
Dermatologische behandelingen: de top-10 
 
Opmerking: onderstaande behandelingen zijn mijn persoonlijke voorkeursbehandelingen. Ze zijn 
geleidelijk ontstaan op basis van jaren klinische ervaring, gecombineerd met literatuurgegevens 
waar vergelijkende tests beschikbaar zijn. Mijn keuze voor deze medicijnen is gebaseerd op 
efficiëntie, veiligheid en kostprijs, maar deze keuze is ongetwijfeld voor discussie vatbaar en wordt 
voortdurend aangepast naarmate inzichten veranderen en nieuwere producten beschikbaar 
worden. 
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Atopie 
1. Behandel alle secundaire bacteriële en gistinfecties 

alsook otitis externa. Deze verergeren de jeuk en 
bemoeilijken het vinden van een goede lange termijn 
symptomatische behandeling.  

2. Laat de hond minstens 2x per week wassen met een 
antibacteriële shampoo (vb chloorhexidine 3%) 

3. Zorg voor een goede vlooienpreventie 
4. Combineer symptomatische behandelingen 
5. Gebruik immunotherapie, lokivetmab of ciclosporine voor 

de lange termijn 
6. Gebruik cortico’s en oclacitinib vooral voor “jeukopstoten” 

die niet veroorzaakt worden door bacteriën of gisten 
 
Cortico’s moeten niet gebruikt worden als standaard 
jeukbehandeling, vermits vele oorzaken van jeuk niet goed 
steroid responsief zijn (pyodermie, malassezia, vlooien, schurft, 
voedselovergevoeligheid). 
Cortico’s zijn de goedkoopste geneesmiddelen, maar hebben de 
meeste bijwerkingen (gewichtstoename, spieratrofie, huidatrofie, 
calcinosis cutis, diabetes mellitus, verminderde weerstand tegen 
infecties) 
Als een patiënt meer dan 3 maanden cortico’s per jaar nodig 
heeft, probeer dan om over te gaan op imunotherapie, 
lokivetmab, ciclosporine of oclacitinib. 
Ciclosporine, oclacitinib, lokivetmab en cortico’s werken allemaal 
ongeveer even goed, maar er is verschil in veiligheid en 
kostprijs. 
Atopie is een complex en levenslang probleem, zorg dus voor 
een goede verstandhouding met de eigenaar of verwijs de 
patiënt voor dit probleem. 

Demodicose 
1. Behandel de pyodermie die bijna altijd secundair 

aanwezig is (zie pyodermie) 
2. Dood mijten met isoxazolines (fluralaner, afoxolaner, 

sarolaner)  
3. Laat wekelijks wassen indien veel huiddebris 

(benzoylperoxide shampoo) 
 



Gistcel-
dermatitis 

1. Ketoconazole per os aan 10 mg/kg/d of itraconazole aan 
5 mg/kg/d gedurende minstens 3 weken. 

2. Wassen met chloorhexidine of miconazole shampoo 2x/w 
3. Zoek naar onderliggende oorzaken (meestal allergieën of 

hormonale problemen) 
 
Gisten zijn vaak moeilijk te vinden op cytologie: behandel dus 
ook bij vermoeden. 
Komt ook voor bij katten: gebruik dan itraconazole (Itrafungol) 

Vlooien  
• Hond: oraal of spot-on maandelijks 

• Kat: oraal of spot-on maandelijks  

• Omgevingsbehandeling is moeilijk geworden sinds het 
verdwijnen van Flea Zero (Na perboraat); eventueel te 
vervangen door borax poeder (via apotheek). 
Verschillende vlooienproducten hebben ook 
omgevigsactiviteit. 

• Indien vlooienallergie: aanvullen met tijdelijke cortico, 
lokivetmab of oclacitinib behandeling 

• Indien pyodermie aanwezig: geen cortico’s, wel topicale 
antibacteriële therapie (bvb shampoo) 

 
Hoewel vlooien tegenwoordig minder een probleem zijn dan een 
10-tal jaar geleden, worden ze nog vaak onderschat als oorzaak 
of verergerende factor bij de meeste huidziekten. 
Behandel steeds ook alle in-contact dieren. 

Schurft en 
schilfermijt 
(Sarcoptes / 
Cheyteliella) 

• Selamectine of Moxidectine spot-on om de 2 weken 
gedurende 6 weken, of een isoxazoline. 

 
Vaak moeilijk te diagnosticeren, daarom wordt de behandeling 
vaak als diagnosemiddel gebruikt. 
Zoönose! Wordt bij de eigenaar vaak foutief gediagnosticeerd 
als allergie door de huisarts. 

Dermatofyt  
• Hond: ketoconazole 10 mg/kg per dag bij het eten + 

wekelijks “wassen” met Imaverol (enilconazole); niet 
uitspoelen. Totale behandeling minimum 1 maand. 

• Kat: itraconazole (Itrafungol) volgens schema (week 
behandelen, week niet gedurende 6 weken) + eventueel 
sponzen met Imaverol; kraag opzetten tot volledig droog. 

 
Microsporum infecties zijn quasi altijd woodlamp positief 
(trichophyton is altijd wood negatief). 
Belangrijke zoönose (gezin met kinderen en jong kitten!). 
Vaak overgediagnosticeerd: de meeste vermeende 
dermatofytosen zijn eigenlijk pyodermie of demodicose. 

Endocriene 
alopecie 

• Hypothyroidie: gemakkelijk te behandelen met correcte 
supplementatie (controleren in bloed) 

• Hyperadrenocorticisme: moeilijk te behandelen. 
Trilostane (Vetoryl). 



• Iatrogene Cushing: voorzichtig afbouwen van cortico en 
geleidelijk overschakelen op alternatief (vb oclacitinib, 
ciclosporine) 

• Vergeet de secundaire pyodermie niet! 
 
Het grootste probleem bij endocriene alopecie blijft de diagnose: 
T4 en TSH voor de schildklier, samen met andere compatibele 
bevindigen: hypercholesterolemie, anemie, .. 
Lage dosis dexamethasone suppressietest of ACTH 
stimulatietest (met compatibele urine c/c, compatibele 
hematologie en biochemie). 
Laat je niet vangen aan de cyclische flankalopecie! 

Acrale 
likdermatitis 

• Behandel in eerste instantie als een diepe pyodermie: 
langdurige antibiotica, eventueel inclusief rifampicine. 

• Zoek naar onderliggende triggers: vaak een 
gedragsprobleem (grote actieve honden met 
onvoldoende gelegenheid om zich uit te leven); vaak ook 
gedragstherapie nodig. Ook onderliggende allergie of 
endocrinopathie moet uitgesloten worden. 

• Maak altijd een RX van het aangetaste lidmaat, zelden zit 
er een orthopedisch probleem onder, maar het zou dom 
zijn dit te missen. 

 
Is vaak een zeer frustrerend probleem om te behandelen. Blijft 
meestal levenslang in min of meerdere mate aanwezig. 
Verbanden, kragen en muilkorven zijn geen correcte 
behandeling en maken het probleem op termijn alleen maar 
erger. 

Pyodermie  
• Cefalexine 20 mg/kg tweemaal daags + 2x/week wassen 

met chlorhexidine shampoo. 

• Alternatief: cefovecine injectie minstens 2x met 2 weken 
tussentijd + wassen. 

• Altijd zoeken naar onderliggend probleem. 
 
Bijna altijd aanwezig bij honden die voor de eerste keer 
aangeboden worden voor huidproblemen. Veruit de meest 
voorkomende oorzaak van jeuk bij de hond. 
Zeer zeldzaam bij de kat. 
Bij onvoldoende respons: controleer correcte toediening van de 
behandeling door de eigenaar, maak een antibiogram, herbekijk 
de differentiaaldiagnosen (pemphigus, demodex). 
Antibiogram is verplicht als: 

• Niet 50% verbeterd of nieuwe letsels na 2 w 

• Niet volledig genezen na 6 w 

• Diepe pyodermie 

• Staven op cytologie 

• Voorgeschiedenis van resistente bacteriën 



Voedsel 
over-

gevoeligheid 

• Moeilijk te diagnostiseren: 8w eliminatiedieet + challenge. 

• Zoek naar een geschikte voeding na de diagnose (bvb 
Eukanuba Dermatosis, Hills d/d, Specific CDD, Trovet 
RDD). 

• Vroeg of laat geeft de eigenaar toch weer een andere 
voeding waardoor de jeuk terugkomt. 

• Behandel zorgvuldig bijkomende pyodermie en andere 
allergieën. Zorg voor een goede vlooienpreventie. 

 
Bijna alle diëten voor huidproblemen bevatten tegenwoordig 
therapeutische hoeveelheden EFA’s. Dit maakt de interpretatie 
van voedseltests wat moeilijker.  
Voor veel eigenaars is het concept van voedselovergevoeligheid 
moeilijk te begrijpen, ze denken dat het probleem bij de voeding 
ligt en niet bij de hond (slecht merk van eten, teveel eiwitten, 
teveel bewaarmiddelen, …). 

 


