oor gedruppeld 

worden vanwege de open verbinding naar het middenoor. 

 

Er zijn verschillende signalen die er op kunnen wijzen dat de hond last heeft van de oren: 

• Schudden met de kop of overmatig krabben 

Mogelijke oorzaken: mijten, een bacteriële infectie of een gistinfectie, een vreemd 

voorwerp of een overgevoeligheid. 

• Stinkende oren 

Mogelijke oorzaken: mijten of een bacteriële infectie of een gistinfectie. 

• Uitscheiding uit de oren 

Mogelijke oorzaken: mijten (vooral donkere uitscheiding) of een infectie. 

• Janken of piepen 

Mogelijke oorzaken: een infectie of een vreemd voorwerp in de gehoorgang. 

• Kop naar één kant dragen of zelfs helemaal overhellen naar één kant 

Mogelijke oorzaken: een middenoorontsteking, een infectie van het binnenoor of een 

hersenbeschadiging. Zeer serieus nemen! 

• Slecht horen 

Mogelijke oorzaken: een hersenbeschadiging of te veel oorsmeer in de gehoorgang. Zeer 

serieus nemen! 
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Kruiden en oliën 

Teunisbloemolie is een uitstekend middel om aan het voer van de hond toe te voegen om de 

gehoorgang gezond te houden. Teunisbloemolie is een van de weinige oliën met een hoog 

gehalte aan vrij beschikbaar GLA (een stofje uit omega 6) dat de gevoelige slijmvliezen 

verzorgt. Het heeft dit effect op alle slijmvliezen in het lichaam: bijvoorbeeld in de 

gehoorgang en in de darmen. 

Om de slijmvliezen zo goed mogelijk te ondersteunen kan Teunisbloemolie gecombineerd 

worden met probiotica. Een van de meest natuurlijke vormen van probiotica is vuile pens of 

boekmaag. Bijna alle honden zijn er dol op. 

 

Ook een kruidentinctuur met Hydrastis canadensis (Canadese geelwortel), Echinacea 

purpurea (rode zonnehoed) en Uncaria tomentosa (kattenklauw) kan worden ingezet om het 

immuunsysteem te versterken wanneer er oorklachten zijn. Vooral wanneer er sprake is van 

indringers kunnen zulke kruiden worden ingenomen om het lichaam van binnenuit te helpen 

indringers onschadelijk te maken. Het zijn bekende kruiden om in te zetten bij oorinfecties. 

 

Het oor zelf kan behandeld worden met Reinigende Oorlotion. Deze natuurlijke oorlotion is 

zeer effectief, maar respecteert de huidflora en de slijmvliezen in het oor. Het verwijdert op 

milde wijze vuil en ophopingen en geeft ongewenste gasten die kriebel kunnen veroorzaken 

geen kans. Onze Oorlotion is uitgerust met een speciaal siliconen tuitje dat de gehoorgang 

beschermt. De lotion kan ook gebruikt worden om de huid van de oorschelp te helpen 

herstellen. 

 

Wij raden het gebruik van een pure tinctuur als oordruppels af. Een tinctuur bevat te veel 

alcohol wat irriterend is voor het slijmvlies. Gebruik ook liever geen wattenstaafjes omdat 

deze te ver de gehoorgang kunnen worden ingebracht. Dit kan niet alleen pijn doen, maar 

ook gevaarlijk zijn. 

 

2.6 OORzaken van oorontsteking bij honden 

 

Hiervoor heb je kunnen lezen over 

de symptomen van oorproblemen, 

maar wat zijn nu precies de 

oorzaken? Als je dit weet, kan het 

namelijk helpen te voorkomen dat 

problemen chronisch worden. 

 

Als je vermoedt dat je hond last 

van de oren heeft, is het de 

hoogste tijd om een afspraak te 

maken met de dierenarts. Deze 

kan een diagnose stellen over wat 

er precies aan de hand is. 
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Oormijt 

Oormijten (Otodectis Cynoti) zijn kleine parasieten die in de gehoorgang van het oor leven. 

In het geval van ernstige infecties kunnen ze ook voorkomen in de nek en de rest van het 

lichaam. Een oormijtinfectie komt vaak bij jonge honden voor en is erg besmettelijk. De 

mijten kunnen ook overgedragen worden aan andere dierensoorten in huis zoals 

knaagdieren en fretten. Als een huisdier er last van heeft is het daarom verstandig alle 

overige huisdieren in het gezin ook te behandelen. 

 

Mijten zijn kleine spinachtige beestjes die zich voeden met oorsmeer en huidschilfers. De 

aanwezigheid van mijten zorgt voor heftige jeuk en daarmee irritatie van de gehoorgang. Als 

reactie hierop gaat de gehoorgang meer oorsmeer produceren. De mijten krijgen zo nog 

meer voeding en de infectie zal zich uitbreiden. De mijten zelf kun je niet met het blote oog 

zien, maar je kunt wel de zwarte, korrelige afscheiding in de oren zien. 

 

Oorontsteking 

Een bacteriële infectie kan op verschillende plaatsen in het oor voorkomen: in het binnen- 

midden- of in het buitenoor. Hier kan de behandeling op aangepast worden. Ook is het van 

belang te weten of het trommelvlies nog intact is. Als dat niet het geval is, kun je beter niet 

met oordruppels werken. Als oorontstekingen niet behandeld worden, kan er schade 

ontstaan aan de evenwichtsorganen. Dit zijn dus geen klachten om te negeren. 

 

Vreemd voorwerp in het oor 

Voorwerpen die niet in de gehoorgang thuishoren, kunnen een oorontsteking veroorzaken. 

Berucht zijn de grasaren die ongemerkt steeds verder de gehoorgang (of huid) 

binnendringen. Door de weerhaakjes en de vorm van de grasaar kan het lichaam het zelf niet 

naar buiten werken. 

 

Gist- of schimmelinfectie 

Ook schimmels en gisten kunnen een oorontsteking veroorzaken. Deze organismen zijn 

namelijk dol op een warme, broeierige en vochtige omgeving. Ze bestrijden kan extra lastig 

zijn omdat ze niet gevoelig zijn voor antibiotica. Alleen bij (secundaire) bacteriële infecties 

kunnen antibiotica worden ingezet. 

 

Oorzaken oorontsteking 

Oorontstekingen kunnen erg veel oorzaken hebben. Het is logisch dat de eerste stap om hier 

achter te komen een bezoek aan de dierenarts is, zodat een precieze diagnose gesteld kan 

worden. Daarna kan het nog even verder zoeken zijn waarom dit specifieke dier gevoelig is 

voor oorontstekingen. Dit is belangrijk om te weten omdat je hiermee nieuwe 

oorontstekingen kunt voorkomen. 

 

Allergie 

Terugkerende of chronische oorproblemen zijn vaak over het hoofd geziene symptomen van 

een allergie. Meestal gaat het hierbij om een voedselallergie. 
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Erfelijk 

Zoals bij zoveel klachten speelt ook hier een erfelijke factor. Dit heeft natuurlijk ook te 

maken met de vorm van het oor en het type en de hoeveelheid haar. 

 

Oren 

Bij honden met hangende oren of oren die door veel haar nagenoeg afgesloten worden, 

kunnen de oren niet goed ventileren. Hierdoor ontstaat een warm, broeierig klimaat waarin 

infecties gemakkelijk gedijen. 

 

Zwemmen 

Sommige honden duiken in iedere sloot en plas die ze zien of ruiken. Sommige hondenoren 

hebben hier helemaal geen moeite mee. Bij andere kan dit echter een extra factor zijn die 

tot oorproblemen leidt. 

 

Toxines 

Sommige holistische theorieën, zoals de Traditionele Chinese Geneeskunde, gaan ervan uit 

dat oorproblemen met veel uitscheiding te duiden is als een manier van het lichaam om van 

een overdaad aan toxines af te komen. De huid – en ook de slijmvliezen waarmee de oren 

bekleed zijn – doen dan dienst als extra afvoerkanaal. Toxines kunnen zich opstapelen door 

chemicaliën uit het milieu, voeding en medicijnen (waaronder vaccinaties). Voor gevoelige 

dieren kan dit teveel zijn. Een drainagekuur kan dan helpen. 

 

Behandelen 

Naast het advies van de dierenarts kan er met natuurlijke middelen van binnen en van 

buiten extra ondersteuning gegeven worden. Natuurlijke middelen kunnen de primaire en 

secundaire oorzaak aanpakken en hebben vaak weinig bijwerkingen. Synthetische 

oorreinigers kunnen fikse bijwerkingen geven zoals doofheid. 

 

Preventief schoonmaken? 

Eén ding wat je in ieder geval beter niet kunt doen is het standaard, bijvoorbeeld wekelijks, 

schoonmaken van de oren. De oren hebben, net zoals alle andere slijmvliezen in het lichaam, 

hun eigen milieu met flora, bacteriën en zelfs schimmels en gisten. Deze zijn met elkaar in 

evenwicht en overmatig schoonmaken kan er juist voor zorgen dat de schadelijke beestjes 

de overhand krijgen en een infectie ontstaat. 

 

Bij een hond die tijdens het zwemmen last krijgt van veel water in de oren, kun je wel na het 

zwemmen de oren met een zachte, schone doek zachtjes droog deppen. 
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3. Hoe werken allergische reacties? 

Een allergie is eigenlijk een overdreven reactie van het lichaam. Het immuunsysteem 

reageert op een stof alsof het een bedreiging is, terwijl die stof voor andere mensen en 

dieren onschadelijk is. 

 

Een gezond dierenlichaam maakt alleen antistoffen aan tegen ziekmakende indringers zoals 

ongewenste micro-organismen. Bij een allergie maakt het lichaam antistoffen tegen stoffen 

waarbij dat niet zou moeten. Een allergie kan voor allerlei stoffen bestaan: eiwitten uit de 

voeding, bepaalde materialen (bijvoorbeeld contactallergie voor metaal), vlooien of 

ingeademde stoffen (zoals huisstof). En in het geval van hooikoorts is dat voor pollen (ook 

wel stuifmeel genoemd). 

 

3.1 Een technisch stukje over allergische reacties 

 

Het immuunsysteem is de 

weerstand van het lichaam dat 

probeert organismen of stoffen die 

niet in het lichaam thuishoren 

(lichaamsvreemde stoffen) 

onschadelijk te maken. 

 

 

 

 

 

Dit kan op verschillende manieren: 

• Voorkomen dat de indringer het lichaam binnendringt 

Dit gebeurt door een goede (intacte) barrièrefunctie van de huid en de slijmvliezen in 

bijvoorbeeld de luchtwegen en darmen. 



19 
 

• De indringer zo snel mogelijk uitscheiden 

Voorbeelden hiervan zijn overgeven en diarree na het eten van verkeerd voedsel, of 

niezen en hoesten bij het inademen van irriterende stoffen. 

• De indringer vernietigen 

Als de indringer de barrièrefunctie weet te passeren en in de bloedbaan terechtkomt, 

reageert het immuunsysteem door antistoffen aan te maken om de bedreiging uit te 

schakelen, ofwel een ontstekingsproces te veroorzaken. 

• De indringer inactiveren (inkapselen) 

Inkapselen dient om verdere verspreiding van de indringer te voorkomen. Een voorbeeld 

hiervan is het inkapselen van een hardnekkige splinter of een insectensteek, naast 

andere reacties treedt er een harde bult op: de inkapseling. 

Uit al deze verschillende mogelijkheden blijkt wel dat het immuunsysteem zeer complex is. 

Elk proces bestaat uit een groot aantal stappen en is van veel factoren afhankelijk. Door de 

complexiteit kan er veel misgaan in dit systeem. Een allergische reactie is zo’n ‘fout’. 

 

Wat gebeurt er bij een allergische reactie? 

Bij een allergische reactie is de barrièrefunctie niet 100% in orde. Er komt een te groot of 

verkeerd deeltje door de barrière heen en in de bloedbaan. Het lichaam gaat proberen dit 

deeltje te vernietigen. 

 

Bij de meeste allergische reacties produceert het afweersysteem bij de eerste blootstelling 

aan een allergeen de antistof IgE (Immunoglobuline E). IgE bindt zich aan een bepaald type 

witte bloedcellen in de bloedsomloop (granulocyten) en aan mestcellen (vergelijkbaar met 

basofiele granulocyten, maar dan aanwezig in weefsels). 

Cellen met IgE op hun oppervlak geven  specifieke stoffen (onder andere histamine) af die 

een zwelling of ontsteking in de omliggende weefsels veroorzaken. Door deze stoffen komt 

er een kettingreactie op gang waarbij weefsels geïrriteerd en beschadigd raken. Ze 

veroorzaken daarmee de typische kenmerken van een ontstekingsreactie die we bij een 

allergie zien: pijn, jeuk, roodheid en zwelling. 

 

Wat zijn de kenmerken van allergie? 

Wat vaak het meeste opvalt wanneer een dier een allergische reactie vertoont, is jeuk. Soms 

kunnen er ook klachten zijn aan de luchtwegen (niezen, moeilijke ademhaling, hoesten). 

Honden en katten met een allergie hebben meestal jeuk aan de kop, poten en oren. 

Wanneer er sprake is van een voedingsallergie treden er logischerwijs ook problemen met 

de spijsvertering op zoals een wisselende consistentie van de ontlasting. 

 

Van jeuk gaat het dier op de aangedane plekken krabben, schuren en likken. Hierdoor 

ontstaat vaak dermatitis: een (secundaire) ontsteking van de huid. 

Typisch aan een allergische aandoening is dat het vaak gebonden is aan kenmerkende 

factoren zoals een bepaald seizoen, omgeving, tijd en erfelijkheid. Ook tekorten aan 

vitaminen en mineralen kunnen hun steentje bijdragen aan een overgevoelige huid 

(vitamine E en C). 
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Hoe kan een allergie ontstaan? 

De trigger van een allergie is uiteraard het allergeen zelf. Er kunnen echter verschillende 

oorzaken zijn waarom een dier een allergie ontwikkelt. Erfelijkheid speelt een grote rol. Zo 

heeft bijvoorbeeld de West Highland White Terriër een grote aanleg om een atopie (de 

aanleg om een allergie te ontwikkelen, bijvoorbeeld op de huid of luchtwegen) te 

ontwikkelen. 

 

Allergische klachten kunnen zich ook op latere leeftijd manifesteren. Dit kan komen door 

een overschot van afvalstoffen en andere lichaamsvreemde stoffen in het lichaam. Hier is 

veel over geschreven en het hele principe van het reinigen en ontslakken van het lichaam 

berust hierop. 

 

Voorbeelden van zaken die leiden tot een verhoging van afvalstoffen zijn: 

• Alle lichaamsvreemde stoffen: medicijnen, additieven uit voeding, verontreinigingen uit 

water en lucht, residuen van bestrijdingsmiddelen. 

• Zware metalen: lood, cadmium, kwik, nikkel, aluminium, arsenicum 

• Stofwisselingsproducten uit micro-organismen (bacteriën en schimmels in de darmen of 

elders in het lichaam), afbraakproducten van eiwitten (urinezuur, ammoniak), 

afbraakproducten van hormonen (geslachts-, bloedsuikerspiegel-, stresshormonen) en 

afbraakproducten van lichaamsweefsels (bloed, slijmvliezen en dergelijke). 

Hiertussen zitten dus ook stoffen die bij de ‘gewone gang van zaken’ horen zoals 

spijsverteren. 

 

Alles bij elkaar kan dat er nét voor zorgen dat het lichaam deze stoffen niet meer voldoende 

kwijt kan. Een voorbeeld, een kat heeft een blaasontsteking. De oorzaak van de 

blaasontsteking is terug te leiden naar territoriumstress. De kat krijgt een antibioticumkuur 

en omdat het dier toch bij de dierenarts is, wordt de jaarlijkse inenting ook gelijk herhaald. 

Thuis blijkt dat de kat ook vlooien heeft opgelopen. De kat wordt thuis behandeld met een 

antivlooienmiddel. Alles bij elkaar (stress, ontsteking, antibiotica met bijbehorende impact 

op de darmflora, vaccinatie wat een aanslag is op het immuunsysteem én de gifstoffen om 

de vlooien te doden) kan ervoor zorgen dat het dier vatbaarder wordt voor allergieën en 

ontstekingen: het immuunsysteem is overspannen. 

 

Wat kun je eraan doen? 

Als een allergie eenmaal is ontstaan, kom je er zelden helemaal vanaf. Jonge dieren kunnen 

er soms wel ‘overheen groeien’. Sommige prikkels zijn echter niet te vermijden omdat ze 

horen bij het normale leven zoals pollen. Ook vlooien zijn nooit 100% te voorkomen. Het is 

dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het lichaam wat weerbaarder wordt en het 

immuunsysteem zich gaat bezighouden met belangrijker zaken. 
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Om de vicieuze cirkel van jeuk-krabben-ontsteking-krabben te doorbreken, moet het 

betreffende allergeen vermeden worden. Dit kan bij een voedingsallergie een bepaald type 

dierlijk eiwit zijn of de mijten uit diervoeding met granen (een van de reden waarom veel 

dieren zo goed reageren op graanvrije voeding).  

 

Kruiden 

Ook kruiden kunnen hierbij van pas komen. Scutellaria baicalensis (glidkruid) is een 

effectieve remmer van histamine en kan als  symptoombestrijding worden ingezet bij 

allergische klachten. 

Bij vrijwel alle allergieën is de hulpvraag heel direct, er moet zowel acuut (het dier wordt gek 

van de jeuk) als op de lange termijn (het lichaam minder overgevoelig maken) iets gebeuren. 

 

Vetzuren 

Bij iedere vorm van allergie of intolerantie moet de barrièrefunctie hersteld worden. 

Vetzuren kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Vooral EPA (eicosapentaeenzuur, 

onderdeel van omega 3) en GLA (gammalinoleenzuur, onderdeel van omega 6) hebben een 

waardevolle functie voor het immuunsysteem. Beide zijn namelijk de grondstof voor het 

aanmaken van leukotriënen (lipiden met een hormoonachtige functie).  

 

Meervoudig onverzadigde vetzuren (omega 3 en 6) zijn ook betrokken bij de aanmaak van 

prostaglandinen (hormoonachtige stoffen die op hun buurt allerlei mediatoren aansturen in 

het immuunsysteem). Zowel leukotriënen als prostaglandinen bestaan in veel verschillende 

types. Er zijn types die de ontstekingen juist bevorderen, maar ook types die nodig zijn voor 

een gezond cardiovasculair stelsel en een goed functionerend immuunsysteem. Als al deze 

stofjes goed functioneren, worden ontstekingen geremd en reageert het immuunsysteem 

adequaat zonder overprikkeld te raken. 

 

Reinigen 

Om de belasting door afvalstoffen te verminderen en daarmee de ontstekingsgevoeligheid 

terug te dringen is een tweejaarlijkse reinigingskuur aan te raden.  

 

Gezonde darmflora 

Voor een goede barrièrefunctie is een gezonde darmflora van groot belang. In de darmen 

van ieder dier leven miljarden bacteriën en andere organismen. Als het goed is bestaat het 

overgrote deel hiervan uit gunstige bacteriën zodat de schadelijke organismen geen kans 

krijgen zich te vermenigvuldigen. Deze bacteriën zorgen niet alleen voor een goede 

spijsvertering, maar hun stofwisselingsproducten verzorgen ook de slijmvliezen van de 

darmen én zijn nodig voor de aanmaak van vitamines en vetzuren.  

 

Prebiotica  

Om de gunstige bacteriën een zo goed mogelijk milieu te bieden, is het de meest logische 

keus om het dier prebiotica te geven. Dit zijn vezelstoffen (bijvoorbeeld Psyllium) die dienen 

als voedsel voor deze bacteriën. Voeding of supplementen die gunstige bacteriën bevatten 

worden probiotica genoemd. Voordat met inname hiervan wordt begonnen, is het 
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verstandig om eerst vetzuren, glutamine en prebiotica te geven zodat het slijmvlies herstelt 

en de al aanwezige darmbacteriën zich goed kunnen vermenigvuldigen.  

 

Vitaminen, mineralen en antioxidanten 

Een lichaam dat onstekingsmediatoren moet opruimen heeft een verhoogde behoefte aan 

vitaminen, mineralen en antioxidanten. Ter ondersteuning kan daarvoor een goed 

uitgebalanceerde multivitamine worden ingezet. 

 

Scutellaria (glidkruid) 

Scutellaria baicalensis is inmiddels een uitgebreid onderzocht kruid omdat er veel 

verschillende werkingen aan toegeschreven worden. Het kruid wordt veel toegepast in de 

traditionele Chinese kruidengeneeskunde. Het bevat verschillende stoffen waaronder 

bioflavonoïden, baicaline en wogonine. Scutellaria gedraagt zich als een soort 

antihistaminicum en gaat ontstekingen tegen. 

Het kan daardoor een waardevolle aanvulling zijn op een behandelplan dat gericht is op het 

afzwakken van de allergische reacties. Andere werkingen die aan glidkruid worden 

voorgeschreven zijn een verzachtende invloed op de luchtwegen en een mild rustgevend 

effect. 
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4. De darmen als sleutel tot een gezonde hond 

Het spijsverteringsstelsel van een dier moet gezond zijn om ziekten te voorkomen. De 

spijsvertering heeft verschillende functies in het lichaam, zo is de darm o.a. de eerste en 

belangrijkste barrière om ziekten en ziekteverwekkers buiten te houden. De darmflora 

speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Hoe spijsvertering werkt 

Het spijsverteringsstelsel heeft grofweg 3 functies: 

• Vertering van voedingsstoffen 

• Opname van voedingstoffen uit de darm in de bloedbaan 

• Het voorkomen dat indringers het lichaam binnenkomen 

Tussen de tijd waarop het voedsel in de maag terechtkomt en het als afvalproducten in de 

vorm van ontlasting het lichaam verlaat, hebben zich duizenden chemische processen in de 

darmen afgespeeld. Deze processen staan onder sterke invloed van darmbacteriën. 

 

 

De spijsvertering begint als je hond het voedsel kauwt en dit vervolgens in de maag terecht 

komt. Voordat deze voedselmassa naar de dunne darm gaat, geeft de pancreas enzymen af 

die de voedselmassa helpen veteren. Hierdoor kan de darmwand de voedingsstoffen 

makkelijker opnemen. De galblaas, die tegen de lever aanligt, geeft gal af wat de 

vetvertering bevordert. 

 

Wat de dunne darm niet opneemt, voert de dikke darm a. Maar daarvoor neemt de dikke 

darm nog een bepaalde hoeveelheid water uit de voedselmassa op. Als er in dit deel van de 

darm problemen zijn, kan gemakkelijk diarree ontstaan. 
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De rol van voeding 

Wat je je dier voert is van grote invloed op de gezondheid van de darmen. Het beïnvloedt 

het slijmvlies en de darmflora en daarmee het afweersysteem van het lichaam. 

 

Het dieet van je huisdier is van invloed op het bevorderen of juist verminderen van 

ontstekingsprocessen in het lichaam. Wat je voert heeft ook invloed op de doorlaatbaarheid 

van de darm. De doorlaatbaarheid van de darm beïnvloedt de mate waarin nutriënten 

worden opgenomen, maar ook of eventuele indringers of toxines de bloedbaan in kunnen 

komen. Deze doorlaatbaarheid is dus erg belangrijk voor de gezondheid. 

 

Specifieke verse voeding 

Voeding die ontstekingen vermindert is verse voeding die past bij de diersoort én is 

afgestemd op het individuele dier. Het verse aspect van voer is belangrijk omdat een 

dergelijk dieet veel enzymen en levende nuttige stoffen zoals bacteriën bevat die de 

darmflora en een goede spijsvertering stimuleren. Honden die deze stoffen moeten missen 

doordat ze alleen brokken en blikken krijgen, hebben vaak bij het minste of geringste 

diarree. 

 

Spijsverteringsproblemen bij honden 

Honden kunnen problemen krijgen met de spijsvertering door: 

• Problemen met het voer (zoals intoleranties) /overeten/ verkeerd eten (afval) 

• Voedselallergieën 

• Parasitaire infecties, virus- of bacterieinfecties  

• IBS (Irritable Bowel Syndrome) ofwel prikkelbare darmsyndroom 

• Inslikken van vreemde voorwerpen 

• Stofwisselingsziekten 

• Pancreatitis (alvleesklierontsteking), aandoeningen aan nieren en lever 

• Colitis (ontsteking dikke darm) 

• Gastritis (ontsteking maagontsteking 

Bepaalde maatregelen zoals het voeren van extra vezels en zorgen voor voldoende beweging 

kan helpen met het voorkomen en verminderen van klachten. 

 

Waarom probiotica belangrijk zijn voor een goede gezondheid 

Naast enzymen en hormonen die nodig zijn voor de vertering en opname van 

voedingsstoffen zijn bacteriën uit de darm essentieel om het voedsel te benutten. Het is 

hierbij belangrijk dat de ‘goede’ bacteriën in grotere aantallen aanwezig zijn dan de ‘slechte’. 

Deze goede bacteriën hebben een belangrijke rol in hoe het immuunsysteem functioneert. 

Als de balans de verkeerde kant opslaat, kunnen de volgende klachten ontstaan: 

• Chronische of steeds terugkerende diarree 

• Regelmatig overgeven 

• Uitdroging door vochtverlies 

• Droge, geïrriteerde, jeukende huid 
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• Seizoensgerelateerde allergieën 

• Sloomheid, weinig energie 

• Winderigheid 

• Slechte adem of lichaamsgeur 

• Slechte vacht 

 

Supplement versus voeding of yoghurt 

Voor het voorkomen van klachten en het verminderen van ontstekingen in de darmen is 

verse voeding het beste. Rauw-vlees-voeding en zeker stukken zoals boekmaag, bevatten 

veel nuttige bacteriën. Dit is dan ook de basis en de meest natuurlijke probiotica die er zijn 

voor een hond of kat. 

 

De meeste yoghurt is ongeschikt als probioticum omdat het volkomen stuk gepasteuriseerd 

is en alleen maar eenzijdige bacteriestammen bevat. Echte rauwe zuivel of kefir kan wel 

helpen. Een probioticasupplement kan als boosterkuur worden toegepast omdat het een 

hoge dosering en brede samenstelling van bacteriestammen bevat. 

 

Regelmatig  probiotica voeren kan verschillende voordelen hebben zoals zorgen dat de 

goede bacteriën de overhand blijven houden. Hierdoor helpt dit middel het immuunsysteem 

om ziekteverwekkers buiten de deur te houden en om voedingsstoffen op te nemen 

waardoor het de algemene gezondheid en fitheid ondersteunt. Het kan helpen om de huid 

en vacht te verbeteren en spijsverteringsklachten te verminderen. 

 

4.1 Zo ruïneer je de darmflora van je dier 

 

Tsja, de darmflora dus. Zoals je 

hiervoor hebt kunnen lezen is 

een gezonde darmflora erg 

belangrijk voor een goed 

functionerend 

immuunsysteem. Maar er is 

nog meer over te vertellen, 

want wat vaak niet bekend is, 

is hoe dit evenwicht verstoord 

wordt en hoe je dit kunt 

voorkomen. 

  

 

Schimmels, bacteriën, gisten en wormen 

Met darmflora wordt het geheel van micro-organismen in het maagdarmstelsel bedoeld, dus 

niet alleen in de darmen. De darmflora bestaat uit miljarden bacteriën, schimmels en gisten 

en wordt ook wel de microbioom benoemd. Bij een volwassen dier kan de darmflora wel 1 

tot 1,5 kilo wegen. Al deze beestjes helpen mee met de spijsvertering, houden het 
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darmslijmvlies intact en zorgen ervoor dat schadelijke micro-organismen zoals virussen en 

wormen niet de overhand krijgen. De nadruk ligt hierbij op het ‘de overhand krijgen’, want 

het is volkomen normaal en zelfs belangrijk voor een gezond immuunsysteem dat er 

bijvoorbeeld ook wormen in de darmen aanwezig zijn. Het gaat erom dat het er niet te veel 

worden. 

 

Bijzondere functies van de darmflora 

Een gezonde microbioom dient als eerste fysieke barrière tussen de gastheer (het dier of de 

mens) en de externe omgeving. Ziekteverwekkende organismen (pathogenen) die aanwezig 

zijn in het spijsverteringsstelsel komen meteen in aanraking met de darmflora die het 

settelen en uitbreiden van deze pathogenen voorkomt. 

 

Andere functies van de darmflora zijn het produceren van enzymen, enkele vitaminen en 

mineralen en meervoudig onverzadigde vetzuren. De darmflora helpt met het verteren van 

voedsel en speelt een belangrijke rol in endocriene (hormonale), neurologische en 

immunologische processen. 

 

Een gezonde microbioom is essentieel voor een gezonde immuunfunctie. Dat zit zo: 

Het immuunsysteem van het spijsverteringsstelsel wordt darmgeassocieerd lymfoïde 

weefsel (Engels: gut-associated lymphoid tissue, GALT) genoemd. Het lymfatisch systeem is 

een belangrijk onderdeel van het afweersysteem. Het is een vatenstelsel waardoor 

lymfevloeistof stroomt waarin een type witte bloedcellen zit, de lymfocyten. Witte 

bloedcellen zorgen ervoor dat je niet ziek wordt. Dit lymfoïde weefsel behoedt het lichaam 

dan ook voor invasie van micro-organismen via het spijsverteringskanaal. 

 

Ongeveer 70% van het immuunsysteem is gelegen in het spijsverteringskanaal. Het 

darmgeassocieerd lymfoïde weefsel bestaat uit verscheidene types lymfoïde weefsel waarin 

immuuncellen zoals T- en B-lymfocyten werkzaam zijn. 

 

Ook de moderne wetenschap heeft nog niet alles over de darmen en de darmflora in kaart 

kunnen brengen. In recente literatuur wordt wel de vergelijking gemaakt met de lever qua 

hoeveelheid processen waarbij dit complexe orgaan betrokken is. 

 

Zo maak je de darmflora kapot: 

• Je dier onnodig veel stress geven 

De gezondheid van de darmen en die van het centrale zenuwstelsel staan in rechtsstreek 

verband met elkaar. De Franse microbioloog en patholoog René Dubos heeft veel 

onderzoek verricht naar de darmflora en zich ook verdiept in de rol van stress hierin. Hij 

merkt hierbij op dat het gaat om de ervaring van stress. Er hoeft dus niet per se een 

leeuw aan te komen, alleen al het idee dat er misschien een leeuw zit, kan al genoeg zijn 

voor het optreden van de verstorende effecten van stress op de darmflora. Het is ook 

interessant om te weten dat de microbioom ook een soort slaap-waakritme heeft. De 

darmflora slaapt niet daadwerkelijk, maar heeft wel perioden van meer en minder 
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activiteit. Te weinig rust heeft een negatieve invloed op de darmflora. Het is nog niet 

helemaal duidelijk of het ondersteunen van de darmflora ook zou kunnen helpen om 

beter tot rust te komen. In ieder geval weer een extra teken om te zorgen voor een 

veilige, persoonlijke rustplek voor je dier! 

 

• Je dier overmatig medicijnen geven zonder erbij na te denken 

Medicijnen die een afdodende werking hebben (bijvoorbeeld op bacteriën of wormen) 

zijn per definitie verstorend voor de darmflora. Dit neemt niet weg dat deze medicijnen 

heel erg nuttig kunnen zijn en bijdragen aan het welzijn van onze dieren. Gebruik de 

volgende medicijnen verstandig én los na gebruik de gevolgen ervan op, bijvoorbeeld 

door gebruik van  probiotica: 

 

• Anthelmintica (ontwormingsmiddelen) 

• Antibiotica 

• Prednison  

• NSAID’s 

• Maagzuurremmers 

• Narcosemiddelen 

 

• Je dier verkeerd voer geven 

Dat wat een dier binnenkrijgt, heeft direct invloed op de darmflora. Als een dier voer 

krijgt wat niet bij het diersoort past (zoals te veel koolhydraten bij honden en katten) 

heeft dit negatieve gevolgen voor de darmflora. Ook te eenzijdige voeding is niet goed. 

 

• Je dier vooral weinig laten bewegen 

Wetenschappers hebben een begin gemaakt met de effecten van veel of weinig 

beweging op de darmflora. Maar het is eigenlijk heel logisch: beweging is nodig voor een 

gezonde darmperistaltiek (darmbewegingen). Zonder normale darmperistaltiek krijg je 

obstipatie en dat, je raadt het, is niet goed voor de darmflora. 

 

• Je dier niet helpen bij langdurige diarree 

Als je dier lang of regelmatig terugkerend dunne ontlasting heeft, is dit een teken aan de 

wand dat er ‘iets’ niet goed gaat. Tijd voor actie! Kijk het niet te lang aan, want ook te 

dunne ontlasting is niet goed voor de darmflora. Er spoelen dan te veel nuttige 

darmbacteriën weg waardoor er meer ruimte is voor schadelijke micro-organismen. 
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4.2 Een hyperpermeabele darm, hype of serieus probleem? 

 

Een aandoening aan de darmen die de 

laatste tijd erg in de belangstelling staat, is 

de hyperpermeabele darm. Hoewel de 

aandoening in de darmen zit, kunnen de 

symptomen zich heel ergens anders 

voordoen. Het lijkt steeds vaker voor te 

komen en de verschillende termen vliegen 

je om de oren. Daarom leek het ons zinvol 

de zaken over deze aandoening eens op 

een rijtje te zetten. 

 

 

 

De darmen 

De darmen maken eigenlijk maar een klein onderdeel uit van de spijsvertering van je dier. 

Het hele spijsverteringsgestel loopt namelijk van de mond tot aan de kont. Het uiteindelijke 

doel van de spijsvertering is het afbreken van voedsel tot zeer kleine deeltjes die kunnen 

worden opgenomen in de bloedbaan. De darmen zijn essentieel voor een gezonde 

spijsvertering en die is weer belangrijk voor een gezond leven. Wist je bijvoorbeeld dat maar 

liefst 80% van de weerstand in de darmen wordt bepaald? 

 

Lekkende darm? 

Een hyperpermeabele darm wordt ook wel ‘leaky gut’ of ‘lekkende darm’ genoemd. Deze 

termen zijn niet correct. Als darmen daadwerkelijk lek zijn, ben je beter af bij de eerste hulp. 

Een hyperpermeabele darm (vrij vertaald: verhoogd doorlaatbaar) kan echter een 

vervelende klacht zijn en de onderliggende oorzaak van bijvoorbeeld huidproblemen en 

andere vormen van een verhoogde ontstekingsgevoeligheid. 

 

Wat is een hyperpermeabele darm? 

Het binnenste van de darm is bekleed met slijmvlies. Dit slijmvlies bevat enorm veel 

‘uitstulpingen’ (villi). Hierdoor wordt het oppervlak van de darm vergroot en is er meer 

gelegenheid om voedingsstoffen op te nemen. Dit slijmvlies kan echter ontstoken raken, 

waardoor de opname van voedingstoffen door de darm verstoord wordt. 

Het slijmvlies bevat minuscule openingen (tight junctions) die normaal alleen kleine, 

verteerde nutriënten doorlaten. De cellen die deze doorlaatbaarheid regelen zijn dicht met 

elkaar verbonden en de kleine villi rond deze cellen absorberen en transporten de goed 

verteerde nutriënten door de tight junctions naar de bloedbaan. 

 

We spreken van een hyperpermeabele darm als deze junctions te veel openstaan waardoor 

ongewenste moleculen (zoals niet voldoende verteerd voedsel, bacteriën en toxinen) ook 

doorgelaten worden. Dit alles ontstaat onder invloed van een verhoogde 

ontstekingsgevoeligheid. 



29 
 

De hyperpermeabele darm als onderliggende oorzaak 

Als je weleens advies aan ons hebt gevraagd over jeuk bij je dier, is de kans groot dat er 

allerlei darmmiddelen zijn geadviseerd. De reden is dat (een begin van) een 

hyperpermeabele darm aan een aantal veelvoorkomende aandoeningen ten grondslag ligt: 

• (voedsel) allergie 

• huidproblemen zoals terugkerende gistinfecties (kan ook in de oren) of jeuk 

• ontstekingsgevoeligheid en immuunreacties elders in het lichaam, bijvoorbeeld in de 

gewrichten of organen 

• spijsverteringsklachten (IBS) 

Hoe zit dat? 

Wanneer te grote moleculen, zoals voedseldeeltjes, door de darmbarrière in de bloedbaan 

terechtkomen, komt het immuunsysteem in actie om deze vreemde deeltjes te vernietigen. 

Als er toxinen in het spel zijn, zal ook de lever aan de slag moeten. Omdat de spijsvertering 

steeds doorgaat en het niet om een tijdelijke situatie gaat, kan het lichaam dit niet 

bijhouden en veroorzaken deze deeltjes uiteindelijk ontstekingen in andere weefsels in het 

lichaam, zoals bijvoorbeeld in de huid. 

 

Als de oorzaak van de problemen in de darm niet wordt aangepakt, zal de schade daar ook 

steeds groter worden. 

 

De vreemde deeltjes bevatten proteïnes. Als deze vreemde deeltjes gedurende langere tijd 

door de darmwand heen komen, kunnen deze vreemde eiwitten de lichaamseigen proteïne 

gaan imiteren. Het lichaam maakt hier vervolgens antistoffen tegen, wat kan leiden tot auto-

immuunaandoeningen. 

 

Oorzaken van een hyperpermeabele darm 

Op nummer 1 van de oorzaken van een hyperpermeabele darm staat verkeerde voeding. 

Andere oorzaken kunnen zijn: 

• Overmatig gebruik van darmverstorende middelen 

Medicatie zoals wormenkuren, prednison, overvaccinatie en antibiotica tasten de 

darmflora en darmwand aan. Acuut kan dit diarree of juist obstipatie geven, en op de 

lange termijn grotere problemen. Uiteraard moet deze medicatie gewoon gegeven 

worden als het nodig is, maar het is belangrijk om preventieve maatregelen te nemen 

om problemen te voorkomen en de middelen verstandig te gebruiken. 

• Parasieten 

Parasieten zoals wormen en giardia bij honden. Giardia is verantwoordelijk voor 

ongeveer 20% van de diarreeklachten bij hond en kat. Het gaat hierbij om een 

chronische besmetting. 

• Gebitsproblemen  

Als er problemen zijn met het gebit kan dit de ontstekingsgevoeligheid in het lichaam 

vergroten. 
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• Stress 

Het is alom bekend dat stress spijsverteringsklachten zoals diarree of braken kan 

veroorzaken. Daarnaast is het ook een aanslag op het immuunsysteem waardoor 

bacteriën en virussen meer kans krijgen. Dit kan leiden tot ontstekingen en op den duur 

tot een hyperpermeabele darm. 

 

De rol van voeding 

Zoals gezegd is slechte voeding vaak een  (mede)oorzaak van hyperpermeabele darm. Dit 

gaat dan over voeding die onnatuurlijk is voor een bepaalde diersoort. In de meeste 

commerciële voeding zit te veel graan verwerkt en schadelijke toevoegingen zoals 

conserveermiddelen en kleurstoffen. 

 

Schadelijke voedingsstoffen kunnen ook weer een verhoogde ontstekingsgevoeligheid 

geven. Een dieet dat niet bij de diersoort past, geeft daarnaast een verstoring in de 

darmflora en darmwand. 

 

Actieplan bij een hyperpermeabele darm 

1. De oorzaak weghalen 

De oorzaak achterhalen en weghalen vraagt kritisch kijken naar de verschillende 

aspecten van huisvesting (met het oog op stress), management (zoals het beleid voor 

medicatie zoals ontwormingsmiddelen) en voeding, maar is belangrijk omdat het anders 

vechten tegen de bierkaai is. 

• Licht het dieet van je dier door. Ga terug naar vers, dus zo min mogelijk bewerkte 

voeding. Vermijd te veel granen en koolhydraten. Voor honden kan zuivel ook 

problematisch zijn. 

• Ga bewust om met medicatie. Meten is weten. Schakel bijvoorbeeld voor 

inentingen over naar titeren (bepaling van antistoffen in het bloed) en doe 

ontlastingsonderzoek alvorens routinematig te ontwormen. Voor 

parasietbestrijding zijn natuurlijke alternatieven het proberen waard. 

• Ga na of er te veel negatieve stress is bij je dier en pak dit aan. 

 

2. Aanvullingen op het herstel 

Als de oorzaak weg is, kan er aan het herstel gewerkt worden. Voedingsstoffen en 

supplementen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

• Het voeren van bottenbouillon is een goede aanvulling. 

• Voldoende vetzuren en nutriënten (MSM, glutamine) zijn in deze fase belangrijk. 

Het kan een goed idee zijn om dit extra bij te voeren. 

• Ook kruiden kunnen helpen de ontstekingen te verminderen en het herstel te 

bevorderen. Denk hierbij aan gember, zoethout en heemstwortel. 
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3. Herstel verder ondersteunen 

Deze laatste stap is eigenlijk waar veel mensen juist mee beginnen. Het doel is de balans in 

de darmflora te herstellen en dat is alleen succesvol als de darmwand al hersteld is. 

In deze stap worden vaak pre- en probiotica aangeraden. Ook hier is de basis weer voeding. 

Voor honden is rauw vlees het beste probioticum dat er is. 
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5. Detox voor je hond 

Een reinigingskuur wordt in verschillende soorten natuurlijke therapieën  regelmatig 

toegepast en kan een belangrijk onderdeel uitmaken van het behandelplan. 

Vaak worden hier krachtige kruiden voor gebruikt en het is dan ook belangrijk dat je weet 

wat je doet, je dier rust gunt en weet wanneer je beter geen detox kan toepassen. 

 

5.1. De Grote Voorjaarsschoonmaak 

Reinigen, wat wordt daar nou eigenlijk precies mee bedoeld? En wanneer is het nuttig? 

 

Natuur 

Iedereen weet dat de natuur onderhevig is aan seizoenen. Deze seizoenen hebben bepaalde 

‘thema’s’ voor mens en dier. In de lente komt alle flora en fauna tot groei en bloei en komen 

er weer meer voedingsstoffen beschikbaar. De zomer biedt kansen om alle jonge dieren 

veilig te laten groeien. In de herfst kunnen dieren hun laatste reserves aanvullen, waarmee 

ze voorbereid zijn op de winter. In de winter teren dieren in op hun reserves. 

 

Sobere voeding 

Bij in het wild levende dieren zorgt de zeer sobere voeding aan het eind van de winter voor 

een soort ‘vastenperiode’. Het lichaam gaat op zijn eigen reserves (of voedselvoorraad) 

interen, waarbij de in de (bind)weefsels opgeslagen afvalstoffen vrijkomen en het lichaam 

verlaten. Op deze manier vindt dus een natuurlijke reiniging plaats. 

 

Reinigende voorjaarskruiden 

Aan het einde van deze periode van sobere voeding – rond begin maart – gaan 

voorjaarskruiden zoals paardenbloemen, berkenscheutjes en brandnetels weer groeien. Ook 

heermoes en duizendblad komen weer op. Deze vroege voorjaarsgroeiers zijn rijk aan allerlei 

mineralen en zorgen voor een diuretisch (vochtafdrijvend) effect en voor het geleidelijk 

aansterken van het lichaam. Door deze kruiden wordt het lichaam gestimuleerd om de 

afvalstoffen, die zich gedurende de winterperiode hebben opgestapeld, uit te scheiden. 
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Rui 

Deze periode vormt ook de start van de rui. De meeste dieren ruien twee keer per jaar. Een 

keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Tijdens de rui wordt de vacht verwisseld voor 

de komende twee seizoenen. De rui vraagt extra energie, maar kan ook worden gezien als 

een soort extra lichaamsreiniging. Als een dier problemen heeft om door de rui heen te 

komen kan extra ondersteuning door middel van reinigende kruiden heel goed helpen. 

 

Uitscheidingsorganen 

Er zijn verschillende organen betrokken bij de reinigingsprocessen in het lichaam: 

• Darmen 

Het spijsverteringstelsel zorgt voor de vertering en opname van voedsel en 

voedingstoffen. Hier kunnen rottings- en gistingsprocessen bij om de hoek komen kijken 

(en dit is niet per se negatief!) die ‘slakken’ veroorzaken. Dit zijn resten verteerd voedsel 

die aan het darmlumen (de holtes in de darm) blijven plakken. Door deze slakken kan de 

opname van voedingsstoffen minder goed verlopen. 

• Lever 

De lever is waarschijnlijk het bekendste reinigende orgaan. De lever heeft zeer veel 

functies, zoals de synthese van bepaalde hormonen, de afbraak van allerlei stoffen 

(zowel lichaamseigen als lichaamsvreemd) en de vetvertering. 

• Nieren 

De nieren voeren verschillende wateroplosbare reststoffen af zoals creatine (onderdeel 

van de spierstofwisseling) en ureum (onderdeel van de eiwitstofwisseling). 

• Cellulair 

De cellen in het lichaam hebben een eigen stofwisseling en een eigen 

minireinigingsproces. 

 

Verschillende soorten reinigingsprocessen 

Er zijn verschillende manieren om een reinigingsproces te bevorderen. We kunnen het beste 

kijken naar de orgaangroepen om te zien wat de verschillen zijn en wanneer welke middelen 

kunnen helpen. 

 

Darmen 

Wanneer: de darmen zouden nooit vergeten mogen worden bij een reinigingskuur. 

Het reinigen van de darmen is een voorwaarde voor een effectieve reiniging van de rest van 

het lichaam. Gezonde darmen zorgen bovendien voor een gezond immuunsysteem én een 

goede opname van voedingsstoffen en dus ook van eventuele supplementen. 

Middelen: psylliumvezels hebben een reinigend effect op de darmen en helpen om slakken 

te verwijderen. Chlorella (een zoetwateralg) is in staat om zware metalen en andere 

schadelijke stoffen in de darmen aan zich te binden en op die manier af te voeren. Groene 

leem is ook een goede darmreiniger, maar kan bij gevoelige dieren wel obstipatie 

veroorzaken. 
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Lever 

Wanneer: bij obstipatie, slechte vetvertering, huidklachten, misselijkheid, hormonale 

disbalans en een slechte ruiperiode. 

Middelen: met stip op 1: bittere kruiden (bijvoorbeeld paardenbloem, engelwortel) en 

mariadistel. Bittere kruiden bevorderen de leverwerking en galstroom. Mariadistel heeft 

daarnaast ook een leverbeschermende en -regenerende werking. 

Nieren 

Wanneer: bij klachten aan het bewegingsapparaat zoals artritis, artrose en spierstijfheid. 

Ook peesblessures hebben baat bij reinigende nierkruiden. 

Middelen: typische nierkruiden zijn brandnetel, heermoes, berk en guldenroede. 

Cellulair 

Wanneer: bij een slechte huid/vacht, slechte weerstand, slechte ruiperiode. Voor een 

algehele ondersteuning. 

Middelen: MSM (methylsulfonylmethaan), B-vitaminen. 

 

Andere maatregelen die nodig zijn om het reinigingsproces in het lichaam te ondersteunen: 

zorgen voor voldoende opname van vers, schoon drinkwater én zorgen voor ontspanning. 

 

Reinigen kost eerst energie voordat het wat oplevert. Daarnaast zorgt stress voor extra 

afvalstoffen. Stress is namelijk zeer vervuilend voor het lichaam doordat de verschillende 

stresshormonen ook weer moeten worden afgebroken en dat is niet handig tijdens het 

reinigingsproces. Het is sowieso belangrijk om negatieve stress bij je dier te voorkomen, 

maar nu al helemaal. Zorg dus dat je dier het eventjes rustig aan kan doen. 

 

Wanneer niet? 

Er zijn ook redenen om niet extra te willen reinigen. Zoals al gezegd kost het energie! Dat je 

dier een goede basisgezondheid moet hebben, is een voorwaarde om extra te gaan reinigen. 

 

Andere redenen om geen reinigingskuur te geven kunnen zijn: 

• vlak na een operatie of bevalling 

• tijdens de dracht of lactatie 

• bij (chronische) aandoeningen 

• in stressvolle periodes 

• bij ondergewicht 

• bij medicijngebruik 

Veel reinigende stoffen hebben een interactie met medicijnen. Dit geldt voor bijna alle 

bittere kruiden omdat deze via de lever werken. De meeste medicijnen worden ook door de 

lever gemetaboliseerd en afgebroken. Medicijnen kunnen dan in combinatie met deze 

kruiden anders werkzaam zijn. In een aantal gevallen kan mariadistel nog wel worden 

ingezet. 

Gebruikt je dier medicijnen of twijfel je of een product geschikt is voor je dier? Wij kunnen je 

hierover advies geven. 
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5.2 Top 8 detoxkruiden voor honden en katten 

 

Draineren, ontgiften, ontslakken, 

detoxen; het zijn allemaal termen 

voor het uit het lichaam verwijderen 

van afvalstoffen. Natuurlijk doet het 

lijf dit zelf ook al, anders zou je op 

zijn zachts gezegd niet meer goed 

functioneren. Toch wordt binnen de 

natuurgeneeskunde regelmatig 

geadviseerd om het lichaam hiermee 

een handje te helpen. 

 

Voordelen van reinigende kruiden 

Detoxen kan op veel manieren. Bij De Groene Os werken we meestal met fytotherapie, 

oftewel kruidengeneeskunde. Kruiden kunnen namelijk op veel verschillende organen en 

weefsels in het lichaam inwerken. In het geval van detoxen wil je meestal de lever, nieren en 

het lymfesysteem ondersteunen. 

 

Voor dieren kan een reinigingskuur in het voorjaar en een in het najaar heel zinnig zijn. 

Vooral dieren die gevoelig zijn voor jeuk, hormonale perikelen of spijsverteringsklachten 

kunnen hiervan opknappen. 

 

Hoe natuurlijk is het eten van kruiden voor carnivoren? 

Honden in een natuurlijke omgeving knabbelen vaak aan verschillende kruiden en doen 

daarmee al aan zelfmedicatie. Maar ook via de maag- en darminhoud van hun prooidieren 

krijgen ze plantmateriaal binnen. Helaas hebben de dieren waarvan het vlees afkomstig is 

dat wij aan onze honden voeren veel minder de mogelijkheid tot het grazen van allerlei 

verschillende kruiden en planten en kan het dus een goed idee zijn om deze 

kruidenmiddelen aan je dier toe te dienen. 

 

Top 8 reinigende kruiden 

• Zwarte bes (Ribes nigrum) 

Het gebruikte deel van de zwarte bes in de kruidengeneeskunde is bijzonder. 

Normaal gesproken worden de wortels of bladeren gebruikt, maar bij de zwarte bes 

zijn het de knoppen. Juist in deze knoppen zit enorm veel kracht. Dit wordt ook wel 

gemmotherapie genoemd. Ribes nigrum heeft antioxidatieve effecten en werkt 

ontstekingsremmend via de bijnierschors. Niet echt de klassieke manier van detoxen 

dus, maar wel heel zinnig! 

 

• Paardenbloem (Taraxacum officinalis) 

De bladeren van deze plant bevatten veel kalium waardoor ze de nieren stimuleren. 

Door de rijke aanwezigheid van bitterstoffen werkt de paardenbloem stimulerend op 
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de lever en de galproductie en daarmee op de gehele spijsvertering. De bittere 

smaak wekt ook de eetlust op. 

 

• Mariadistel (Silybum marianum) 

Mariadistel is een bijzonder detoxkruid omdat het naast een stimulerende werking 

op de spijsvertering ook wordt gebruikt om de lever een boost te geven. Het kan 

worden ingezet om het herstel te ondersteunen bij toxische leverschade door 

chemicaliën, chemotherapie en bepaalde vergiftigingen. 

 

• Guldenroede (Solidago virgaurea) 

De naam Solidago is afgeleid uit het Latijnse woord ‘solidare’, dat ‘heel maken’ 

betekent. Er zijn aanwijzingen dat al sinds de Middeleeuwen guldenroede als 

geneeskrachtige plant werd gebruikt bij blaas –en nieraandoeningen.Guldenroede 

bevordert de doorstroming in de urinewegen en helpt het uitscheiden van toxinen. 

Hierdoor is het dus zeker zinnig bij infecties en steenvorming. 

 

• Berk (Betula alba) 

De berk hoort traditioneel gezien bij het voorjaar. Vroeger dronk men berkensap als 

reinigingskuur. Berk werkt diuretisch (vochtafdrijvend) en ontzurend via de nieren en 

de blaas. Hierdoor wordt het al sinds tijden niet alleen gebruikt bij reumatische 

klachten en artritis, maar ook bij blaasinfecties en nierstenen. Huidig onderzoek heeft 

het verhogende effect op de urineproductie bevestigd. Het bijzondere aan berk is dat 

het de nieren niet irriteert, iets wat sommige andere middelen wel kunnen doen. Dit 

maakt het een heel veilig kruid; er zijn nog geen bijwerkingen van bekend. 

 

• Vliezige hokjespeul (Astragalus membranicus) 

Dit kruid heeft misschien niet zo’n populaire naam en is ook niet zo bekend, maar het 

heeft wel veel nuttige eigenschappen.In de TCM (Traditionele Chinese Geneeskunde) 

worden bepaalde soorten Astragalus al eeuwenlang gebruikt. Deze plant heeft een 

immuunregulerende werking, is leverbeschermend, werkt diuretisch en 

vaatverwijdend. Hierdoor is het door de eeuwen heen bij veel klachten toegepast. 

Door artsen wordt het o.a. ingezet als ondersteunende therapie bij nierfalen, 

hartklachten en bijwerkingen ten gevolge van chemotherapie. 

 

• Artisjok (Cynara scolymus) 

Artisjok ken je misschien alleen als groente, maar in de kruidengeneeskunde is het 

een dankbaar toegepaste plant. Het heeft een breed werkingsgebied op zowel de 

lever als de nieren: het helpt bij spijsverteringsklachten zoals misselijkheid 

winderigheid en het verbetert de galstroom. Verder lopen er onderzoeken naar het 

effect bij IBS (Irritable Bowel Syndrome (prikkelbare darm syndroom)). Het lijkt erop 

dat artisjok de symptomen zoals buikpijn, kramp, een opgeblazen gevoel en 

obstipatie kan verminderen. 
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• Engelwortel (Angelica archangelica) 

De prachtige naam Angelica archangelica dankt de plant aan een combinatie van het 

woord ‘engelkruid’ (het zou beschermen tegen boze geesten) en archangelica, dat 

naar ‘aartsengel’ verwijst. Er doet een legende de ronde waarin verteld wordt hoe 

aartsengel Raphaël in een droom was verschenen bij een monnik en deze wortel had 

aanbevolen om te beschermen tegen de pest. Engelwortel wordt in vele 

kruidenmengsels toegepast vanwege de antioxidatieve werking van de wortel en de 

positieve invloed op het maagdarmkanaal. Het heeft een beschermende en 

versterkende werking op de maag. De eerder genoemde bitterstoffen bevorderen de 

eetlust en de spijsvertering. 
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4. Alles over natuurlijke vlooienbestrijding 

Bij veel dieren kom je een heel eind met natuurlijke middelen en kan je er zelfs vlooien 

helemaal mee onder controle krijgen. De chemische middelen kunnen dan achter de hand 

gehouden worden voor dieren waarbij het echt niet anders kan, bijvoorbeeld bij een 

vlooienallergie. 

 

Het doel van natuurlijke vlooienbestrijding is er voor te zorgen dat vlooien zich niet tot plaag 

ontwikkelen en je dier jeukvrij blijft. 

 

Combineer de verschillende tips om tot een goed resultaat te komen. 

 

Preventie 

We hebben het al in eerdere blogs genoemd: de belangrijkste preventie is een gezond dier. 

Vlooien zijn parasieten en parasieten zoeken zwakke, ongezonde individuen uit. En gezonde 

voeding is de basis voor een goede gezondheid. 

• Geef voer dat echt past bij de diersoort (carnivoor) en rijk is aan voedingstoffen 

afkomstig van gezonde dieren. Een uitgebalanceerd versvleesdieet past hier vaak het 

beste bij.  

• Vermijd synthetische middelen zoals pesticiden en schoonmaakmiddelen (in de 

omgeving van je dier, maar denk ook aan synthetische oorreinigers). Dit geeft meer 

afvalstoffen in het lichaam en het mixen van verschillende synthetische middelen kan 

onverwachte reacties geven, bijvoorbeeld irritatie van de huid. 

• Ga verstandig om met vaccinaties. Pas op voor overvaccinatie, maar kies er bijvoorbeeld 

voor om te titeren (bepalen van antistoffen in het bloed) en wees kritisch op het gebruik 

van antibiotica en andere medicijnen. 

• Een regelmatige reinigingskuur kan helpen om een overmaat aan afvalstoffen uit het 

lichaam te verwijderen. 

 

 



39 
 

Het huis behandelen 

De volgende maatregelen zijn zowel belangrijk als preventie als bij een vlooienplaag: 

• Tapijt stoomreinigen 

Wees je ervan bewust dat vlooien gék zijn op tapijt. Ze gebruiken het om te 

overwinteren. Als je per se tapijt wilt, is het een goed idee om het tenminste 1x per jaar 

te (laten) stoomreinigen. 

• Stofzuigen 

Regelmatig stofzuigen kan helpen. Doe een druppeltje theeboomolie in de stofzuigerzak 

en vervang deze regelmatig (buiten). Minstens 1x per week neem je ook alle plinten en 

lastige plekjes mee. Veel dweilen kun je beter vermijden omdat vlooieneitjes juist van 

vocht houden. Als het toch nodig is, kun je wat theeboomolie aan het dweilwater 

toevoegen. 

• Ligplaatsen wassen 

Hygiëne is belangrijk om vlooienplagen te voorkomen. Was alle mogelijke stoffen 

oppervlakken als er vlooien zijn, maar doe dit tijdens het vlooienseizoen sowieso 1x per 

maand. 

• Diatomeeënaarde 

Diatomeeënaarde wordt onder verschillende namen verkocht (kiezelaarde of kiezelzuur) 

en kan in huis, tuin en op de vacht gebruikt worden om vlooien op afstand te houden. 

Het is belangrijk om een foodgrade-kwaliteit te kopen. De andere kwaliteiten zijn niet 

zuiver genoeg.In het vlooienseizoen kun je diatomeeënaarde maandelijks gebruiken. Je 

verdeelt het over het tapijt en zuigt het na 24 uur weer op. Ook ligplekken in de tuin kun 

je hiermee behandelen (zonder stofzuigen uiteraard). 

Diatomeeënaarde bestaat uit minuscule gefossiliseerde schelpdiertjes. Het stof dat 

hiervan afkomt kan irriterend zijn voor ogen en longen. Houd dieren daarom op afstand 

en gebruik een mondkapje. Zodra het stof is neergedaald, is het veilig. 

Vlooien in de tuin 

De tuin en drukbezochte hondenuitlaatplaatsen zijn vaak echte broedplaatsen voor vlooien. 

Het park kun je moeilijk gaan behandelen, maar je tuin kun je wel aanpakken! Vaak heb je 

hierdoor veel minder last is van vlooienplagen. 

Naast diatomeeënaarde zijn er nog meer manieren om de tuin aan te pakken: 

• Gebruik natuurlijke vijanden van vlooien 

Nematoden, ook wel aaltjes genoemd, zijn een familie van rondwormen. Er zijn veel 

verschillende soorten. Ze kunnen schadelijk zijn, maar ook gebruikt worden om 

plaagdieren te bestrijden. Ze eten bijvoorbeeld vlooien! 

Als de bodemtemperatuur 3 weken boven de 7 graden komt, is het tijd om de 

nematoden in te zetten. Deze kunnen online gekocht worden en in ruim gesorteerde 

tuincentra. De meeste producten zijn klaar om te gebruiken. Het zijn levende 

organismen, dus ze hebben maar een korte houdbaarheid. Nematoden zou je in de lente, 

zomer en herfst regelmatig kunnen gebruiken. 
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• Houd het gras kort 

In lang gras kunnen vlooien meer hun gang gaan. 

• Wees royaal met afwerende planten 

Plant veel citroenmelisse, salie, rozemarijn, kattenkruid, citroengras, basilicum en 

pepermunt (in de aarde en/of in potten) in je tuin. De potten kun je ook goed rondom de 

deur zetten. De etherische oliën in deze planten houden vlooien op afstand. 

Kruiden om te voeren 

Er zijn kruiden die je aan je dier kunt voeren om het bloed en de pH in het lichaam goed te 

houden zodat je dier minder aantrekkelijk is voor insecten en ook vlooien. 

• Knoflook 

Knoflook wordt al van oudsher gebruikt vanwege zijn bloedzuiverende werking. Het 

heeft een slechte naam gekregen omdat het in zeldzame gevallen een vorm van 

bloedarmoede kan veroorzaken. Je moet hier echter grote hoeveelheden voor voeren. 

Voor een flinke hond moet je dan denken aan bollen knoflook. Je kunt gerust 1/4 teentje 

per 5 kg voeren, met een maximum van 2 teentjes per dag voor hele grote honden. 

• Appelazijn 

Biologische appelazijn van een goede kwaliteit is troebel omdat het rauw en ongefilterd 

is. Dit soort appelazijn kan een krachtige ondersteuner zijn van de gezondheid van dieren 

omdat het een goede pH-balans ondersteunt en boordevol nutriënten zit. 

Appelazijn kun je ook iets verdunnen met water en iedere dag licht over de vacht 

verdelen. 

• Kammen, kammen en nog eens kammen 

Kam in de zomer (en in de warme periodes van het voor- en najaar) honden iedere dag 

met een speciale vlooienkam. Hierdoor kun je op tijd ingrijpen als er meerdere vlooien te 

vinden zijn. Als je een vlo op je dier ziet zijn er namelijk nog meer vlooien in huis. Zet 

tijdens het kammen een bakje water met een druppel afwasmiddel naast je neer om 

daar de vlooien in te doen, ze zinken dan naar de bodem en kunnen niet meer 

wegspringen. Haren en ‘vlooienpoepjes’ haal je van de kam met een vochtig wc-

papiertje. Als er zwarte korreltjes van je dier komen en je twijfelt of het vlooienpoepjes 

zijn, kun je dat gelijk zien: op een vochtig papiertje zullen ze namelijk roestbruin kleuren. 

Toch vlooien? 

Als er toch vlooien aanwezig zijn, kun je bovenstaande preventieve maatregelen 

intensiveren (vaker stofzuigen en kammen zijn erg belangrijk) en de volgende tips proberen: 

• Shampoo 

Wassen met speciale shampoo is een van de meest onderschatte, maar veiligste 

methode om van ongewenste gasten af te komen.  

• Vlooienval 

Een manier om vlooien in huis weg te vangen is een zelfgemaakte vlooienval. Neem een 

flinke diepe schotel met water en daarin een drupje afwasmiddel. In het midden plaatst 

je een drijfkaarsje. Zet dit ’s nachts op een veilige plaats en steek het kaarsje aan. De 

vlooien worden ’s nachts door de warmte van het kaarsje aangetrokken. Door het 

afwasmiddel breekt de oppervlaktespanning van het water en verdrinken de vlooien. 
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• Knoflookwater voor in de tuin 

Knoflook is een bekend kruid om insecten op afstand te houden. Knoflook kan ook in de 

omgeving gebruikt worden. Maak deze spray als je last hebt van vlooien, je kunt het 

gebruiken om de favoriete ligplaatsen in de tuin mee te behandelen: 

Je hebt nodig 

• 8 flinke knoflookbollen, grof gehakt (hoeft niet gepeld te worden) 

• 4 liter water, tegen de kook aan 

Je doet 

• De knoflook in een grote soeppan en je giet het water erover. 

• Dek af (b.v. met deksel) en laat het mengsel 12 uur trekken. 

• Filter het mengsel (b.v. door gebruik van een koffiefilter) in een speciale tuinsproeier 

of plantenspuit. 

• Sproei hiermee de tuin. Planten en bodem hoeven niet helemaal doorweekt te zijn. 

Licht sprayen is voldoende. Je wilt namelijk niet de nuttige bodemdiertjes verjagen. 
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7. Vachtverzorging van binnen en buiten 
 

Het kan soms nogal wat voeten in de aarde hebben om de vacht van je hond of kat in 

topconditie te houden. In dit hoofdstuk geven we antwoorden op veel vragen en behoeden 

we je voor veelgemaakte fouten. Hoeveel vachtverzorging een hond of kat nodig heeft, 

wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door het type vacht. 

 

Vachttypes 

• Korthaar 

Dit is het vachttype van de echte kortharige honden zoals Boxers en Dalmatiërs. De vacht 

heeft geen onderwol. Deze vacht is onderhoudsarm, maar de kleine haartjes kunnen wel 

overal in gaan zitten en prikken vreselijk. 

• Stokhaar 

Stokhaar is een vacht met relatief korte haren, maar met onderwol. Dit vachttype zie je 

bij Labradors en veel soorten herders (niet de langharige varianten). In de rui kan extra 

borstelen zinnig zijn. 

• Ruwhaar/draadhaar 

Ook dit type heeft 2 lagen: de onderwol en de harde, stugge dekharen. Deze vacht moet 

regelmatig geplukt worden door een trimmer. Dit moet gebeuren door iemand die weet 

wat hij doet, anders doet het pijn. Afgezien van het plukken is dit een onderhoudsarme 

vacht. Hondenrassen met ruwhaar zijn bijvoorbeeld de ruwharige Teckel of de Duitse 

Staande Draadhaar. 

• Langhaar 

Lange vachten kunnen prachtig zijn en roepen al snel Lassie-beelden op. Je moet er 

echter zelf wel flink wat onderhoud in steken om zo’n vacht klitvrij te houden. Klitten 

kunnen namelijk erg pijn gaan doen en de huid verstikken. Vachten van bijvoorbeeld een 

Schotse Collie en Berner Sennen moeten wekelijks uitgeborsteld worden. Daarnaast kun 

je rekenen op flink wat blad en zand wat door zo’n vacht mee naar binnen gesleept 

wordt! 
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• Krulhaar 

De prachtige vacht van een Poedel moet geknipt of geschoren worden door een 

trimmer. En dat kan een hele sportieve coupe zijn! Je zult met de dragers van deze 

vachten vaak naar de trimsalon moeten, maar daar staat tegenover dat ze amper 

verharen. 

• ‘Haarloze’ vachten 

Ook de zogenaamde naakthonden hebben huidverzorging nodig. Honden als het Chinees 

naakthondje en de Peruaanse naakthond hebben zo goed als geen haar. Deze honden 

moeten in de zomer beschermd worden tegen de zon en in de winter tegen de kou. Ze 

moeten iedere week gewassen worden met shampoo en conditioner en de huid moet 

regelmatig worden ingevet. 

Hoe vaak moet je wassen? 

Zoals je hierboven hebt kunnen zien, verschilt het behoorlijk per dier hoe vaak je moet 

kammen of wassen. Met uitzondering van de naakthonden, naaktkatten en langharige 

honden raden wij aan om je dier zo min mogelijk te wassen om de natuurlijke processen in 

de huid zo min mogelijk te verstoren. 

 

Als je toch moet wassen kan dat zijn om te helpen van parasieten (zoals vlooien) of vieze 

geurtjes (zoals poep en rotte vis) af te komen, om een lange vacht te verzorgen, of om mooi 

te maken voor een show. 

 

Soort shampoo 

Als je dan toch moet wassen kun je het beste een goede, natuurlijke shampoo gebruiken. 

Gezonde Vachtshampoo reinigt mild en effectief, maar ontvet de vacht niet onnodig en 

respecteert de pH- balans van de huid. De etherische oliën ruiken fris, maar niet te sterk (je 

dier ruikt namelijk nog veel meer dan jij). 

 

Zuiver Shampoo is de beste keus voor een extreem gevoelige huid. Het verzacht de ruwe, 

schrale huid en kan gebruikt worden bij kriebel. 

 

GO Vlo Kruiden Shampoo is een natuurlijke manier om ongewenste beestjes uit de vacht te 

verwijderen. 

 

Voor lange vachten of naakthonden kan daarna Vacht Voeding gebruikt worden als 

verzorgende conditioner. Het helpt om de haren makkelijk doorkambaar te maken en is 

intensief verzorgend voor de huid. 

 

Het nadeel van te veel doen 

Als je dier maar niet door de rui heenkomt of een vettige vacht heeft, heb je soms de neiging 

om meer te gaan wassen, kammen of borstelen. 

 

Eigenlijk is dit juist wat je niet moet doen. Hierdoor stimuleer je namelijk de haarzakjes en de 

huid waardoor er alleen maar meer talg en haartjes aangemaakt worden. 
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Beter is om het wassen en kammen juist tot een minimum te beperken  en de temperatuur 

en lichtwisselingen die van invloed zijn op de vacht zo gunstig mogelijk te houden. Je kunt dit 

al doen door het thuis niet onnodig warm te stoken en een ligplaats aan je dieren aan te 

bieden met veel frisse lucht. 

 

Ook met voeding en supplementen kun je ondersteunen. 

 

Vachtverzorging van binnenuit 

Als de vacht niet in orde is, is er inwendig vaak meer aan de hand. Andersom kun je de 

vachtkwaliteit ook verbeteren van binnenuit. 

 

Dit begint met gezonde hoogwaardige voeding die past bij de diersoort. Dat betekent voor 

de meeste honden een voeding van rauw vlees, aangevuld met botten, groente, fruit en 

zaden. Lees hier meer over honden- en kattenvoeding. 

 

De meeste dieren hebben veel baat bij extra omegavetzuren. Je kunt dit gemakkelijk 

bijvoeren door Trias Omega door het voer te doen. Deze vetzuren kunnen gegeven worden 

om makkelijker door de rui te komen, de huid te helpen herstellen en een gezonde glans op 

de vacht te krijgen. 

 

7.1 4 tips voor de ultieme huid- en wondverzorging voor je dier 

 

Als je dieren hebt, is er altijd wel wat aan 

de hand. Je hond heeft iets 

ondefinieerbaars van de straat gegeten, 

hij heeft mot gehad met een andere 

hond of loopt niet helemaal 100%. 

Maar ook niet te vergeten, met name in 

het buitenseizoen, zijn de schrammetjes, 

irritaties en wondjes op de huid.  

 

 

 

Bij De Groene Os krijgen we veel vragen over welke producten je nou het beste wel en niet 

kan gebruiken en waarom. En hoe kan je deze producten vervolgens het beste toepassen 

zonder dat bijvoorbeeld je hond het er meteen weer van aflikt? 

 

EHBO 

Bij twijfel of een wond wel of niet gehecht moet worden, kun je het beste de wond niet 

behandelen, maar de dierenarts bellen. Als er een middel op de wond gesmeerd is, wordt 

het beoordelen én het hechten van de wond vaak veel lastiger voor de dierenarts. 

Bij de wondgenezing zijn veel verschillende stoffen betrokken. Een multivitamine met 

vitamine C, MSM, L-Lysine, zink, vitamine E en vitamine B5 kan een goede ondersteuning zijn 

om de huid te helpen herstellen. 
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Als je hond een lage weerstand heeft, kan een kruidentinctuur met Echinacea purpurea 

(rode zonnehoed), Hydrastis canadensis (Canadese geelwortel), Uncaria tomentosa 

(kattenklauw) en Solidago virgaurea (guldenroede) helpen. Deze kruiden stimuleren het 

immuunsysteem om infecties buiten de deur te houden en om oedemen bij een wond te 

voorkomen. 

 

Het kan nodig zijn om de huid te ontsmetten en schoon te houden. Bovenstaande 

kruidentinctuur kun je hier (verdund met een beetje water) heel goed voor gebruiken. 

 

Tips voor honden 

1. Als je huidproblemen wilt voorkomen (zoals een vettige of juist droge en schilferige huid 

en overmatig verharen), kun je het beste zo min mogelijk de vacht van je hond borstelen 

en kammen. Met te veel borstelen maak je de huid alleen maar onrustiger. 

2. Ook shampoo kan de balans in de huid verstoren. Was je hond alleen met shampoo als 

het écht nodig is (zoals bij ongedierte of als hij in iets heel vies heeft liggen rollen). 

Gebruik dan altijd een natuurlijke, neutrale shampoo zoals Gezonde Vacht Shampoo. Op 

den duur gaat je hond dan ook veel minder ruiken naar de typische hondenlucht. 

3. Sommige honden vinden een crème op hun lijf maar niks. Breng het product aan vlak 

voor het voeren of net voor een goede wandeling. Je hebt dan grotere kans dat je hond 

het middel met rust laat. 

4. Producten op basis van olie kunnen vlekken geven op het meubilair. Laat je hond dus 

even niet op je stoffen bank als je geen vlekken wilt. 
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7.2 Hulp uit onverwachte hoek: groene thee als verzorging voor je dier 

 
Het is niet het eerste middel 

waar je misschien aan denkt, 

maar groene thee kun je 

prima gebruiken om de 

gezondheid van je hond te 

ondersteunen! 

 

Japanse thee 

Bijna alle soorten thee zijn 

afkomstig van dezelfde plant: 

de Camellia sinensis. Of het 

uiteindelijk zwarte, witte of 

groene thee wordt, hangt af 

van het moment van oogsten en hoe de blaadjes vervolgens bewerkt worden. Zo wordt 

zwarte thee gefermenteerd. Hierbij worden de blaadjes tijdens het drogen blootgesteld aan 

zuurstof wat een chemische reactie oproept: de polyfenolen in de blaadjes oxideren. Tijdens 

zo’n proces gaan echter ook waardevolle inhoudsstoffen verloren. 

 

Groene thee wordt na het oogsten licht gestoomd waardoor de fermentatie-enzymen 

geremd worden. Het bewerkingsproces van witte thee is gelijk aan dat van groene thee, 

alleen worden voor witte thee alleen de jongste blaadjes geplukt. Groene thee wordt al 

meer dan 5000 jaar in China en Japan gedronken. Van de gezondheidsvoordelen van groene 

thee voor mensen zijn we redelijk op de hoogte. Dat de effecten van groene thee ook voor 

dieren kunnen worden ingezet, is echter minder bekend. 

 

Waardevolle antioxidanten 

Groene thee bevat verschillende waardevolle inhoudsstoffen en daarvan wordt 

epigallocatechinegallaat (EGCG) als de meest werkzame gezien. Het is ook het best 

onderzochte component. Deze stof wordt ingedeeld bij de polyfenolen (een groep 

chemische verbindingen die voorkomen in planten) en heeft zeer sterke antioxidatieve en 

vrijeradicalenvangende eigenschappen. Deze celbeschermende eigenschappen worden 

momenteel nog volop onderzocht. In Japan zijn onlangs verschillende studies gedaan naar 

de kankerbestrijdende werking waarbij de inhoudsstoffen in  groene thee als veelbelovend 

worden gezien. 

 

Andere inhoudsstoffen zijn: 

 

Saponinen 

Veel planten bevatten saponinen. Deze stoffen worden door planten geproduceerd om 

zichzelf te beschermen tegen micro-organismen en insecten. Sommige zijn toxisch, terwijl 

andere juist nuttige eigenschappen hebben. De saponinen in groene thee werken 

ontstekingsremmend en kunnen worden ingezet bij allergische reacties. 
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Taninnes 

Taninnes zijn ook een soort polyfenolen. Misschien is deze stof wel het meest bekend onder 

de wijnliefhebbers. Na een slok wijn met veel tannines of sterke thee voelt je mond stroever 

aan. Dit komt door de samentrekkende werking van de taninnes. Dit effect is gunstig bij 

huidklachten waarbij de huid moet indrogen, zoals bij hotspots of natte mok. 

 

Groene thee voor je dier 

Groene thee kan zowel in- als uitwendig gebruikt worden. Inwendig wordt er meestal 

gekozen voor een tinctuur omdat dit het makkelijkste is toe te dienen. Hier kunnen ook 

andere kruiden aan toegevoegd zijn om het geheel in balans te brengen. Maar je kunt ook 

een thee maken en over het voer geven. 

 

Inwendige toepassingen 

Groene thee voor dieren kan gebruikt worden om te ondersteunen bij: 

• Gewrichtsproblematiek 

Groene thee is goed in te zetten bij chronische klachten aan het bewegingsapparaat 

zoals artrose en artritis. Door de sterke antioxidantwerking wordt het lichaam 

beschermd tegen extra weefselbeschadiging. Ook vanwege de pijnbestrijdende en 

ontstekingsremmende werking is groene thee goed toepasbaar bij gewrichtsklachten en 

andere chronische verschijnselen. 

• Afvallen en meer energie 

Groene thee helpt, naast de juiste voeding en beweging, om dieren te laten afvallen en 

ze meer energie te geven. 

• Ondersteuning bij infecties 

Extracten van groene thee kunnen helpen bij een verhoogde vatbaarheid voor infecties. 

Daarnaast werken ze leverbeschermend. 

• Vitaal ouder worden 

Groene thee is hét kruid om je senior dier te ondersteunen om vitaal oud te worden. Het 

heeft een celbeschermende werking, een positieve invloed op hart- en bloedvaten, 

mogelijk kankerbeschermende eigenschappen en het helpt je dier op een gezond 

gewicht te blijven. 

Groene thee uitwendig gebruiken 

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je ’s ochtend je kopje groene thee 

klaarmaakt, maar groene thee kun je ook perfect gebruiken óp je dier. 

 

Uitwendige toepassingen 

• Allergische huidreacties 

• Wonden 

• Het voorkomt littekens, helpt tegen ontstekingsreacties en vormt extra collageen. 

• Nat eczeem en hotspots 
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Hoe te gebruiken 

Om groene thee uitwendig voor je dier te gebruiken maak je een sterke thee om vervolgens 

de huid mee te deppen of te wassen. Als wassen voor je dier erg veel stress oplevert, zou ik 

kiezen voor deppen. 

• Zet zoals gebruikelijk thee: kook water en laat dit weer iets afkoelen. 

• Gebruik een theezakje of losse thee in een thee-ei of theezeef. Gebruik 1 zakje op 200 ml 

water: zo maak je een sterk aftreksel. 

• Laat 15 – 20 minuten trekken. 

• Gebruik deze thee om met een dot watten of washandje de aangedane plekken op de 

huid te deppen of te wassen. 

• Gebruik gedurende 2 weken dagelijks of tot de klachten minder worden. 

Bijwerkingen en contra-indicaties 

Er zijn geen contra-indicaties bekend bij het gebruik van Camellia sinensis. Mogelijke 

bijwerkingen bij inwendig gebruik zijn onrust en nervositeit. Dit kan komen door de 

aanwezigheid van cafeïne. Het cafeïnegehalte van groene thee is echter vele malen lager 

dan dat van koffie. In hoge doseringen kan groene thee milde maagklachten zoals 

misselijkheid geven. Ter vergelijking: voor mensen wordt geadviseerd niet meer dan vijf 

koppen groene thee per dag te drinken. Alle soorten thee kunnen de opname van mineralen 

verminderen, het is daarom het beste om Camellia sinensis niet te gebruiken tijdens de 

maaltijd. 
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