
 
 
Voedselallergie: Dieren die overgevoelig zijn voor bepaalde ingrediënten in 
de voeding krijgen soms huidklachten (jeuk, kale plekken, ontstekingen) of 
maag/darmklachten (braken, diarree, winderigheid). 
Voedingsadvies: 
Met behulp van een eliminatiedieet kunnen we achterhalen voor welk 
bestandsdeel uw hond allergisch is. Uit onderzoeken is gebleken dat honden 
het meest gevoelig zijn voor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het eliminatiedieet: je gaat achterhalen waar je dier allergisch voor is. 
Stappenplan: 

1. Kies een diersoort die je hond nog nooit gehad heeft en voer dit zes weken 
lang. 

2. Zijn na de zes tot acht weken de klachten verdwenen en weggebleven? 
Introduceer dan een tweede diersoort. Zijn de klachten gebleven, kies dan 
een nieuw diersoort en begin opnieuw met alleen dit nieuwe diersoort. 

3. Voer dit tweede diersoort twee weken lang naast het eerste diersoort en 
afhankelijk van het aanhouden/terugkomen/wegblijven van klachten kun je 
bepalen of het diersoort geschikt is om te blijven voeren. 

4. Ga ermee door tot je genoeg diersoorten hebt om een gevarieerd eetpatroon 
te creëren. Lukt dit niet, omdat er maar weinig diersoorten zijn waar je hond 
goed op reageert, blijf dan alleen deze diersoorten voeren. 

 
Bijpassende producten:  



- Konijn compleet (bevat één dierlijke eiwitbron en staat niet op de lijst van 
allergieën) 

- Eend Compleet (bevat één dierlijke eiwitbron en staat onderaan de lijst 
van allergieën)  

- Geit - eend compleet (bevat wel 2 dierlijke eiwitbronnen maar geit 
veroorzaakt zelden allergische reacties bij honden) 

- Paard-konijn compleet (bevat wel 2 dierlijke eiwitbronnen maar deze 
veroorzaken zelden allergische reacties bij honden) 

- Rund Compleet (bevat één dierlijke eiwitbron maar er zit een kans in dat je 
hond daar allergisch voor is) 

- Kip compleet (bevat één dierlijke eiwitbron maar er zit een kans in dat je 
hond daar allergisch voor is) 

 
Voer tijdens het elimineren geen snacks of dergelijke, tenzij het van dezelfde 
diersoort af komt! 
 
 


