Oproep voor deelname aan onderzoek naar
seizoensgebonden Canine Flank Alopecia (CFA)
In het kader van onderzoek zijn wij op zoek naar rashonden die één of meerdere keren kaalheid op
één of beide zijden van het lichaam hebben vertoond.
Wat onderzoeken we?
We onderzoeken het effect van een nieuwe, voor de hond niet belastende, behandeling op het
voorkómen van seizoensgebonden Canine Flank Alopecia (kaalheid).
Het betreft een placebo gecontroleerde studie.
Hoe ziet seizoensgebonden Flank Kaalheid (CFA) er uit?
De beschreven kaalheid ontstaat meestal tussen november en april, waarna de haren spontaan in het
voorjaar of zomer weer gedeeltelijk of volledig terug groeien.
De kaalheid ontstaat typisch meestal op de zijkant van het lichaam (flankregio), gaat niet gepaard
met jeuk en komt bij zowel reuen als teven voor. De honden zijn verder gezond. De kale huiddelen
kunnen een donkere kleur hebben en het gebied is veelal scherp begrensd, soms met rechte- en soms
met grillige lijnen. De vacht en huid en vacht op de rest van het lichaam zien er meestal normaal uit.
CFA wordt ook wel aangeduid met Seizoensgebonden Flankkaalheid en wordt ook bij de Franse
Bulldog gezien.
CFA is een cosmetische aandoening welke echter door de eigenaar frequent als frustrerend wordt
ervaren.

Figuur 1: CFA bij een Bullmastiff

Figuur 2: CFA bij een Duitse Staande hond

Welke honden zijn geschikt voor deelname aan het onderzoek ?
 Honden die op het moment van aanmelding Seizoensgebonden Flank Kaalheid (CFA) vertonen
en het jaar daarvoor dezelfde kaalheid hebben gehad, waarna de kaalheid zich weer
(gedeeltelijk) herstelde. Bij deze honden is geen behandeling (bijv. met melatonine) voor deze
aandoening ingesteld.
Wat wordt er van u gevraagd?
Tijdens de studie worden u en uw hond drie maal uitgenodigd op de Universiteitskliniek voor
Gezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Er zijn aan dit onderzoek geen kosten verbonden voor u.
Met uw deelname levert u een wezenlijke bijdrage aan het onderzoek naar de mogelijkheid van
preventieve behandeling van deze cosmetische vachtaandoening, waarvoor onze hartelijke dank!

Mocht u interesse hebben in deelname aan ons onderzoek en/of wilt u aanvullende en meer
gedetailleerde informatie m.b.t de onderzoeksopzet, dan kunt u per email contact opnemen met Mw.
dr. Millie Verschuuren, dierenarts bij Dierenartsencombinatie ZuidOost, locatie Laarbeek of Mw. dr.
Yvette Schlotter, Veterinair specialist dermatologie, European Veterinary Specialist in Dermatology,
Member of European College of Veterinary Dermatology via emailadres

mverschuuren@daczuidoost.nl

