
 
 
 
Testimonials Allerderm spot-on 
 
Met dank aan paraveterinairen Mandy van Diën en Ewa Bienias van Dierenkliniek De Bata4en in 
Haaften. 
 
Mandy van Diën 
“Mijn 2 jaar oude Tatra reu Gibson heeft jeukklachten gekregen rond de leeftijd van 1 jaar. Dit uitte 
zich voornamelijk door het likken van de poten, de anus, ondanks geleegde anaalklieren en jeuk aan 
oorschelpen en de bek.  
Gibson werd en wordt maandelijks preventief behandeld met een vlooienmiddel en hij wordt elke 3 
maanden ontwormd. De conditie van zijn vacht is zeer goed. De huid ziet er ook goed uit (geen 
schilfering) maar is wel rood verkleurd waar hij jeuk heeft. 
Ik ben Allerderm spot-on gaan gebruiken in augustus 2011. De eerste 4 weken heeft Gibson 1 pipet 
Allerderm spot-on per week gekregen. Vanwege zijn dichte vacht is de vloeistof niet in een vloeiende 
lijn over de gehele rug aangebracht maar druppelsgewijs zodat het direct contact kon maken met de 
huid.  
De eerste 2 weken van de behandeling begon hij 1 á 2 dagen voor toediening van een nieuwe pipet 
wat milde jeuk klachten te vertonen. Binnen 10 weken is de dosering afgebouwd van 1 pipet per week 
naar 1 pipet per 6 weken. In december bleek dat Gibson ook een voedselintolerantie heeft en is hij 
over gegaan op hypoallergene voeding. In combinatie met deze voeding hoeft er nu nog slechts 1 
keer per 8 – 10 weken één pipet toegediend te worden.” 
 
Ewa Bienias 
“Aagje is mijn hond. Het is een 3 jaar oude Rhodesian Ridgeback, een niet gesteriliseerde teef. 
Aagje kreeg in het voorjaar en het najaar steeds pustels in haar liezen en had daarbij jeuk over haar 
hele lijf. De conditie van haar vacht en huid is prima; geen schilfers en geen verkleuringen. Vorig jaar 
ben ik begonnen met Allerderm spot-on. De eerste 4 weken heb ik wekelijks 1 pipet toegediend. Na 
de eerste twee pipetten werd de jeuk al minder en nam het aantal pustels af. De vacht leek ook 
zachter te worden. Na 4 weken ben ik gaan afbouwen, in het begin nog om de 3 weken 1 pipet en zo 
werd het steeds minder. Nu zijn de klachten helemaal verdwenen.”  
 
Een patiënt van Dierenkliniek de Bata4en 
Bas is een Labrador Retriever reu (gecastreerd) van 13 jaar oud. Bas heeft jeukklachten sinds  
28 oktober 2010. In eerste instantie werd hij behandeld met injecties corticosteroïden en topicaal een 
zalf met een antibioticum en corticosteroïd. Er waren duidelijke pustulae aanwezig. Met de genoemde 
medicatie zijn de klachten een tijd weggebleven. Op 13 oktober 2011 kwam Bas opnieuw in de kliniek, 
wederom met jeukklachten. Er was duidelijk sprake van een allergie. De eigenaren van Bas geven  
aan dat het voeren van een hypoallergeen dieet niet vol te houden is. Zij zijn toen begonnen met  
Allerderm spot-on wat gelukkig uitstekend werkt bij deze hond. Hij krijgt ongeveer eens per 2 weken 
een pipet. 
 
 


