
9 vragen over allergie voor katten
Allergie voor katten kan zich mild uiten, maar het kan ook 

een gemene allergie zijn die tot longschade kan lijden. 

Wanneer je aanwijzingen voor een allergie voor katten hebt 

dan kun je beter niet lichtvaardig besluiten om een kat in 

huis te nemen. Wanneer je allergie zo heftig is dat er niet 

mee te leven valt, dan is het heel verdrietig om afscheid 

te moeten nemen van het dier. Niet alleen verdrietig voor 

jezelf of voor je gezin, maar zeer zeker ook voor je kat. Deze 

leaflet helpt je om een weloverwogen beslissing te maken. Gedragstherapie voor katten
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Iemand benaderde me met de vraag: ‘Mijn man en één van mijn zoontjes zijn allergisch voor katten, 
maar we willen zo graag een kat. Nu hebben we gehoord dat er speciaal voer tegen kattenallergie 
is…’ Jammer genoeg moest ik haar teleurstellen. Het voer, waar ze op doelde, is alleen voor katten die 
zelf een voedselallergie hebben. Na deze grappige verwarring praatten we verder. 

Haar moeder had een kat, een Britse korthaar, waar beide kinderen (7 en 9 jaar oud) stapelgek op 
waren. Op deze kat reageerde haar zoontje van 9, met de kattenallergie, niet allergisch. Maar als het 
zoontje bij een vriendje met een kat thuis op zolder speelde, dan begon zijn neus wel te lopen en zijn 
ogen te tranen.  
Uit andere voorbeelden die ze aandroeg, kwam telkens naar voren dat haar man en zoontje een 
allergische reactie kregen in huizen waren katten aanwezig waren. Maar niet in alle huizen, zoals 
bleek. Dat werkt verwarrend, zijn ze nu wel of niet allergisch voor katten? Zouden het kunnen wagen 
en een kat nemen? In de laatste paragraaf - Lizzy -  kunnen jullie lezen hoe dit verhaal verder ging. 

Ons gesprek riep diverse vragen bij mij op die ik voor je op een rijtje heb gezet. 

Het is een misverstand dat, als 
je allergisch bent voor katten, je 
allergisch bent voor de haren. Het 
gaat juist om de kleine deeltjes 
die ingeademd worden, deze 
veroorzaken het niezen, het hoesten 
of de benauwdheid.  
 
Fel D 1 komt het meest voor in 
huidschilfers van katten. Dit zijn 
microscopisch kleine deeltjes droge 
kattenhuid, die in de lucht terecht 
kunnen komen waarna je ze 
inademt. Door de lucht verspreiden 
ze zich door heel je huis: op 

vloerbedekking, meubelstoffen, 
gordijnen, bedden en andere 
oppervlakten zoals op je kleren. 
Op zich zitten deze eiwitten dus 
niet, zoals gedacht wordt,  in de 
kattenharen. Wel is het zo dat de 
huidschilfers vaak aan de haren 
kleven. 
Het is vrijwel onmogelijk om 
blootstelling te vermijden. Zelfs als 
je zelf geen kat hebt, komt je er 
ongewild toch mee in aanraking in 
openbare ruimtes zoals het theater, 
de school, kantoren of het openbaar 
vervoer. Waarschijnlijk verspreid het 
zich via de kleren en het haar van de 
katteneigenaren. 

Fel D 4 komt het meest voor in 
het speeksel van katten. Doordat 
katten zich wassen komt er Fel D 
4 in het haar en op de huid van de 
kat terecht. Met de huidschilfers van 
de kat, al dan niet klevend aan de 
haren, komt het net als Fel D 1 in 
de lucht en in je omgeving terecht 
waarbij je het inademt.

Een kat grotendeels buitenshuis 
houden heeft weinig invloed op het 

niveau van de allergenen binnen.  
Een kattenallergeen blijft 
namelijk lang zijn werking op het 
afweersysteem van mensen houden. 
Iemand kan last krijgen in een huis 
waar maanden geleden een kat 
leefde. Wel is het nadelig voor het 
welzijn van de kat.

1   Wat is allergie 
precies? 

Een allergie is een overbodige 
reactie van het afweersysteem op 
onschuldige stofjes (allergenen) die 
op zichzelf geen schade toebrengen, 
maar bij sommige mensen leiden tot 
een lichamelijke reactie.   

2   Wat veroorzaakt 
allergie voor katten?

Kattenallergenen zijn eiwitten die 
Fel D genoemd worden. Dit komt 
van Felis Domestica wat huiskat 
betekend. Het zijn eiwitten die 
voornamelijk geproduceerd worden 
in de talgkliertjes van katten en 
in mindere mate in de haarzakjes, 
speekselklieren en anaalklieren. 
Ook wordt het aangetroffen in 
kattenurine. Tijdens het wassen 
verspreiden katten de eiwitten door 
de vacht. Hoe meer katten je in huis 
hebt, hoe meer allergenen.

Er zijn meerdere kattenallergenen, 
variërend van Fel D 1 t/m 8. Het 
merendeel van mensen die allergisch 
zijn voor katten (90%) reageren 
op Fel D 1 wat het meest in de 
huidschilfers van katten gevonden 
wordt. Fel D 4 staat op een goede 
tweede plaats, dit eiwit komt het 
meest in het speeksel voor.

3   Hoe kom je er mee in aanraking?

Allergische aandoeningen blijken 
een belangrijke invloed te hebben 
op het dagelijkse functioneren 
van patiënten. Het inhaleren 
van het allergeen veroorzaakt 
ontstekingsreacties in het lichaam. 
Het kan  geïrriteerde keel- en 
neusslijmvliezen veroorzaken, dus 
niezen, een loopneus of verstopte 
neus. Als het  allergeen in de 
bronchiën terechtkomt kan het daar 
irritatie veroorzaken wat zich kan 
uiten in hoesten, benauwdheid en 
een astma-aanval veroorzaken, wat 
zelfs gevaarlijk kan zijn. Verder kan 
het zich uiten in geïrriteerde ogen, 
hoofdpijn of vermoeidheid maar 
ook via huiduitslag of eczeem. In het 
meeste extreme geval kan het leiden 
tot anafylactische shock. Door het 
verwijden van je bloedvaten gaat 
het vocht uit je bloedbaan naar je 

weefsels. Daardoor krijg je een lage 
bloeddruk en kun je flauwvallen. 
Door het opzwellen van de weefsels 
kun je ademhalingsmoeilijkheden 
krijgen.

De hevigheid van de klachten 
verschilt sterk per persoon. Bij 
sommigen zijn de klachten dusdanig 
mild dat zij prima een kat in huis 
kunnen verdragen; bij anderen 
zijn de klachten zo heftig dat ze 
kattenallergenen koste wat kost 
moeten mijden. 

De eerste symptomen treden 
doorgaans binnen een half uur 
na contact op. Soms komt er een 
uitgestelde reactie voor tot wel  
24 uur later. Dit maakt het lastig 
om te bepalen wat de reactie 
veroorzaakte.

4 Hoe uit een kattenallergie zich?



Alleen allergisch zijn voor katten 
komt bijna nooit voor. Mensen die 
allergisch zijn voor katten zijn dit 
ook vaak voor huisstofmijt, pollen en 
schimmel. En andersom, mensen die 
bekend zijn met luchtweg-allergieën 
zoals hooikoorts, huisstofmijt, 
huisdieren of schimmels lopen een 
vergroot risico om alsnog allergisch 
te worden voor katten. Bovendien 
zijn er bepaalde kruisreacties. 
Sommige eiwitten in allergenen 
(o.a. in voedingsmiddelen) lijken 
sterk op elkaar. Ben je allergisch 
voor berkenpollen, dan is de kans 

groot dat je ook gevoelig bent voor 
appels, noten en wortelen. Iemand 
die allergisch is voor honden en 
katten, zal vaak last hebben van 
varkensvlees. Het is vaak een enorme 
klus om uit te vinden waar iemand 
allergisch voor is.

Er zijn twee gangbare manieren om 
vast te stellen waar je allergisch voor 
bent: 

A. RAST-test
Er wordt bloed afgenomen. Dit bloed 
wordt onderzocht en gecontroleerd 
op antistoffen via de RAST-methode. 
De belangrijkste antistof bij 
kattenallergie is immunoglobuline E 
(IgE). 

B. Priktest
Geconcentreerd allergeen wordt op 
de huid aangebracht. Vervolgens 
wordt een minuscuul gaatje in de 
behandelde huid geprikt. Hoe groter 
de bult die vervolgens ontstaat, des 
te heviger je allergie.

Een Amerikaans bedrijf, Allerca (nu 
Lifestyle Pets), ontwikkelde een ge-
netisch gemanipuleerd ras, specifiek 
om weinig allergie te veroorzaken. Ze 
noemden dit ras Allerca en beweer-
den dat het hypoallergeen was. Deze 
prijzige katten bleken echter net zo 
min hypoallergeen als iedere andere 
kat. Jammer genoeg bestaat er dus 
geen volledig hypoallergeen kattenras. 
Enkele rassen produceren mogelijk 
minder Fel D 1 en/of verspreiden 
minder huidschilfers. Dit noemt men 
hypoallergene rassen. Maar binnen 
eenzelfde ras is niet elke kat identiek, 
dus er is geen garantie. Mannelijke 
katten produceren overigens een 
grotere hoeveelheid Fel D 1 dan de 
vrouwelijke. Castratie verminderd de 
productie ook. Maar hier is conflic-
terende data over. Hieronder een 
opsomming van de rassen en de mo-
gelijke voordelen die ze meebrengen.

A. Bij allergie voor huisstof: 
Haarloze katten zoals de Sphynx,  
Don Sphynx en Peterbald;
Rex rassen zoals de Devon Rex,  
Cornish Rex en LaPerm;
Blauwe Rus.

Is men niet specifiek allergisch voor 
katten, maar wel voor stof (wat ook 
aan kattenharen kan kleven), dan 
zijn de haarloze rassen, de Rex rassen 
en de Blauwe Rus het onderzoeken 
zeker waard. Rex rassen hebben dun-
ne beharing wat betekent ook dat 
er minder haartjes zijn die moeten 
vernieuwd worden. Niet elke Rex 
verhaart op dezelfde manier. Sommi-
gen verharen in een zeer laag tempo 
het hele jaar door, anderen verha-
ren op een korte tijd in de lente en 
herfst. Dit zorgt op dat moment voor 
een groter allergie risico, maar is dan 
weer beperkt in tijdsduur. Dit verschil 
ligt niet in deze Rex rassen onderling, 
maar echt van kat tot kat. Een korte 
en dunne vacht impliceert ook dat 
de vacht minder dode huidcellen en 
speeksel vasthoudt.
De haren die de LaPerm - de (half)lang-
haar Rex - verliest wordt grotendeels in 
de vacht vastgehouden door de krulle-
tjes. Daardoor verspreiden deze haren 
zich veel minder in de omgeving. 

De Blauwe Rus verhaart minder dan 
andere rassen.

B. Bij allergie voor Fel D 1: 
Blauwe Rus, Siberische kat, Abessijn 
en Maine Coon.

De meeste Blauwe Russen produce-
ren minder Fel D 1 en verharen zoals 
gezegd iets minder, waardoor ook 
de verspreiding van Fel D 1 beperkt 
wordt. De Siberische kat en Abes-
sijn produceren ook minder Fel D 1. 
De Main Coons produceert minder 
huidschilfers waar deze allergeen in 
zit.

De haarloze katten produceren wel 
Fel D 1,  en veroorzaken zelfs nog 
meer allergie door de hogere produc-
tie en verspreiding van huidvet. Soms 
is allergie dan ook de reden dat deze 
katten een T-shirtje wordt aange-
daan. Gelukkig vinden de meeste 
Sphynxen (en dunbehaarde Rexen) 
dat niet al te vervelend. 
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5 Kun je testen of je een allergie hebt? 7 Zijn er hypoallergene katten?

6  Kun je een allergische reactie 
behandelen?

Het medicijn om een allergische 
reactie te onderdrukken of te vermin-
deren is antihistamine. Dit is onder 
verschillende merknamen verkrijg-
baar. Antihistaminica, neussprays en 
diverse andere middelen helpen de 
symptomen van de allergie te verlich-
ten, maar zijn niet ideaal als oplossing 
voor de lange termijn. Als je allergisch 
bent voor katten kun je het beste 
gaan praten met een allergoloog 
– immunoloog over het eventueel 
volgen van immunotherapie. 

Wat is immunotherapie?
Immunotherapie is bedoeld om de 
oorzaak van je allergie aan te pakken. 
Je allergieklachten kunnen verminde-
ren of zelfs helemaal verdwijnen.
Bij immunotherapie krijg je gedu-
rende langere tijd (drie tot vijf jaar) 
een bepaalde hoeveelheid van de 

stof waarvoor 
je allergisch 
bent (allergeen) 
toegediend. Dus: 
bij allergie voor katten krijg je een be-
paalde hoeveelheid kattenallergenen 
toegediend. Je immuunsysteem raakt 
op deze manier gewend aan deze 
stof. Het immuunsysteem zal op den 
duur minder of helemaal niet meer 
reageren op het allergeen. Hierdoor 
krijg je steeds minder last van typi-
sche allergieklachten.
 
Er is bewijs gevonden dat het bloot-
stellen van vatbare kinderen  in de 
eerste drie maanden van hun leven 
mogelijk kan zorgen voor het ontwik-
kelen van een ongevoeligheid voor 
de allergenen. Maar dit bewijs is niet 
sterk genoeg om het aan te raden als 
vorm van preventie.

Siberische kat.

Blauwe Rus.

LaPerm.

Huisstofmijt.
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Het meest effectief, als je allergisch 
bent voor katten, is het om katten 
en de omgeving waarin ze leven te 
vermijden. Maar dat is voor de echte 
kattenliefhebber niet echt een optie. 
Vandaar is er veel aandacht voor 
hypoallergene kattenrassen. 

Zoals gezegd bestaat er geen hypo- 
allergene kat. Iedere kat produceert 
allergenen, de mate waarin varieert 
per individuele kat. Een rasloze kat 
zou ook een lagere productie van 
allergenen kunnen hebben, terwijl 
binnen de ‘hypoallergene rassen’ ook 
individuen met een hoger productie 
kunnen zitten. 
 
Bij een aantal van deze rassen 
zouden we onszelf ook moeten 
afvragen of het welzijn van de kat 
niet in het geding is. Willen we 
heel veel geld uitgeven aan een 
raskat waarvan we na een paar 
jaren heel verdrietig afscheid moet 
nemen omdat het diertje doodziek is 
geworden door erfelijke gebreken? 
Kijk voor meer informatie over de 
gezondheid van diverse kattenrassen 

op www.raskattenwijzer.nl/
raskattenoverzicht.
 
Wanneer je een kat als huisdier wilt 
is het belangrijk om allereerst uit te 
zoeken of je allergisch reageert op 
katten. De allergie is in principe het 
probleem van de mens en de kat 
zou daar niet de dupe van mogen 
worden. Om te voorkomen dat je 
meteen weer afscheid van je kat moet 
nemen met allergie als reden, zou je 
proefondervindelijk kunnen testen of 
je allergisch bent en de mate waarin  
je het bent.  
Een bezoek aan mensen met een 
kat, een opvang, een cattery of 
een kattencafé, kan je helpen bij je 
beslissing. Aai katten en laat ze op 
schoot springen. De dingen die je 
ook met een eigen kat zult doen. 
Als je allergisch reageert, kijk dan 
hoe dit zich uit. En uiteindelijk moet 
jij jezelf de vraag stellen: ‘heb ik de 
symptomen er voor over?’  

Niet doen
Een ernstige allergie voor katten is 
op de lange termijn met medicatie 

niet goed te onderdrukken. Het 
houden van katten kan er toe leiden 
dat je dan niet meer goed kunt 
functioneren. Ook mensen met 
astma of eczeem kunnen beter niet 
beginnen aan een kat als huisdier. 
Je zou astma kunnen onderdrukken 
maar op den duur longschade 
kunnen ontwikkelen. 

Ook voor kinderen met luchtweg- 
allergieën, zoals voor huisstof, is  
het houden van katten af te raden.  
Deze kinderen kunnen gemakkelijk 
een kattenallergie naast de oor-
spronkelijke allergie ontwikkelen. 
Heeft het kind al een milde allergie 
voor katten, dan kan de allergie zich 
veel sterker manifesteren. Overigens, 
hoe ouder het kind is hoe kleiner 
de kans is om een extra allergie te 
ontwikkelen.

Misschien toch wel?
Bij volwassenen zou je een milde 
allergie, met uitingen zoals niezen, 
redelijk goed kunnen onderdrukken 
met anti-allergie medicijnen en 
aanpassingen in huis.
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Probeer alle andere allergenen je 
huis uit te krijgen als je je kat een 
eerlijke kans wilt geven. Mensen die 
allergisch zijn voor huidschilfers van 
katten zijn dit, zoals gezegd, ook 
vaak voor huismijt, stof en schimmel. 
Hier staan tips om je te helpen om 
je allergie onder controle te krijgen 
zodat je toch kunt genieten van het 
gezelschap van katten.

Wassen van de kat
Het wekelijks wassen van de kat zou 
een bijdrage kunnen leveren aan 
minder Fel D1 in de lucht, maar de 
oorspronkelijke hoeveelheid is al naar 
twee dagen weer hetzelfde als dat het 
was. Bij een ernstige allergie helpt dit 
niet voldoende. Bij een mildere allergie 
kan dit in combinatie met andere 
maatregelen wel een bijdrage leveren.

Houdt je huis stof- en huismijtvrij
Huidschilfers hechten zich vrij 
gemakkelijk aan zachte materialen 
zoals gordijnen, vloerbedekking 
en stoffen bekleding. Vervang 
vloerbedekking door een glad 
materiaal zoals laminaat of tegels. 
Vervang gordijnen door lamellen 
of rolgordijnen. Is dit niet mogelijk, 

stofzuig dan regelmatig goed. 
Meubels met een gladde bekleding 
zoals leer houden minder stof vast. 
Berg alle losse dingen zoveel mogelijk 
op in dozen zodat je minder af 
te stoffen hebt en was de stoffen 
knuffeldieren van de kinderen.

Gebruik een stofzuiger met HEPA-
filter. Daarnaast is een HEPA 
luchtreiniger ook een goed idee. 
HEPA is een afkorting van High 
Efficiency Particulate Absorbing en 
is een speciaal filter die zeer fijne 
stofdeeltjes uit de uitgeblazen lucht 
van een stofzuiger haalt. Hoe goed 
hij filtert wordt aangegeven met een 
getal. Hoe hoger dat getal, hoe beter. 
Een HEPA13 filter is dus beter dan 
een HEPA12 filter. Over het algemeen 
zijn de HEPA filters uitwasbaar. Zo 
niet, dan zal je met regelmaat moeten 
vervangen. Denk aan eens per jaar.

Zorg daarnaast voor uitwasbare 
anti-huismijthoezen om vooral je 
beddengoed en stoffen meubels mee 
te bedekken. Was je beddengoed 
minstens eens per twee weken 
warmer dan 40 ºC.  
Houd je ramen zo lang mogelijk 
open, zodat allergenen hun weg naar 
buiten kunnen vinden en frisse lucht 
door de kamer kan circuleren.

Nog meer tips
Pas op met direct contact zoals het 
kussen en knuffelen van je kat. Houdt 
de kat uit de slaapkamer omdat 
je daar toch zo’n acht uur per dag 
doorbrengt. Laat iemand anders je 
hem borstelen, buiten.
Haal geurkaarsen, potpourri  en 
luchtverfrissers en interieurparfums 
weg. Al deze dingen zijn berucht om 
het verergeren van allergiesymptomen.
Verdelg schimmel, bijvoorbeeld in 
de badkamer. Maar zorg ook dat je 
potplanten niet zo nat zijn dat ze 
gaan schimmelen.
Schoenen nemen allergenen van 
buiten mee. Leg buiten een goede 
mat neer zodat je de zolen schoon 
kunt maken.

8 Een kat in huis, niet doen of misschien toch wel? 9 Wat kun je doen om een allergische reactie te voorkomen?

www.katsepraktijken.nl

En als je toch kiest voor een kat 



In het begin van dit artikel schreef 
ik over iemand wiens echtgenoot 
en een van haar zoontjes allergisch 
reageerden op katten. De kinderen 
waren heel dol op de kat van oma en 
wilden al jaren dolgraag zelf een kat, 
maar ze had het nooit aangedurfd. 
Haar echtgenoot reageerde 
doorgaans met behoorlijk heftige 
niesbuien en tranende ogen op 
katten. Bij het zoontje was de allergie 
veel milder en verder was hij nergens 
allergisch voor. Bij beiden was de 
allergie minder heftig als het huis 
waar de kat woonde stofvrij was. 
Na het lezen van alle informatie 
werden de mogelijkheden om het 
gezin met een katje uit te breiden 
besproken. Het was een groot 
voordeel dat het huis al zo was 
ingericht dat het goed stofvrij te 
houden was. Zowel de vloeren als  
de meubelstoffen waren glad zodat 
stof minder goed hechtte.  
 
Ze waren geïnteresseerd geraakt in 
het Siberische ras dat minder Fel D 1 
scheen te produceren. Ze besloten om 
proefondervindelijk uit te zoeken wat 
hun allergische reactie op dit ras zou 
zijn en maakten een afspraak met een 
kleine cattery om het gezin onder te 
dompelen in Siberische katten.  
Pas als de allergische reacties zouden 
meevallen zou er gesproken worden 
over de aanschaf van een katje, hoe 
graag de kinderen het ook wilden. 
Beter nu een beetje verdriet dan 
enorm veel verdriet wanneer ze 
afscheid zouden moeten nemen  
van een diertje dat ze al in hun hart 
gesloten hadden.

Tot ieders verba-
zing bleven de  
allergische reac-
ties uit. Het ging 
zelfs zo goed dat 
de knoop werd 
doorgehakt, een 
Siberisch kitten 
uit dat bewus-
te nest zou het gezin verrijken. De 
keuze viel op een poesje, omdat uit 
onderzoek gebleken was dat  
vrouwelijke katten minder Fel D 1 
produceren.  

Lizzy, zoals ze door de kinderen werd 
genoemd, heeft het hart van het hele 
gezin gestolen. Meer dan een jaar 
later gaat het nog steeds heel goed. 
Geen spoor van allergie. De kinderen 
en Lizzy zijn onafscheidelijk, het 
x-box- en tabletgebruik is nog nooit 
zo laag geweest. 

Straks, als ze oud genoeg is, wordt 
ze gecastreerd *. Dit zou het Fel D 
1 niveau nog verder naar beneden 
kunnen brengen. Het nemen van 
Lizzy was een doordachte keuze en 
daardoor een goede keuze. 

Dit verhaal kent een happy end, maar 
het is geen garantie dat het bij jezelf 
ook zo verloopt. Dus ga, net als de 
eigenaren van Lizzy, niet over één 
nacht ijs bij de aanschaf van een kat.
 

Leida Timmer  
Katse Praktijken ©
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* )   Verschil castratie en sterilisatie: 
Eigenlijk worden de kater en poes 
allebei gecastreerd. De term ‘castratie’ 
betekent het wegnemen van de 
geslachtsklieren, dus het verwijderen 
van testikels of eierstokken. De term 
‘sterilisatie’ betekent het afbinden van 
de eileider of zaadstreng. Daarbij blijft 
dus de geslachtsklier behouden en 
daardoor ook al het gedrag dat bij een 
mannetje- of vrouwtjesdier hoort.


