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IETS is zieliger dan een kind 
dat net een jong hondje of 
poesje heeft gekregen, en 

dan allergisch blijkt te zijn. En niets is 
hardvochtiger dan meteen de hond of 
poes de deur uit te doen. Vandaar de 
populariteit van zogeheten ‘hypoaller-
gene’ huisdieren: dieren waarvan ge-
zegd wordt dat ze amper of geen aller-
gie veroorzaken — de poedel en de la-
bradoedel, de sfinx en de Blauwe Rus. 

Zo’n aanschaf is echter niet alleen 
duur maar ook zinloos: er bestaan 
geen honden en katten die niet-aller-
geen zijn. Het is ook een onaardige 
aanschaf: de rassen zijn vaak doorge-
fokt, gevoelig voor infecties en zon-
licht, en anderszins gehandicapt. En 
de dieren moeten waarschijnlijk uit-
eindelijk toch weer het huis uit. 

 
Monsters 
De knuppel in het hondenhok werd al 
in 2012 gegooid door een groep 
Utrechtse onderzoekers onder leiding 
van medisch bioloog Esmeralda de 
Wit. Zij lieten vijfhonderd hondenbe-
zitters monsters nemen van de vacht 
van hun dier, maar ook van het vloer-
kleed, het huisstof en van de lucht in 
de woonkamer. En de baasjes moesten 
een uitgebreide vragenlijst invullen. 

Ruim de helft van de hondenaller-
gieën wordt uitgelokt door Canis fa-
miliaris 1, kortweg Can f 1, terwijl ne-
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gentig procent van de poezenaller-
gieën te wijten is aan Felis domestica 1, 
Fel d 1. Het antigeen (dus het mole-
cuul dat de allergie opwekt) zit vooral 
in speeksel en talgklieren, bij de hond 
ook in de urine, en het is vrijwel on-
mogelijk het te ontlopen — zelfs zon-
der huisdieren. Fel d 1 kan nog een 
half jaar nadat de poes het pand heeft 
verlaten, in huis worden aangetoond. 

In monsters van ‘hypoallergene’ 
honden vonden de onderzoekers sig-
nificant meer antigeen dan in ‘gewo-
ne’ honden. Er waren wel verschillen 
tussen de verschillende rassen, maar 
bijna nog meer tussen dieren van een 
enkel ras. De laagste concentratie 
werd aangetroffen in labradorretrie-
vers, de hoogste in poedels en labra-
doedels. Het leek niet uit te maken of 
de hond vaak werd gewassen, recent 
was gewassen, of dat er net was gezo-
gen. Eigenlijk was de hoeveelheid al-
lergenen in elk huis ongeveer gelijk, 
of er nu een ‘hypoallergene’ hond was 
of niet. ‘Er is geen bewijs voor de clas-
sificatie van bepaalde hondenrassen 
als ’hypoallergeen’,’ concludeerden de 
Utrechters. 

Ruim zestig procent van de bezitters 
van ‘hypoallergene’ honden meldde 
dat zij die hond hadden genomen om-
dat die als zodanig was aangeprezen. 
Twintig procent van hen had niette-
min allergische klachten, maar meer 

dan tachtig procent zei dat ze bij ‘hy-
poallergene’ honden minder klachten 
hadden dan bij andere honden. 

Kattenallergie is minder goed on-
derzocht, maar ook hier ontbreekt 
vooralsnog wetenschappelijk bewijs 
dat de als ‘hypoallergene’ aangeprezen 
dieren werkelijk minder allergenen 
doen rondstuiven. Katers lijken iets 
meer Fel d 1 te produceren, maar ook 
hier is de variatie tussen dieren van 
hetzelfde ras groot. 

Voor de stelling dat vroege blootstel-
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ling aan een poes of hond juist be-
schermt tegen allergie, is het bewijs 
pover, en ook immuuntherapie werkt 
minder goed dan men aanvankelijk 
hoopte. 

 
Welzijn 
Begin dit jaar wezen de Rotterdamse 
kinderarts Olivia Liem en collega’s er 
bovendien op dat aan de promotie en 
verkoop van ‘hypoallergene’ dieren 
een aantal onplezierige kanten zitten 
— voor dier en mens. 
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Kale katten zijn beklagenswaardig: 
ze moeten eigenlijk binnen blijven, 
krijgen makkelijk een infectie, en ze 
hebben het voortdurend koud. Kale 
katten — maar ook rexkatten (met een 
krullende vacht) — hebben geen snor-
haren, wat ze nogal belemmert in hun 
doen en laten. Van rexkatten, maar 
ook van de Siberische kat en de Blau-
we Rus, wordt ten onrechte beweerd 
dat ze niet verharen. 

De uitverkoren honden hebben vaak 
weer andere problemen, zoals een 
slecht gebit en andere onhygiënische 
toestanden. Eigenaren die bang zijn 
voor de allergie, boenen en borstelen 
de dieren onverantwoord vaak — of 
weren ze helemaal uit de gezellige 
ruimtes in huis. 

Omdat haarloosheid of niet-verha-
ren een erfelijke eigenschap is, wor-
den de dieren ‘raszuiver’ gefokt. Die 
inteelt leidt tot vervelende aandoenin-
gen, de dieren zijn vaker ziek en ster-
ven jong. Vooral de labradoedel lijkt 
hierdoor te worden getroffen. 

 
Passief 
Voor zeker een kwart van de mens-
heid zijn katten en honden een bron 
van zorg, van allergie- en van astma-
aanvallen. Zodra zij in de buurt van 
een hond of kat zijn, krijgen ze last, 
en de klachten kunnen uren tot dagen 
aanhouden. Baasjes die allergisch zijn, 

wennen aan hun symptomen van 
kort ademigheid, vermoeidheid en 
sufheid — vaak wordt het verband met 
hond of poes niet eens gelegd. 

Met name poezen zijn de laatste tijd 
slecht in het nieuws omdat zij een 
slachting aanrichten onder hun prooi-
dieren. Er gaan zelfs stemmen op om 
huisdieren helemaal te verbieden. 

Er leven ongeveer 1,5 miljoen hon-
den en 2,5 miljoen katten in Neder-
land. Can f 1 en Fel d 1 zijn alomtegen-
woordig, niet alleen in huizen, maar 
ook in kinderdagverblijven, klasloka-
len, ziekenhuizen en vliegtuigen. Zo-
als een redactioneel commentaar bij 
het artikel van Esmeralda de Wit zich 
afvroeg: is overlast door dierlijke 
huidschilfers niet vergelijkbaar met 
passief roken? Roken wordt algemeen 
ontmoedigd en verboden, maar hon-
den en katten mogen nog altijd in res-
taurants, vliegtuigen en woonkamers 
— ‘hypoallergeen’ of niet.  ■ 
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