
Zelfs in goede
gezondheid kan uw

hond risico's lopen...
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Contacteer ons:
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02/425 22 28
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www.royalcanin.be
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Uw hond helpen om beter en langer 
te leven: dat is de doelstelling 

van Royal Canin.

Sinds enkele jaren is de diergeneeskunde op een tweesprong
beland. Onze gezelschapsdieren, honden en katten, leven steeds
langer. Dankzij de medische vooruitgang kunnen degeneratieve
aandoeningen die verband houden met de veroudering of metabo-
lismestoornissen beter voorkomen worden. 

Bij tal van syndromen stuit de traditionele curatieve geneeskunde
op zijn beperkingen omdat ze vaak te laat ingrijpt. Eigenaars van
honden en katten vragen daarom vandaag een preventieve aanpak
die het mogelijk maakt om sneller de risicofactoren te identificeren
en nog voor het ontstaan van de eerste klinische symptomen maat-
regelen te treffen. 

In samenspraak met een dierenarts die niet zozeer een diagnose,
maar veeleer een individuele prognose stelt, kunt u rekening gaan
houden met de grote risico’s die voor uw hond geïdentificeerd worden:

Dankzij deze voedingsoplossingen hebben dierenartsen verschillende
preventiedomeinen geïdentificeerd (spijsverteringsproblemen, osteo-
articulaire problemen, huidproblemen, mond- en tandproblemen en
overgewicht). 

VET CARE NUTRITION biedt Gezondheidsvoeding op maat van :
• pups tijdens de groei (om de ontwikkeling van het skelet

beter te begeleiden)
• intacte volwassen honden
• gesteriliseerde volwassen honden (voor hen is overge-

wicht het grootste risico)

Deze aanpak in een vroeg stadium, dus vanaf de groeiperiode van
de pup, levert een aanzienlijke bijdrage tot het uitstel van de symp-
tomen die voortvloeien uit de celveroudering. 
Vet Care Nutrition zal uw hond helpen om zo lang mogelijk een opti-
male conditie te bewaren. 
Uw hond is uniek, en uw dierenarts zal dankzij dit assortiment dan
ook de voeding kunnen selecteren die het beste afgestemd is op de
periode van zijn leven en op zijn gevoeligheden.

Spijsverterings-
problemen Overgewicht

Tandsteen
Tandvlees-
ontsteking

Huid-
problemen

Osteo-
articulaire
problemen

Met de VET CARE NUTRITION aanpak beschikt u over een voeding
die perfect aangepast is aan uw hond. Deze voeding houdt rekening
met zijn individuele gevoeligheden en specifieke eigenschappen
(predispositie voor bepaalde aandoeningen naargelang zijn leeftijd,
ras, levenswijze, …).

Om hem te helpen om 
beter en langer te leven!



Groeifase

Pups hebben een nog onvolgroeid spijsverteringsstelsel met een
kortere maagwerking en beperkte enzymcapaciteiten (1). Door de
grotere doordringbaarheid van de dunne darm komt er meer water
opnieuw in de ontlasting terecht als de voeding van slechte kwaliteit
is. De verhoogde
vochtigheid van de
ontlasting leidt tot
meer bacteriële
fermentatie in de
dikke darm, waar-
door het risico op
slappe ontlasting
of diarree groter
wordt.

De volwassen hond    

De duur van de spijsverterings-
cyclus varieert naargelang de
grootte van de hond (duurt 2
keer langer bij grote rassen) (2).
De passage door de dikke
darm neemt tussen 80 en 90 %
van de totale spijsverterings-
cyclus in beslag. Hoe langer
de passage door de dikke darm duurt, hoe meer de vergisting-
sbacteriën de kwaliteit van de ontlasting kunnen aantasten.

Een selectie van zeer goed
verteerbare eiwitten.

Het laagste gehalte moeilijk verteer-
bare eiwitten, dit komt tot uiting in de
lage hoeveelheid eiwitten ter hoogte
van de dikke darm, wat dan weer wijst
op de uitzonderlijke verteerbaarheid
van de voeding.

De Omega 3 vetzuren (EPA/DHA)
helpen om het darmslijmvlies intact 
te houden.

Bevordert het evenwicht
van de spijsverteringsflora
en beschermt het darmslijmvlies.

Een correcte verhouding fermenteerbare vezels in
de voeding (bietenpulp en Fructo-Oligo-Sacchariden) bevordert de
goede ontwikkeling van de spijsverteringsflora zonder de fermentatie
al te veel te stimuleren (wat zou leiden tot flatulentie).

Mannan-Oligo-Saccha-
riden en zeoliet beperken
de ontwikkeling van ziek-
teverwekkende bacteriën
door een "valstrikeffect"
en beschermen het darms-
lijmvlies (3). 
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De spijsverteringstolerantie (hoeveelheid voeding per
maaltijd, zetmeelgehalte in de voeding, kwaliteit van de
eiwitten...) is veel zwakker bij pups en oudere honden,
en is ook afhankelijk van het ras.

Het spijsverteringsrisico.

12 weken
22 weken

36 weken
60 weken 

Dwergpoedel Middenslagschnauzer Riesenschnauzer Duitse Dog
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Vergelijking van de verteerbaarheid volgens leeftijd en ras (Weber 2003)

Dwergpoedel
Middenslagschnauzer
Riesenschnauzer
Duitse Dog

Invloed van de grootte van de hond op de
spijsverteringsduur 

(Weber 2003)
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Het antwoord van Royal Canin.
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Wist u dat?

MOS : bescherming van het darmslijmvlies
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Het risico van overgewicht.

Meer dan 20 % van de honden die op consultatie komen bij
de dierenarts heeft neiging tot overgewicht (4) (Robertson,
2003). Dit cijfer is nog meer verontrustend als men bedenkt
dat overgewicht verantwoordelijk kan zijn voor cardiovas-
culaire aandoeningen en huidziekten, en dat overgewicht
bovendien gewrichtsbeschadigingen veroorzaakt.

Groeifase
Hoe molliger de pup tijdens de groeiperiode is, hoe groter het risico
dat hij op volwassen leeftijd overgewicht zal ontwikkelen. Het aantal
en de vermenigvuldiging van de vetcellen (adipocyten) wordt immers
bepaald door de ontwikkeling van de vetmassa gedurende de groei.
Op volwassen leeftijd worden die cellen automatisch gebruikt voor
de opslag van vet.

Sterilisatie
Van sterilisatie is bekend dat het de ontwikkeling van tepeltumoren
en baarmoederontstekingen (pyometra) kan voorkomen. Het meta-
bolisme van een gesteriliseerde teef kan echter veranderen en als het
dier na de ingreep niet nauwgezet gevolgd wordt, kan dit leiden tot
een bijkomende gewichtstoename. Een goede levenshygiëne (vol-
doende beweging) in combinatie met een aangepaste voeding
draagt bij tot het voorkomen van dit risico.

De genetische aanleg van sommige rassen en individuele honden
Sommige rassen of individuele honden zijn door hun genetische 
achtergrond gevoeliger voor overgewicht. Dit risico wordt vaak nog
groter naarmate de hond ouder wordt en de activiteitsgraad afneemt.

Het antwoord van Royal Canin.

Labrador Retriever,
Bassethound,
Cairn Terriër,  

Cocker Spaniel, 
Cavalier King Charles, 
Spaniel, Beagle

Langharige Teckel,
Schotse Herder,
Scottish Terriër.

Rassen die het meeste aanleg tot overgewicht hebben:
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Een exclusieve samenstelling die een verzadigings-
gevoel doet ontstaan, een gematigd caloriegehalte,
een specifieke brok en een nauwkeurige rantsoenering
helpen om het ideale gewicht van volwassen honden
die neiging hebben tot overgewicht, te behouden.

Deze exclusieve samenstelling rust op een selectie van plantaardige
vezels die door synergetische werking een verzadigingsgevoel doen
ontstaan : het hongergevoel wordt zo snel gestopt.

Merkbaar doeltreffend...



Wist u dat?

Versterkt de gewrichten.

De gezond-
heid van het kraakbeen

wordt gewaarborgd door een
verhoogde toevoer van gluco-

samine en chondroïtine (8). 

Een voortdurende bescherming tegen vrije radicalen dankzij de
synergetische werking van een antioxidantencomplex (vitamine E, vitamine
C, taurine en luteïne). (9).

Een ontstekingsremmende werking dankzij de toevoer van
essentiële vetzuren EPA-DHA (Oméga 3 et Oméga 6) uit visolie (10) . 
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Het osteo-articulair risico.

Dysplasie en artrose komen over het algemeen vaker voor
bij volwassen en oudere honden, en ook sommige rassen
hebben er een grotere aanleg voor.

Gezonde gewrichten

Om het kraakbeen te herstellen, heeft
de hond een aantal onmisbare voe-
dingsstoffen nodig, zoals chondroïti-
ne, glucosamine en mangaan.

Aanvoer van calcium

Ongeacht de hoeveelheid cal-
cium in de voeding neemt de
dikke darm daarvan 45 tot 50
% op (7). Een teveel aan cal-
cium bij de pup overstimuleert
echter de vorming van been-
derweefsel en kan vervormin-
gen van het skelet tot gevolg
hebben.

De groei van grote rassen

De groeisnelheid bereikt zijn
hoogtepunt tussen de 3e en
de 5e maand. De dagelijk-
se gewichtstoename kan
oplopen tot 200 g/dag.
Rond de 8e maand
bezit de pup reeds

80% van zijn volwassen gewicht. Bij pups van
grote rassen bestaat er een rechtstreeks verband
tussen overgewicht en bewegingsstelsel proble-
men (dysplasie van de heup, osteochondrose...(5)). Hun
grote gewicht zorgt immers voor een grote
mechanische    druk op de gewrichten (6). 

Het antwoord van Royal Canin.

Chondroïtine en
glucosamine

Veroudering

Gezond
kraakbeen

beschadigd
kraakbeen

De glycosaminoglycanen houden de gewrichten
gezond door de synergetische werking van de
chondroïtine en de glucosamine.
De chondroïtine remt de werking van de enzymen
die de kraakbeencellen afbreken en hydrateert het
kraakbeen.
De glucosamine stimuleert de verwerking van de
glycosaminoglycanen en het hyaluronzuur.



Huid en vacht: een wankel evenwicht

De leeftijd en de gezondheid zijn belangrijke parameters voor de
vernieuwing van de cellen in de dermis en de epidermis. De kwali-
teit van de aangevoerde vetzuren, vitaminen en mineralen vormt de
basis van het onderhoud van de vacht en de huid:

Omega-6 vetzuren: een tekort leidt tot een matte vacht en een
schilferende huid. Bernagie-olie heeft zowel een voedende als
een ontstekingsremmende werking.

Omega-3 vetzuren: een krachtige ontstekingsremmende werking
die de ontstekingsreacties van de huid en de haarfollikels vermin-
dert.

Vitaminen A en C, zink: beschermt de gezondheid van de epit-
heelcellen en versnelt het littekenherstel van de weefsels.
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Het huidrisico.

De vernieuwing van de huidcellen en van de haren ver-
bruikt meer dan 30% van de geabsorbeerde eiwitten. Een
eiwittekort is duidelijk zichtbaar in de kwaliteit en de
schoonheid van de vacht. Elke aanslag op de huid vers-
toort het bacteriële evenwicht aan de oppervlakte en sti-
muleert de ontwikkeling van secundaire infecties.

Ontstekingsremmend

Haarfollikel

Afscheiding van talg

Dermis

Vacht
Omega 6

METABOLISME VAN DE VETZUREN

Omega 3

Linolzuur α-linoleenzuur

γ-linoleenzuur EPA
Eicosapentaeenzuur

Arachidonzuur DHA
Docosahexaeenzuur

Schoonheid
van de vacht

Ontstekingsremmen
de werking

Bernagieo
lie Visolie

Visolie

Het antwoord van Royal Canin.

De verrijking met essentiële vetzuren (omega 3 en
omega 6) en sporenelementen (Zn en Cu) vergroot de
natuurlijke schoonheid van de vacht en helpt de huid te
beschermen.

Het gepatenteerde complex van synergetische antioxidanten (vitamine
E, vitamine C, taurine en luteïne) remt de afbraak van de cellen door
oxidatiestress en vrije radicalen.

Bernagieolie is een natuurlijke bron van dit type onverzadigde vetzuren.
Door haar gebruik in de voeding wordt de vacht glanzend en soepel.

Wist u dat?

De samenstelling van de talg bepaalt de
glans van de vacht. De hoeveelheid en de
kwaliteit van de talg worden beïnvloed
door de voeding. Een sterke verrijking
met onverzadigde omega 6-vetzuren, met
in het bijzonder linolzuur (LZ) en gammali-

noleenzuur (GLZ), bevordert een gezond
glanzende vacht. 



Draagt bij tot 
een goede mondhygiëne.

Een specifieke aanpak om het risico op
tandplak en tandsteen te beperken

Mechanische werking: het schurend effect
van het brokje tijdens het kauwen helpt tand-
plak en tandsteen te verwijderen.

Werking op het calcium: de actieve
bestanddelen (natriumtripolyfosfaten, zink)
nemen het speekselcalcium op, zodat het
niet meer gebruikt kan worden voor de 

vorming van
tandsteen.

Het calcium
wordt dan op-
nieuw door het

lichaam opgeno-
men ter hoogte

van de darmen en
komt in het bloed

terecht, waar het kan
helpen bij de opbouw
van het skelet en de

spieren (12 en 13).
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Tandplak Tandsteen Afbraak van 
het parodontaal
ligament

Parodontaal
ligament

Tandvlees-
ontsteking

Osteolyse

Fase 1 Tandplak.
Tandplak wordt gevormd door bacteriën die aanwezig
zijn in het speeksel en die polysacchariden en glyco-
proteïnen produceren.

Fase 2 Tandsteen en slechte adem.
Het calcium in het speeksel mineraliseert de tandplak, 
die zo omgevormd wordt tot tandsteen. De bacteriën
veroorzaken tandvleesontsteking en breken de steun-
weefsels van de tand af (parodontaal ligament). Een
slechte adem ontstaat doordat deze bacteriën
Zwavelhoudende Vluchtige Verbindingen produceren.

Fase 3 Terugtrekking van het tandvlees.
In een latere fase bereiken de bacteriën de 
wortelbasis en tasten ze het alveolaire bot aan
(osteolyse).

20 % van de honden (van alle groottes en alle leeftijden) 
die op consultatie komen bij de dierenarts (11) hebben pro-
blemen met tandsteen of tandvleesontsteking. Dagelijks
poetsen vermindert de afzetting van tandplak en de 
vorming van tandsteen.

Evolutie van tandvleesziekte

12

Normale tand
Werking van natriumtripolyfosfaat

Beschermde tand
Ingekapseld calciumNatriumtripolyfosfaat

Het antwoord van Royal Canin.

Werking tegen een slechte adem: de gecombineer-
de werking van zink en polyfenolen uit groene thee
beperkt de bacteriële woekering en de productie van
de Zwavelhoudende Vluchtige Verbindingen die ver-
antwoordelijk zijn voor een slechte adem.

Natriumpolyfosfaat

13

Calcium

TARTAR
CONTROL

De risico’s voor mond en gebit.



1514

Bronvermeldingen

1/ Buddington RK, Elnif J, Malo C et al –  Activities of gastric, pancreatic, and intestinal brush-border membrane
enzymes during postnatal development of dogs. Am J Vet Res 2003 ; 64 (5) : 627-34

2/ Weber M, Martin L, Biourge V et al –  influence of age and body size on orocecal transit time as assessed by use
of the sulfasalazine method in healthy dogs. AM J Vet Res 2003b ; 64 (9) : 1105-9.

3/ PR D. Gandjean-Guide “Nutriments”-Ed. Aniwa Publiching, 2002.

4/ Robertson ID –  The association of exercise, diet and other factors with owner –  percived obesity in privately
owned dogs from metropolitan Perth, WA. Preventive Veterinary Medicine 2000 ; 58: 75-83.

5/ Zentek J, Meyer H, Daemmrich K –  The effect of a different energy supply for growing Great Danes on the body
mass and skeletal development. 3. Clinical picture and chemical studies of the skeleton. Zenalbl Veterinarmed
1995 ; A 42(1) : 69-80.

6/ Hedhammar A, Krook L, Whalen JP et al –  Overnutrition and skeletal disease. An experimental study in gro-
wing Great Dane dogs. IV. Clinical observations. Cornell Vet 1974 ; 64(2) : suppl 5 :32-45.

7/ Hazewinkel HA, Van den Brom WE et al –  Calcium metabolism in Great Dane dogs fed diets with various cal-
cium and phosphorus levels. J Nutr 1991 ; 121 (11 suppl) : S99-106.

8/ De Haan JJ et al –  Controlled double-blinded clinical study of polysulfated glycosaminoglycans (adequan) for
treatment of hip dyplasia in adult dogs. Veterinary and comparative Orthopedics and traumatology 1994 ;
7(4) : 58.

9/ Devlin P, Koelsch S, Heaton PR, Charlton CJ, O’Reilly JD, Smith BE, Harper J. Effects of antioxidant supple-
mentation on the immune reponse in weaned puppies-ACVIN (2000).

10/ Reinhart GA, Davenport GM. Oméga 3 fatty acids and inflammation management. North American
Veterinary Conference, Orlando, Florida 1995.

11/ Lund EM, Armstrong J, Kirk CA, Kolar LM and Klausner JS. (1999). Health status and population characte-
ristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States. JAVMA. 214 : 1336-41.

12/ Royal Canin (2002) BBC II SYNTHESIS.

13/ Barrea RA, Perz CA, and Ramos AY. (2001) Zinc incorporation in human dental calculus. Journal of
Synchrotron Radiation. 8 : 990-2.

Omega-3 vetzuur: 
lange-keten vetzuur met ontstekingswe-
rende eigenschappen.

Omega-6 vetzuur: 
onverzadigd plantaardig vetzuur dat bij-
draagt tot een gezonde vacht en huid.

Antioxidant: 
stof die de cellen van het organisme
beschermt tegen de schadelijke invloed
van vrije radicalen.

Artrose: 
ziekte die de gewrichten doet slijten.

Atopie: 
allergische reactie, veroorzaakt door aller-
genen in de leefomgeving, zoals pollen of
huisstof.

Chondroïtine: 
bouwstof in het kraakbeen die de opname
van water bevordert en de werking van de
enzymen vertraagt die de kraakbeencellen
afbreken.

Dysplasie: 
abnormale ontwikkeling van het coxafe-
morale gewricht die pijn veroorzaakt

EPA-DHA : 
onverzadigde vetzuren uit de omega-3
familie.

FOS: 
Fructo-Oligo-Sacchariden, fermenteerbare
voedingsvezels die de ontwikkeling van
een gezonde darmflora bevorderen.

Glucosamine: 

bouwstof in het kraakbeen die de hernieu-
wing van het kraakbeen bevordert (voorlo-
per van de chondroïtine).

L-carnitine : 
molecule die de vetzuren activeert.

Luteïne: 
natuurlijk antioxidant dat samen met ande-
re voedingsstoffen vrije radicalen bestrijdt.

MOS: 
Manno-Oligo-Sacchariden, gistextracten
die het immuunsysteem van het darm-
slijmvlies versterken.

Osteochondrose: 
problemen door een progressieve aantas-
ting van het kraakbeen, vaak veroorzaakt
door overgewicht.

Polyfenolen: 
natuurlijke antioxidanten.

Natriumpolyfosfaat: 
complexe molecule die er voornamelijk
voor zorgt dat het vrije calcium in het
speeksel wordt vastgehecht en die de vor-
ming van tandsteen tegengaat.

Vrije radicalen: 
moleculen die de oxidatieverschijnselen-
veroorzaken.

Sebum: 
olieachtige uitscheiding van de talgklieren.

Taurine: 
aminozuur dat de werking van het hart ver-
betert en ook antioxiderend werkt.

Verklarende woordenlijst


