Huidproblemen
Vrijdagmiddag was altijd een vast tijdstip om met de studenten de afgelopen werkweek
te reconstrueren wat ze opgestoken hadden van de gynaecologische aspecten in onze
dierenwereld. Nu is de verloskundige wereld altijd interessant en is nog steeds de basis
voor een nieuwe wereld.
Na afloop van alle discussies met de studenten, stelden we dan vaak de vraag wat ze
volgende week moesten doen om het vak diergeneeskunde onder de knie en in het hoofd
te krijgen. Heel vaak was het antwoord dat hij of zij een week naar de afdeling
Parasitologie moesten, maar daar niet zoveel zin in hadden. Ze namen liever een weekje
vrij om te gaan zeilen op de Friese meren! Even er tussen uit!
Natuurlijk gun ik alle hard studerende toekomstige diergeneeskundigen een weekje vrij
op het steeds schoner wordende natuurwater in ons land, maar onbewust liepen ze
daardoor een heel bijzonder aspect in de diergeneeskunde mis. Parasitologie wordt nog
steeds onderschat!
Eenmaal afgestudeerd en een praktijk bemachtigd, wordt je elke dag geconfronteerd met
vele gevallen van huidaandoeningen bij onze dieren! Heel vaak word een vervelende
krab-ziekte bij een hond dan afgedaan met “Het zal wel eens een allergie kunnen zijn
voor iets, of probeert u eens een ander merk voeding voor uw dier.”
Dermatologische aandoeningen bij dieren, maar ook bij mensen, houden honderden
artsen dagelijks bezig. Er zijn zelfs artsen die niet kunnen slapen omdat ze een jeuk
probleem van een patiënt niet kunnen oplossen! Huidproblemen kunnen hoogst irritant
zijn! Als er morgen geen huid aandoeningen meer zouden zijn bij mens en dier, zou dat
ons land elke dag een paar miljoen euro’s opbrengen! Dat is niet overdreven … echt
niet!
Onze huid is een van onze belangrijkste organen. We moeten het koesteren en
zorgen, dat het intact blijft. Een beschadiging van de huid dient zo spoedig mogelijk te
worden afgesloten van de buitenwereld! Een open huid is de directe, gratis ingang voor
parasieten. U weet net als ik dat parasieten er op uit zijn om gratis te kunnen profiteren
van uw lichaam!
In het voorjaar krijgen vele dierenasielen overtollige dieren aangeboden met de klacht …
“één van onze kinderen is allergisch voor dit konijntje!” Maar al te vaak is de echte reden
de komende vakantie, het dier moet gewoon weg! Na de vakantie kopen ze weer een

nieuw huisdiertje … tot de komende vakantie. Als je zo als ik “in het vak” zit, weet je dat
na dertig jaar ervaring!
Nu zijn er echter wel degelijk heel veel gevallen van huidaandoeningen waar vele
wetenschappers op dat gebied zich het hoofd over breken. Er zijn gelukkig er maar
enkele die overdraagbaar zijn van dier op mens. Ringschurft is daar bijvoorbeeld één
van, het komt nog regelmatig voor. Ook ik heb die nare schurft op mijn arm gehad, van
een koe, en daar een half jaar mee rondgelopen! Men beweert dat je het nooit meer
krijgt als je ervan genezen bent. Bij mij was dat dertig jaar geleden en mogelijk heb ik
antistoffen opgebouwd in mijn lichaam die mij beschermen voor een volgende aanval van
schimmels.
Voorlopig zie ik nog dagelijks honden en katten met huidaandoeningen. De irritatie is
zowel bij het dier als bij de mens aanwezig. Niet alleen honden en katten, alle
diersoorten komen op de behandeltafel met huidirritatie, van slang tot goudvis. Vaak ook
cavia’s die lijden aan een zeer vervelende huidaandoening, die lijkt op schurft. De dieren
krabben zichzelf de huid open tot bloedens toe. Meestal hebben we hier met mijten te
maken.
Met het geneesmiddel Ivermectine kunnen we vele problemen oplossen, maar het is
toch altijd gissen naar de oorzaak van het huidprobleem. Soms spelen de
toegediende voedingsmiddelen een grote rol in de huidaandoeningen van een dier en is
het verstandig om eens een ander merk diervoeding te proberen!
Door een overmatig gebruik van kleur- en geurstoffen in de voeding van uw huisdier, lijkt
de aangeboden voeding smakelijker, maar is die in werkelijkheid slechter voor uw dier!
Test het maar eens uit! Het kan heus geen kwaad om langzaam over te stappen naar een
ander merk! Ik verkoop zelf diervoeding en hoor dat dagelijks van mijn klanten. Ik
prefereer echt niet een bepaald merk. Wanneer uw huisdier het goed doet op een soort
voer, moet je het zo houden.
Vele huid aandoeningen en allergieën zijn simpelweg op te lossen door de juiste
voeding voor uw dier. Vergeet echter niet om regelmatig uw huisdier te ontwormen,
let op een niet-schimmelvormende bodembedekking in het dagelijkse verblijf van uw
huisdier en desinfecteer regelmatig de kooi en toebehoren. De meeste veroorzakers van
huid aandoeningen zijn de veelvuldig in onze natuur voorkomende schimmelsporen. Je
komt ze ongewild tegen in de metro in Londen, in Madurodam, bij de patatzaak om de

hoek en in de wachtkamer bij de afdeling sociale zaken in jouw gemeente. Waar u zich
ook bevindt, met of zonder huisdier, schimmels zijn overal en belagen de huid van mens
en dier!
Ik zou veel kunnen schrijven over baardschurft, voetschimmels, oormijten, kalknagels,
wratten en meer van dat soort parasieten die het leven van mens en dier op onze aarde
tot een ware hel kunnen maken. Een kant en klare oplossing voor dit ellendige probleem
wat onze maatschappij miljoenen euro’s kost is niet zomaar op te lossen.
Vandaar dat wij de studenten hebben gewezen op het nut van de te volgen college’s bij
de afdeling Parasitologie. Een groot gedeelte van hun toekomstige inkomsten bestaat
immers uit het oplossen van huidproblemen bij dieren.
Ik had ooit eens een goede vriend, die voor werkzaamheden een extra pilsje kreeg
aangeboden. Ook als er geen werkzaamheden waren op mijn bedrijf, kwam hij toch
regelmatig langs voor een pilsje. Die kreeg hij ook, maar op den duur kwamen de kosten
boven het gewin. Ik heb hem dat een keer netjes meegedeeld en nadien nooit meer
gezien. Sommige mensen parasiteren echt op een ander en daardoor blijven ze in leven!
Ecto- en Endoparasieten bij mens en dier zijn een nog steeds onderschat probleem in het
welzijn van mens en dier!
PARASIETEN, WEG ERMEE !
SKUKUZA

