
De problemen voor het dier door de 
mythe hypoallergeen



Disclosure sheet

In deze presentatie is er geen sprake van 
belangenverstrengeling met medische bedrijven of de industrie



Even voorstellen

Kelly Kessen

▪ Gezelschapsdierenarts: ruim 15 jaar in de praktijk

▪ Dier&Recht sinds 2017 om dierenwelzijn te verbeteren

Rechtszaken

Campagnes 

Politieke lobby om de wet te handhaven

Kelly@dierenrecht.nl

zogenaamde Hypoallergene katten en honden 

een schadelijk uiterlijk & problemen door inteelt

mailto:Kelly@dierenrecht.nl


Wet Dieren - Wet BHVD
Wet Dieren
Artikel 1.3 Wet Dieren erkent intrinsieke waarde van het dier – integriteit van het dier
Soortspecifiek gedrag - vrij van stress en fysiek ongemak

Artikel 3.4 Besluit houders van dieren: Fokken met 
gezelschapsdieren
sinds juni 2014 van kracht

1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren als het welzijn of de gezondheid 
van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld

2. In ieder geval wordt bij het fokken, voor zover mogelijk voorkomen dat:

a ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan nakomelingen
b uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan de nakomelingen die schadelijke 
gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren
c …

Het zal duidelijk worden dat bij het fokken van deze gezelschapsdieren de 
wet niet als uitgangspunt gebruikt wordt! 



De basis ‘hypoallergeen’

Niet verharen/minder verharen
poedel, Bengaal, Britse korthaar

Specifieke vacht

labradoodle

Afwezigheid van haar
Deskundigenverklaring van de Universiteit Utrecht 2018

Uitspraak minister LNV Schouten 
“…Het creëren van nieuwe rassen voor het plezier van de mens, zonder inachtneming van 
de consequenties voor het dier, zoals korte pootjes, naakte katten etc. toont mijns inziens 
geen respect voor de integriteit, het welzijn en de gezondheid van het dier.”



Afwezigheid van haar
schadelijk uiterlijk kenmerk

▪ Aantasting integriteit dier
▪ Bescherming vacht ontbreekt

✓ Zonnebrand
✓ Beschadiging

▪ Communicatie
▪ Zintuigelijke waarneming
▪ Dermatitis/ Otitis externa 

(Malassezia)



Communicatie



Zintuigelijke waarneming

https://www.youtube.com/watch?v=mdqBbvY
X3MU De functie van snorharen 2.30- 3.30 

https://www.youtube.com/watch?v=mdqBbvYX3MU


Welzijnsaantasting

▪ Uit huis/ buiten blijven/ vaak wassen

▪ Vachtverzorging

▪ Haar hangt voor de ogen

▪ Dier (kat) zonder haar en snorharen is gehandicapt

▪ Bengalen: afkomstig Bengaalse tijgerkat –WILD -
gedragsproblemen



Welzijnsaantasting



Gezondheidsproblemen

▪ Inteelt om tot de zogenaamde hypoallergene lijnen te komen

Afname fertiliteit en vitaliteit
En de toename van erfelijke ziektes

▪ Erfelijke aandoeningen door inteelt (enkele voorbeelden)

Hartfalen: DCM-Sphynx; HCM-Britse korthaar
Epilepsie: poedel/lagotto romagnola/labradoodle
Atopie en Otititis externa: poedel/
Oogaandoeningen met blindheid tot gevolg: PRA/Cataract labradoodle
Ziekte van Addison: labradoodle/poedel

▪ Verplichte castratie bij labradoodle (verergeren van inteelt/aantasting integriteit)

▪ Gistinfecties/zonnebrand/trauma 



Wat kan de medicus doen

▪ Uitleggen dat hypoallergene dieren niet bestaan

▪ Aantasting integriteit dier en gezondheidsproblemen uitleggen 
in de discussie 

▪ De vraag stellen: moeten dieren lijden om de mens 
gezelschap te houden?

▪ Ideeën uit de zaal…

PS ook vissen willen niet in een kom, de hele dag hetzelfde 
rondje zwemmen….



Juridisch Reclame Code Commissie

▪ RCC: hypoallergeen 
“weinig tot geen kans op allergische reacties”

▪ Geen jurisprudentie m.b.t. dieren

▪ Claimverordening misleiding



Bedankt voor de aandacht

RashondenWijzer

RaskattenWijzer

Dier&Recht

Wij zijn als stichting volledig afhankelijk van donaties



Stelling

Als een gezin minderjarige allergische kinderen 
heeft, moet het houden van een hond of kat 
verboden worden



Stelling

Er moeten echte hypoallergene huisdieren 
beschikbaar komen voor allergische mensen



Vragen?
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