
 
Biofood informatie: voedingsovergevoelig en huid en vachtproblemen 

 

De voeding die u aan uw hond of kat geeft, speelt een belangrijke rol voor het behoud van 

een goede gezondheid, een gezonde huid en een mooie vacht. Indien u uw huisdier 

evenwichtige kwaliteitsvoeding geeft, zal het alle vitaminen, eiwitten en voedingsstoffen 

krijgen die nodig zijn voor een gezonde huid.  

 

Voedselovergevoeligheid, voedselintolerantie en voedselallergie zijn termen die vaak 

worden gebruikt. Voedselovergevoeligheid is overkoepelende term voor abnormale reacties 

op bestanddelen in het voer. Hieronder vallen zowel allergische reacties (voedselallergie) als 

niet-allergische reacties (voedselintolerantie). 

Omdat de verschijnselen van de diverse allergieën sterk op elkaar kunnen lijken, is het 

belangrijk dat er goed onderzoek plaatsvindt naar de exacte oorzaak van de allergie. Uw 

dierenarts kan u hier meer over vertellen. Wij informeren u hier over de meest voorkomende 

huid- en vachtproblemen. 

 

Voedingsintolerantie vs voedingsallergie? 

Voedsel intolerantie ontstaat doordat het lichaam van de hond 

of kat een bepaalde stof uit de voeding niet kan verteren. Dat is 

iets anders dan een allergie voor voeding. De bepaalde stoffen 

die bij voedselintolerantie een rol spelen noemen we “triggers”, 

terwijl die stoffen bij voedselallergie allergenen noemen. Een 

voorbeeld van voedselintolerantie bij mensen is de lactose-

intolerantie. Hierbij is een tekort aanwezig van een bepaald 

enzym dat eiwitten afbreekt, het lactase enzym. Lactase 

verteert normaal gesproken de lactose (melksuiker) en dat 

gebeurt nu onvoldoende of niet waardoor maagdarmklachten 

ontstaan zoals diarree, buikpijn en winderigheid. 

Voedingsallergie 

Wanneer het afweersysteem van de hond of kat te heftig 

reageert op bepaalde bestanddelen uit de voeding, kan een 

allergische reactie ontstaan. Vaak zijn het de eiwitten die dit 

veroorzaken, ook wel de allergenen genoemd. Het eiwit van de 

kip is een bekend voorbeeld bij allergische reacties van de 

hond. Het hondenlichaam gaat in gevecht met het kippeneiwit 

zodra dit is opgenomen. Er komt dan al gauw histamine vrij en 

histamine is een bekende veroorzaker van o.a. jeuk bij de hond.  De hond gaat krabben en 

bijten op plekken op zijn eigen lichaam. De meest voorkomende bestanddelen uit de 

diervoeding die allergische reacties veroorzaken zijn kip, rundvlees, tarwe, eieren, 

zuivelproducten en soja. Maar ook kleurstoffen en conserveermiddelen kunnen de 

boosdoener zijn.  

 

Let op: Het feit dat de hond allergisch reageert op een voeding wil niet zeggen dat de 

kwaliteit van de voeding per definitie slecht is! 

Histamine valt dus onder voedselallergie. Bij veel huid en vacht problemen en allergiën denkt 

men soms dat genoeg vlees zoals droogvoeding met veel vlees, kvv of barf de oplossing is. Bij 

honden die gevoelig zijn voor histamine werkt dit niet. Als je hond gevoelig is voor histamine, 

dan kan het histamineniveau in het bloed zo hoog worden dat hij een allergische reactie 

gaat vertonen. Histamine is een stof die in voeding voorkomt, in meer of mindere mate. 

Bijvoorbeeld in spinazie, tomaten en vlees. Roodheid, jeuk en ontstekingen zijn dan het 

gevolg. Variërend van ontstekingen van darmen, anaalklieren, oren en huid, tot jeuk en kale 

plekken. Het effect is niet acuut en heeft meer iets weg van een “overlopende emmer”. 

Vleessoorten die hoge concentraties histamine zijn o.a.: varken (oren, neuzen etc. als snacks), 

lamsvlees, wild (hert, duif), vis (makreel, haring, zalm en sardines). Rundvlees, kip, kalkoen en 

paard bevatten daarentegen een geringe hoeveelheid histamine en geven dus weinig 

problemen.  (BIOFOOD High Energy bevat alleen kip als dierlijk eiwitbron en BIOFOOD geperst 



mini bevat alleen rund en kip). 

 

De diagnose? 

De diagnose voedselallergie of voedselintolerantie is niet eenvoudig bij een hond of kat te 

stellen. Jeuk kan bijvoorbeeld bij veel andere aandoeningen ook voorkomen: vlooien, mijten, 

anaalklier ontsteking, oorontsteking, allerlei allergieën. Het kan ook zijn dat er twee 

aandoeningen tegelijkertijd spelen die de jeuk veroorzaken. Om voedselovergevoeligheid 

vast te stellen sluiten we zoveel mogelijk andere oorzaken van huidproblemen uit. Een 

eliminatiedieet is dan aan de orde. 

 

Bij een groot aantal honden en katten komt een vorm van allergie voor. De meest 

voorkomende allergieën zijn:  

 Vlooienallergie (na de beet van vlooien)  

 Voedingsallergie (overgevoeligheid voor bepaalde bestanddelen in het voer bijv. 

bepaalde granen of eiwitten > Biofood lam rijst, geperst lam, Biofood sensitive mini of 

Biofood vleesvoeding voor de hond en Biofood sensitive voor de kat kan uitkomst 

bieden!)  

 Contactallergie (overgevoeligheid van de huid voor bijv. plastic, linoleum, verf en 

schoonmaakmiddelen)  

 Incidenteel optredende allergische reacties na het geven van medicijnen  

 Atopie (een allergie voor stoffen die vrij voorkomen in de omgeving, zoals hooikoorts, 

huisstof- en voorraadmijt)> Biofood zalmolie met omega 3 vetzuren)  

 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er een aantal rassen een verhoogde gevoeligheid 

bezitten voor voedselallergie: Soft Coated Wheaten Terriër, Dalmatiër, West Higland 

White Terriër, Sharpei, Lhasa Apso, Cocker Spaniel, Springer Spaniel, Dwergschnauzer, 

Labrador Retriever, Duitse Herder, Golden Retriever, Teckel en de Boxer. Dit is zeker 

geen uitputtende lijst en gebaseerd op een wat ouder onderzoek (1988-1996). 

Allergiën, huid- en/of vachtproblemen algemeen. 

Er zijn veel honden, en in mindere mate katten, met huid- en vachtproblemen. Jeuk, 

huidschilfers, verharing, kale plekken etc. betekent dat de hond of kat letterlijk en figuurlijk 

niet goed 'in zijn vel' zit. De meeste honden of katten met huidklachten ontstaan vanwege 

een allergische reactie die samengaan met veel jeuk; een enkele keer is diarree een gevolg 

van een overgevoeligheidsreactie; bij uitzondering en dan voornamelijk bij katten worden 

niezen, astma of andere luchtweg-verschijnselen gezien. De oorzaak van vele huid- en 

vachtproblemen (bijv. huidjeuk en eczeem) ligt meestal bij onvoldoende essentiële vetzuren 

en/of verkeerde voeding.       

BIOFOOD heeft speciale kruiden en koude vetten ontwikkelt die iets toevoegen aan de 

*gangbare honden- en kattenvoeding. BIOFOOD natuurkruiden bieden de nodige (extra) 

ondersteuning voor o.a spijsvertering, stofwisseling, organen, gewrichten, spieren, stress, huid 

en vacht. Veel honden- en kattenvoer, ongeacht het merk, wordt verhit op 90 tot 110 graden 

celsius. Door deze verhitting verdwijnen vele essentiële vetzuren. Door speciaal ontwikkelde 

BIOFOOD vetten als vloeibaar schapenvet, zalmolie en schapenvet zalm bonbons toe te 

voegen zorgt u voor een optimale balans. De BIOFOOD schapenvet en olie producten zijn 

100% natuurlijk, bevatten natuurlijke anti-oxidanten en zijn minimaal bewerkt waardoor ze 

beter en sneller in het lichaam worden opgenomen dan de sterk verhitte oliën en vetten in 

voer. 

 

Kenmerken BIOFOOD zalmolie, zalm bonbons en vloeibaar schapenvet met zalmolie:  

 

·  Verbeteren voedselopname. 

·  Verbeteren vertering. 

·  Verminderen en/of voorkomt virussen en ziektes. 

·  Betere ontwikkeling van de hersenen. 

·  Voorkomen en verzorgen van huid- en vachtproblemen (ontstekingen, schilfers, huidjeuk en 

eczeem). 

 
*Opmerking: BIOFOOD honden- en kattenvoeding bevat, door een speciaal ontwikkelde na-coating die na 

verhitting plaats vindt, de nodige oliën en omega vetten. 



 

 

 

Veroorzakers huid- en vachtproblemen en behandeling 

 

Overgevoeligheid (allergie)  

Er zijn verschillende vormen van allergie waaronder voedsel- 

en/of vlooien- en/of contactallergie, atopie (inademing van 

bepaalde stoffen 'allergenen' of stoffen die op de huid 

terechtkomen) of overgevoeligheid voor medicijnen. 

Voedselallergie is de bekendste en eiwitten afkomstig van rund- 

of varkensvlees zijn in vele gevallen de veroorzakers. 

Hypoallergene en/of natuurlijke voeding met lams- of 

kippenvlees of vis eventueel in combinatie met schapenvet of 

zalmolie is meestal een goede oplossing. (Tip: Biofood geperst 

lam, lam rijst (geextrudeerd), sensitive mini of Biofood 

vleesvoeding voor de hond en Biofood Sensitive voor de kat evt 

in combinatie met zalmolie (kat/hond) of vloeibaar schapenvet 

en schapenvet bonbons (hond) 

 

Stress  

Sommige honden krabben en likken zich overmatig veel om op die manier spanningen af te 

reageren en/of uit verveling. U kunt dit vergelijken met nagelbijten bij mensen. Dit kunt u 

voorkómen door er voor te zorgen dat de hond op een andere manier zijn spanning kwijt kan 

door hem afleiding te geven: ga bijvoorbeeld regelmatig met hem te spelen of te fietsen, 

neem hem mee naar het bos of het strand of ga naar een hondencursus. (Tip: Biofood relax 

tabletjes met valeriaan voor hond en kat, Biofood omega+ probiotica) 
 

Vlooien, teken en mijten  

Parasieten als vlooien, teken en mijten hebben 

gastheren nodig, zoals een hond of kat, om te 

overleven en vormen een belangrijke bron voor 

infecties, ziektes en irritatie. Controleer uw hond of 

kat regelmatig op de aanwezigheid van teken en 

vlooien (u ziet dan kleine zwarte puntjes op zijn 

huid), vooral op de achterhand en in de liezen en 

rond de staartbasis. Iedere hond of kat heeft 

natuurlijk wel eens een vlo, maar waneer hij er 

echter veel heeft, behandel hem er dan voor. 

Vergeet daarbij ook niet zijn omgeving te 

behandelen anders is het probleem binnen de 

kortste keren terug! Het is van groot belang om 

uw hond en/of kat regelmatig te ontwormen en 

te ontvlooien (dierenarts), en een natuurlijke stof 

als knoflook te gebruiken omdat ook hier geld: 

beter voorkomen dan genezen. Bij de hond 

komen verschillende mijten voor. Sommige zijn normale huidbewoners die in lage aantallen 

geen problemen veroorzaken. Andere mijten kunnen schadelijk zijn voor zowel hond als 

mens. Mijten kunnen onder andere zorgen voor huidontstekingen, kaalheid en jeuk. Bij mijten is 

het verstandig de dierenarts te raadplegen mede omdat ze lastig te traceren zijn. (Tip: Biofood 

knoflook vlo en teek “anti-vlo tabletjes” voor hond en kat, Biofood knoflook bonbons voor de 

hond)   

 

Let op: Overmatige schilfering (schilfertjes) kan ontstaan doordat er veel meer huidcellen 

worden aangemaakt, of doordat er teveel huidcellen worden afgestoten. Bij pups vanaf zo’n 

8 weken leeftijd zien we regelmatig duidelijke schilfering in de vacht. Deze kan veroorzaakt 

worden door een vachtmijt, Cheyletiella, maar ook door huidafwijkingen zoals ichthyosis. Dit 

is zeker bij Golden retrievers onder de 1 jaar een veelvoorkomend probleem. Ook bij oudere 

honden komen afwijkingen voor die leiden tot schilfering. Primaire seborroe is er daar een 

van, dit is erfelijk. Er zijn echter ook veel onderliggende oorzaken die seborroe kunnen geven, 

zoals infecties, allergieën, voedingsproblemen/tekorten, immuunstoornissen en 

hormoonafwijkingen. Het hangt van de oorzaak af hoe te behandelen? Of schapenvet of 



zalmolie. Of producten tegen vachtmijt. Of speciale shampoo en/of pipetjes? Dit kan een 

dierenarts goed bepalen.  

 

Anaalklieren Wanneer bij een hond de anaalklieren verstopt en/of ontstoken zijn, heeft hij 

jeuk onder zijn staart. Vaak gaan honden daar bijten of likken en soms schuiven ze met hun 

achterwerk over de grond ('sleetje rijden'). Problemen met de anaalzakken kunnen voor een 

hond heel pijnlijk zijn. Zinvol is om de anaalzakjes regelmatig te ledigen of dit te laten doen 

door de dierenarts. Tevens kan worden overwogen om de zakjes door de dierenarts te laten 

spoelen met een desinfecterende oplossing. Daarbij wordt soms tevens een antibioticum (om 

de 3 à 4 dagen gedurende 1 à 2 weken) ingebracht. Daarnaast kan een vezelrijk dieet en 

rawhide kauwkluiven, waarbij de grote/grove stukjes die de ontlastingsgang passeren de 

anaalzakjes lediging bevorderen, uitkomst bieden. In geval van een ontsteking geldt de 

zelfde therapie, waarbij dan een behandeling met antibiotica vereist is. (Tip: Biofood diner, 

Biofood geperst, Biofood rawhide kauwkluiven). 

 

Verharen Elke gezonde hond of kat verhaard. Abnormale lange ruiperiode betekent dat de 

hond of kat  verkeerde voeding heeft of voeding krijgt met te weinig onverzadigde vetzuren. 

Daarnaast kan te weinig vitaminen, allergie, uitwendige parasieten, bacteriën en schimmels 

en hormonale problemen ook haarverlies veroorzaken. Gezonde voeding als Biofood lam rijst 

of Biofood kat 3mix en Biofood zalmolie of natuurkruiden kunnen een gunstige uitwerking 

hebben en de ruiperiode aanzienlijk verkorten. Borstel vooral niet te veel en te hard 

waardoor je ook nieuw haar beschadigd. Dit zorgt tevens dat de ruiperiode langer duurt. 

Echte verhaar problemen (overlast) worden doorgaans opgelost door Biofood vetten toe te 

voegen aan de voeding. (Tip: Biofood lam rijst, geperst lam, high energy, sensitive mini of 

Biofood vleesvoeding evt in combinatie met vloeibaar schapenvet of zalmolie of vleestruffels 

of schapenvet bonbons of natuurkruiden. Voor de kat is er de sensitive zalmbrok).    

 

Huid en vachtproblemen. 

Door vele allergieën ontstaan vaak huid- en vachtproblemen. Extra ondersteuning van een 

supplement met gezonde omega 3 vetzuren kan uitkomst bieden. BIOFOOD zalmolie, 

zalmbonbon of vloeibaar schapenvet (met zalmolie) met omega 3 vetzuren bieden de 

nodige ondersteuning bij dit soort huid- en vachtproblemen. 

 

Atopie 

Atopie is vergelijkbaar met wat wij kennen als hooikoorts of huisstofmijt allergie. Naast de 

huisstofmijt kan ook de voorraadmijt (bijv. voederton) de veroorzaker kunnen zijn. Bij vooral 

honden is het meest opvallende verschijnsel van atopie de jeuk, die zich uit door het vaak 

likken of bijten aan de onderpoten en het met de kop schuren langs de vloer of langs andere 

objecten. De allergie veroorzaakt vooral roodheid en schilfering van de huid. Het beeld kan 

verergeren door likken, bijten en krabben waardoor uiteindelijk kale plekken en 

huidontsteking kunnen. Men kan atopie tegenwoordig onderzoeken door bloed (serum) af te 

nemen en te onderzoeken. Alles goed schoonhouden en een lage luchtvochtigheid vinden 

mijten niet prettig. Er zijn verschillende behandelmethoden voor de hond. 

 

-Zalmolie; bevat omega 3 vetzuren in een hoge concentratie in vloeibare vorm voor honden 

(en katten) met atopie huidklachten. 

-Antihistaminica medicijnen bijv. chlorpheniramine en hydroxyzine. 

-Speciale shampoo tegen atopie op basis van natuurlijke producten. In deze shampoo zit 

Phytosphingosine verwerkt, een natuurlijk huidproduct.  

 

Een combinatie van de bovengenoemde behandelingen wordt ook regelmatig toegepast. 

(Tip: Biofood zalmolie, Biofood schapenvet bonbons met zalmolie). 

 

Overige oorzaken  

Voeding van mindere kwaliteit (bijv. te weinig vet en slechte vertering: vloeibaar schapenvet, 

schapenvet bonbons of zalmolie kunnen dan een probaat middel zijn met snel resultaat) kan 

een oorzaak zijn of infecties en parasieten (luizen en mijten). Ook kunnen sommige 

medicijnen door overgevoeligheidsreacties jeuk veroorzaken.  

 



En tenslotte zijn er nog auto-immuunziektes (bijvoorbeeld pemphigus) die jeuk kunnen 

veroorzaken.  Ook zonder erfelijke ziekte, ontsteking, tumor  of parasiet kan een hond een 

auto-immuunziekte krijgen. Het kan iedere hond overkomen, ook zonder speciale reden.  

Auto-immuunziekten worden vaak behandeld met medicijnen die de afweer remmen (bijv 

prednison). 

 

Tip: BIOFOOD heeft tegen deze parasieten als vlooien, luizen, teken en wormen speciale 

natuurlijke tabletjes en bonbons met knoflook ontwikkelt om dit ongedierte te bestrijden 

volgens de natuurlijke methode. Knoflook, die door oraal gebruik van de natuurlijke snoepjes 

in de bloedbaan terechtkomt, heeft een afwerende werking op bloedzuigende parasieten 

(en bacteriën) als vlooien, luizen, teken en mijten. Daarnaast heeft Knoflook een hoog 

gehalte aan etherische oliën. Dit dekt de melkzuurgeur van de huid af welke teken en 

vlooien als trigger nodig hebben. Zo reduceert knoflook succesvol een teken- of 

vlooienplaag.  
 
Wat te doen? 
Het traject dat moet worden doorlopen om tot de juiste diagnose te komen kan soms veel tijd in beslag 

nemen! Dit is voor zowel eigenaar als dierenarts soms erg vervelend, maar bedenk dat de aanhouder 

meestal wint. Soms wijzen de verschijnselen al in de richting van een bepaalde vorm van allergie, 

bijvoorbeeld de leeftijd van de hond of het seizoensgebonden aspect (uw hond is niet 2 maanden per 

jaar allergisch voor zijn voer en de rest van het jaar niet).  

 Eerst zullen de gemakkelijkst uit te sluiten oorzaken voor jeuk worden uitgesloten, zoals 

parasieten (vlooien, luizen, mijten).  

 Vervolgens moet altijd eerst een voedselallergie worden uitgesloten. Alle verdere 

vormen van onderzoek naar atopie (zoals allergietesten) zijn niet betrouwbaar als niet 

eerst is uitgesloten dat de hond allergisch is voor voedsel. Het uitsluiten van 

voedselallergie doen we door middel van een dieet. Het dieet moet zeer strikt 

worden opgevolgd voor een periode van 9 weken. Indien uw dier binnen die 9 

weken niet duidelijk verbetert, is er geen sprake van voedselallergie. Verbetert uw 

hond wel, dan kunt u doorgaan met het gekozen commerciële voer of (indien u zelf 

kookt) moet er gezocht worden naar een dieet waar uw hond het goed op doet. 

 Als de hond niet allergisch is voor voedsel, betreft het een atopie. Er bestaan testen 

om uit te zoeken waar de hond allergisch op reageert. Dit kan via bloedonderzoek of 

een intradermale allergietest (huidtest). Geen van deze testen is 100% betrouwbaar. 

Een combinatie van beide testen is het beste, maar gezien het financiële aspect 

wordt dit meestal niet gedaan. 

 

Een gezonde voeding draagt in sterke mate bij tot een gezonde huid en vacht. Borstel de 

vacht van uw dier regelmatig, zodat de dode haren verwijderd worden en er zich geen 

knopen vormen in een lange vacht. Het is dan ook belangrijk dat u uw huisdier zo vroeg 

mogelijk vertrouwd maakt met deze gewoonte. Raadpleeg bij twijfelgevallen ook altijd uw 

dierenarts. 

 Biofood lam rijst 3kg en 12,5kg. 

 Biofood lam geperst (all life stages) 5kg en 15kg 

 Biofood vleesvoeding (varianten: eend, zalm en lam) 7x90G/630G.  

Biofood diner 3kg en 12,5kg, Biofood geperst 5kg en 15kg. 

 Biofood high energy 3kg en 12,5kg. 

 Biofood geperst mini 5kg. 

 Biofood sensitive kat 1,5kg. 

 Biofood sensitive mini hond 1.5kg 

 Biofood anti-vlo tabletjes: Hond: Zeewier, Pens (55st 90gr), Kat: Naturel, Zeewier, Zalm 

(100st 90gr). 

 Biofood relax tabletjes: Hond/Kat (100st) 

 Biofood rawhide kauwkluiven: Knopen, Rollen en Kaantjes. 



 Biofood vetten: vloeibaar schapenvet flacon, zalmolie flacon, schapenvet zalm 

bonbons, zalm truffel 

 Biofood natuurkruiden: pot e450gr 

 Biofood omega+ probiotica: flacon 250ml en 500ml 
 


