
 
 

 

Voedselallergie-dieet 

Om te beoordelen of uw huisdier allergisch reageert op bepaalde bestanddelen in de voeding is er een 
speciaal dieet samengesteld, wat u zelf voor uw dier gaat koken. 

Het is belangrijk dat uw dier een vleesbron gaat eten welke hij/zij nog nooit gegeten heeft. 

Voorbeeld eliminatiedieet: 
…………. gram gekookte witte rijst/ aardappels* (droog afgewogen) 
(50- 75 gram per 5 kg lichaamsgewicht per dag) 

…………. gram gekookt geitenvlees/ struisvogelvlees/ paardenvlees 
(50-75 gram per 5 kg lichaamsgewicht per dag) 

Bovengenoemde hoeveelheid mag in 1 of in meerdere porties per dag verstrekt worden. 

Deze hoeveelheid is een richtlijn. Als uw huisdier meer wil eten of de portie niet helemaal op kan dan 
is dat geen bezwaar. 

*Een kat lust meestal geen rijst of aardappels, wel pompoen. 

Belangrijk : 
•Het kooknat van het vlees dient u ook op te voeren. 
•Het is niet toegestaan naast dit dieet ander eten of lekkernijen te voeren zoals: kattenmelk, 
gistsnoepjes, brokjes, kluiven, koekjes, tafelresten of iets dergelijks. 
•Uw dier drinkt naast dit dieet alleen water. 
•Dit dieet moet strikt volgehouden worden, over een periode van 6-9 weken 
•Na deze periode neemt u voor de vervolgbehandeling contact op met de kliniek. 

Indien langer dan 9 weken: 
Indien bovengenoemd dieet langer dan 9 weken geeft, moet u aanvullingen gaan geven. 
• 5 gram per 5 kg lichaamsgewicht per dag: Gistocal of beendermeel 
•1 gram per 5 kg lichaamsgewicht per dag: Jozo-zout 
•2,5 ml per 5 kg lichaamsgewicht per dag: maïsolie 
•15 gram per 5 kg lichaamsgewicht per dag: lamslever na overleg met één van de dierenartsen.  

Hypoallergene brokken: 
Indien u niet zelf wilt koken voor uw huisdier bestaat de mogelijkheid een hypoallergene brok te gaan 
voeren. In deze brokken is het eiwit al deels omgezet, waardoor er minder snel een allergische reactie 
zal optreden. Dit betreft bijvoorbeeld het Royal Canin hypoallergenic program. U dient zich te 
realiseren dat deze commerciële voeders niet in 100% van de gevallen tot verbeteringen zullen leiden. 
Zelf voeding koken is wel 100% betrouwbaar. 

 



 
 

 

Wanneer de diagnose voedselallergie is gesteld kunnen we proberen of er overgestapt kan worden op 
een dieetvoeding met weinig allergene eigenschappen zoals de eerder genoemde Royal Canin 
Hypoallergenic program of Hill’s z/d of d/d. Gedurende een periode van 3 weken wordt getest of de 
klachten niet meer terug komen. Overleg hierover met de dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen 
Utrecht. 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 
Wanneer u een afspraak wilt maken, adviseren we u de praktijk te bellen. 

 

Bij vragen zijn onze wij op werkdagen bereikbaar op 030 – 233 2320 of 035 – 628 01 62. 
 


