Gewrichtsproblemen
bij de hond en kat

Veterinary Diet

GEWRICHTSPROBLEMEN
Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de hond en de kat.
De meest voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een
degeneratieve aandoening waarbij het kraakbeen van een bepaald
gewricht wordt aangetast. Maar liefst 20% van de honden van 1 jaar
en ouder heeft in meer of mindere mate last van artrose. Bij de kat
komt dit voornamelijk voor bij oudere katten. Uit onderzoek blijkt
dat 90% van de katten boven de 12 jaar last heeft van deze aandoening. In deze folder vindt u meer informatie over de achtergrond, de
verschijnselen en de behandeling van gewrichtsaandoeningen en de
maatregelen die u kunt nemen om uw hond of kat zo lang mogelijk fit
en actief te houden.

Hoe ontstaan gewrichtsproblemen?
Gewrichtsproblemen kunnen in één of meerdere gewrichten optreden.
Meestal betreft het de knie, heup, schouder of elleboog. In het geval
van (osteo)artrose ontstaan de problemen door overmatige slijtage of
beschadiging van het gewrichtskraakbeen. Dit kraakbeen dient in het
gewricht vooral als een soort stootkussen, waardoor het onderliggende bot rondom het gewricht wordt beschermd. Door beschadiging
van het kraakbeen verdwijnt deze beschermende laag en wordt het
bot aangetast. Dit leidt tot allerlei veranderingen in het gewricht. Het
wordt dikker, minder goed beweeglijk en de spieren erom heen verslappen door het verminderde gebruik.
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GEWRICHTSPROBLEMEN
Gewrichtsproblemen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan, zoals
beschadiging van het gewricht door een ongeluk of verstuiking en door
bepaalde ziekten of infecties. Daarnaast spelen erfelijke aanleg, overgewicht en/of overmatige activiteit een belangrijke rol.
De meeste gewrichtsproblemen komen voor bij oudere honden en katten en bij jonge honden van de grote hondenrassen. Deze laatste groep
heeft namelijk een lange groeiperiode en is door het lichaamsgewicht
en door erfelijke aanleg gevoeliger voor groeistoornissen. Daarom is
vooral voor jonge honden van de grote rassen een zorgvuldig gecontroleerde groei van belang. Een specifieke voeding met een aangepast
energie- en calciumgehalte speelt hierbij een rol. Samen met een
gecontroleerde hoeveelheid lichaamsbeweging tijdens de groeiperiode
vormt dit de beste basis voor gezonde gewrichten.

Hoe herkent u gewrichtsproblemen?
De meest voorkomende verschijnselen bij gewrichtsaandoeningen zijn:
BIJ DE HOND
• Stijfheid na activiteit.
• Moeite met opstaan en op gang komen na een rustperiode
(‘startkreupelheid’).
• Minder actief en achterblijven bij wandelingen.
• Kreupelheid.
• Verdikking van het gewricht, pijnlijk bij aanraking.
• Beperkte beweeglijkheid van het aangetaste gewricht.
(minder goed strekken en/of buigen)
• Herhaaldelijk likken aan het gewricht (door pijn en zwelling).
• Verlies van eetlust.
• Verandering van gedrag (vooral geïrriteerdheid door de pijn).

GEWRICHTSPROBLEMEN

BIJ DE KAT

• Minder bewegen en meer slapen.
• Stijfheid.
• Op makkelijk toegankelijke plekken in huis liggen om springen
en traplopen te vermijden.
• Soms naast de bak plassen en poepen (pijnlijke gewrichten
en rug verhinderen een goede houding aan te nemen).
• (Delen) van vacht worden minder goed of helemaal niet verzorgd door pijnlijke wervelkolom (pijn bij buigen).

De behandeling
Genezing van gewrichtsaandoeningen is niet altijd mogelijk. Er kunnen
echter een aantal maatregelen genomen worden om de klachten te
helpen verminderen en de voortgang van de aandoening te vertragen.

• Voorkomen en behandelen van overgewicht
Dieren met overgewicht hebben meer last van gewrichtsproblemen.
Overgewicht kan het proces en de klachten verergeren, omdat de
gewrichten hierdoor zwaarder belast worden. Het is dus belangrijk
om er voor te zorgen dat uw huisdier een gezond lichaamsgewicht
heeft en houdt, want voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen.

• Aangepaste hoeveelheid lichaamsbeweging
Voor honden met gewrichtsproblemen is regelmatig, maar gedoseerd bewegen belangrijk. Uw dierenarts kan het beste bewegings
advies geven. Bij de hond kan er soms ook gebruik worden gemaakt
van fysiotherapie. Hiermee kunnen de spieren worden versterkt, de
pijn worden verminderd en de beweeglijkheid van gewrichten worden
vergroot. Zwemmen is een hele goede vorm van bewegen, omdat dit
de spieren versterkt zonder de gewrichten te belasten.

GEWRICHTSPROBLEMEN
• Bewegingsadvies
wel doen

• Dagelijkse korte wandelingen (5-10 minuten) op
een laag tempo.
• Opstapjes maken om
makkelijk op verhoogde
plaatsen te komen.

niet doen

• Lange wandelingen eens
per week.

• Spelen met de bal of met
een laserlampje bij de kat
(plotseling stoppen en
versnellen).
• Springen, zoals in de auto
of op de bank.

• Pijnstillers / ontstekingsremmers
Uw dierenarts zal in de meeste gevallen pijnstillende/ontstekings
remmende medicijnen voorschrijven ter verlichting van de pijn en
vermindering van de klachten. Langdurig gebruik van deze medicijnen
kan soms bijwerkingen (met name maagklachten) geven. Vandaar dat
deze middelen nogal eens periodiek worden voorgeschreven, dus niet
alle dagen maar alleen bij perioden van verergering van de klachten.

• Voeding
Bepaalde voedingsstoffen hebben een gunstige invloed op de gewrichten, zoals de kraakbeenbeschermende voedingsstoffen glucosamine
en chondroïtine, Omega-3 vetzuren en antioxidanten.

• Anders
Bij sommige gewrichtsaandoeningen kan een operatie nodig zijn,
bijvoorbeeld bij knieproblemen door gescheurde kruisbanden. Ook
wanneer andere behandelmethodes onvoldoende resultaat hebben
kan een operatie soms verbetering geven.

EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING
De belangrijkste eigenschappen van een dieetvoeding
• Ontstekingsremmende en pijnstillende werking
ETA, EPA en DHA (Omega-3 vetzuren) helpen gewrichtsklachten te
verminderen dankzij de ontstekingsremmende en pijnstillende werking.

• Bescherming van het gewrichtskraakbeen
Kraakbeenbeschermende voedingsstoffen zoals chondroïtine en
glucosamine kunnen het gewrichtskraakbeen tegen beschadiging
beschermen en het herstel bevorderen. Verder spelen mineralen
zoals koper, mangaan en zink een rol bij de reparatieprocessen van
het kraakbeen in het gewricht.

• Bescherming tegen schadelijke effecten van vrije radicalen
Vrije radicalen ontstaan in verhoogde mate bij ziekten en stress, dus
ook bij gewrichtsaandoeningen. Een specifieke combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) beschermen het
lichaam tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen.

EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING

Een uniek ingrediënt: de groenlipmossel
Groenlipmossel (GLM) is een speciaal soort mossel die wordt
geoogst in Nieuw-Zeeland. De inheemse bevolking van NieuwZeeland, de Maori, eet deze mossel heel vaak en blijkt daardoor
veel minder last te hebben van gewrichtsproblemen dan andere
volken. Deze bevinding heeft geleid tot nader onderzoek naar de rol
van GLM bij het gezond houden van de gewrichten.
GLM is een natuurlijke bron van het kraakbeenbeschermende
chondroïtinesulfaat. De kraakbeenbeschadiging in het gewricht
neemt door deze voedingsstoffen af en kan zich ook enigszins
herstellen. GLM levert daarnaast ook ETA, EPA en DHA. Dit zijn
Omega-3 vetzuren met een zeer effectief ontstekingsremmend
effect. Dit vermindert de pijn en zwelling in het gewricht. Tot slot
bevat GLM aminozuren, vitaminen (E,C) en mineralen (zink, koper
en mangaan), die kunnen optreden als antioxidant of als stimulator
van kraakbeenherstellende processen.
Door de natuurlijke combinatie van deze ingrediënten kan GLM een
zeer positief effect hebben op gewrichtsklachten. De verschillende
ingrediënten in GLM versterken elkaar, waardoor het eindresultaat
effectiever is dan dat van de afzonderlijke ingrediënten. Ook versterkt GLM de werking van pijnstillende en ontstekingsremmende
medicijnen. In combinatie met GLM zijn dus minder medicijnen
nodig, waardoor de bijwerkingen van de medicijnen op de maag
worden verminderd.

MOBILITY DIET VOOR DE KAT
Royal Canin Mobility Diet is een volledige voeding voor volwassen en
oudere katten. Deze dieetvoeding helpt de gewrichten op een natuurlijke
wijze gezond en beweeglijk te houden. Mobility Diet bevat een zeer hoog
gehalte aan EPA en DHA (Omega-3 vetzuren), glucosamine en chondroïtine en Groenlipmossel (GLM), dat bereid is volgens een exclusief gepatenteerd proces. GLM is een uniek ingrediënt met een pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking.

Mobility Diet

Droogvoeding
Verpakking van 2kg

Ingrediënten droogvoeding:
Maïsmeel, maïs, rijst, tarwegluten, gedehydreerd gevogeltevlees,
maïsgluten, dierlijke vetten, plantaardige vezels, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, visolie, sojaolie, cichoreipulp, mineralen, Fructo-OligoSacchariden, psylliumschillen en -zaden, poeder van Groenlipmossel
(GLM) uit Nieuw-Zeeland (0,3%), hydrolysaat van gist (bron van MannoOligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine), Tagetes
(Afrikaan) extract (bron van luteïne).

Waarschuwing
Royal Canin Mobility Diet is niet geschikt voor drachtige of zogende poezen.

MOBILITY DIET VOOR DE KAT
Belangrijkste eigenschappen
Royal Canin Mobility Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding voor de kat die levenslang gegeven kan worden.
JOINT
COMPLEX PLUS
GLM

HIGH
EPA / DHA

MODERATE
PHOSPHORUS
Max
Min

P

Ondersteuning van de gewrichten
Speciale ingrediënten zoals de Groenlipmossel uit NieuwZeeland hebben een pijnstillende, ontstekingsremmende
en kraakbeenondersteunende werking. Daarnaast bevat de
voeding de kraakbeenondersteunende ingrediënten chondroïtine en glucosamine.

Onstekingsremmende werking
Visolie en Groenlipmossel bevatten EPA en DHA (Omega-3
vetzuren). Deze vetzuren hebben ontstekingsremmende
eigenschappen.

Beperkt fosforgehalte
Een beperkt fosforgehalte ondersteunt de nierfunctie bij
het ouder worden.

Ondersteuning van het afweersysteem
Een specifieke combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) beschermen het
lichaam tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen.
Daarnaast versterkt het de weerstand en remt de effecten
van veroudering.

MOBILITY DIET VOOR HONDEN TOT 20KG
Royal Canin Mobility Diet is een volledige voeding voor volwassen en
oudere honden tot 20kg. Deze dieetvoeding helpt de gewrichten op een
natuurlijke wijze gezond en beweeglijk te houden. Mobility Diet bevat
een zeer hoog gehalte aan EPA en DHA (Omega-3 vetzuren), glucosamine en chondroïtine en bevat het poeder van de Groenlipmossel
(GLM), dat bereid is volgens een exclusief gepatenteerd proces. GLM
is een uniek ingrediënt met pijnstillende, ontstekingsremmende en
kraakbeenondersteunende werking.

Mobility Diet

Droogvoeding
Verpakking van 1,5kg en 7kg

Ingrediënten droogvoeding:
Rijst, maïsmeel, gedehydreerd gevogeltevlees, maïs, maïsgluten, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, tarwegluten, plantaardige vezels, visolie, mineralen, sojaolie, poeder van
Groenlipmossel (GLM) uit Nieuw-Zeeland (0,3%), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

Waarschuwing
Royal Canin Mobility Diet is niet geschikt voor drachtige of zogende
teven.

MOBILITY DIET VOOR HONDEN TOT 20KG
Belangrijkste eigenschappen
Royal Canin Mobility Support Diet is een uitgebalanceerde, volledige
dieetvoeding voor honden tot 20kg die levenslang gegeven kan worden.
JOINT
COMPLEX PLUS
GLM

Ondersteuning van de gewrichten
Speciale ingrediënten zoals de Groenlipmossel uit NieuwZeeland hebben een pijnstillende, ontstekingsremmende
en kraakbeenondersteunende werking. Daarnaast bevat de
voeding de kraakbeenondersteunende ingrediënten chondroïtine en glucosamine.
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Voorkomen van overgewicht
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Visolie en Groenlipmossel bevatten EPA en DHA (Omega-3
vetzuren). Deze vetzuren hebben ontstekingsremmende
eigenschappen.

Honden met overgewicht hebben een groter risico van

Kcal gewrichtsaandoeningen. De verminderde hoeveelheid
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energie voorkomt de kans op overgewicht.

Ondersteuning van het afweersysteem
Een specifieke combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) beschermen het
lichaam tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen.
Daarnaast versterkt het de weerstand en remt de effecten
van veroudering.

MOBILITY DIET LARGER DOGS VOOR HONDEN VANAF 20KG
Royal Canin Mobility Diet Larger Dogs is een volledige voeding voor
volwassen en oudere honden vanaf 20kg. Deze dieetvoeding helpt de
gewrichten op een natuurlijke wijze gezond en beweeglijk te houden.
Mobility Diet Larger Dogs bevat een zeer hoog gehalte aan EPA en DHA
(Omega-3 vetzuren), glucosamine en chondroïtine en bevat het poeder
van de Groenlipmossel (GLM), dat bereid is volgens een exclusief gepatenteerd proces. GLM is een uniek ingrediënt met pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking.

Mobility Diet Larger Dogs

Droogvoeding
Verpakking van 6kg en 14kg

Ingrediënten droogvoeding:
Maïsmeel, rijst, maïs, gedehydreerd gevogeltevlees, tarwe, maïsgluten,
tarwegluten*, gedehydreerd varkenseiwit, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, plantaardige vezels, visolie, bietenpulp, mineralen,
sojaolie, psylliumschillen en -zaden, poeder van Groenlipmossel (GLM)
uit Nieuw-Zeeland (0,47%), Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van
schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron
van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

Waarschuwing
Royal Canin Mobility Diet is niet geschikt voor drachtige of zogende
teven.

MOBILITY DIET LARGER DOGS VOOR HONDEN VANAF 20KG
Belangrijkste eigenschappen
Royal Canin Mobility Support Diet is een uitgebalanceerde, volledige
dieetvoeding voor honden vanaf 20kg die levenslang gegeven kan worden.
JOINT
COMPLEX PLUS
GLM

Ondersteuning van de gewrichten
Speciale ingrediënten zoals de Groenlipmossel uit NieuwZeeland hebben een pijnstillende, ontstekingsremmende
en kraakbeenondersteunende werking. Daarnaast bevat de
voeding de kraakbeenondersteunende ingrediënten chondroïtine en glucosamine.
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Voorkomen van overgewicht

Max
Min

Visolie en Groenlipmossel bevatten EPA en DHA (Omega-3
vetzuren). Deze vetzuren hebben ontstekingsremmende
eigenschappen.

Honden met overgewicht hebben een groter risico van

Kcal gewrichtsaandoeningen. De verminderde hoeveelheid

DIGESTIVE
TOLERANCE

energie voorkomt de kans op overgewicht.

Ondersteuning van de spijsvertering
Goed verteerbare ingrediënten en speciale voedingsvezels
(FOS, bietenpulp) ondersteunen de spijsvertering en zorgen voor een evenwichtige darmflora.

VOEDINGSADVIES
Uw dierenarts kan u het beste adviseren over de behandeling, het te
volgen dieet en de dagelijks benodigde hoeveelheden.

Mobility Diet voor de kat
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden
gewicht van
de kat (kg)
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8

30

3

55

6/

8

45

4

70

7/

8

55

3/
8
5/
8
6/
8
7/
8
11/8

45

5/

5

70

6

85

7+

70

8
6/
8
7/
8

80

1

60

Mobility Diet voor de hond tot 20kg
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden
volw. gewicht
van de hond
(kg)

gram

maatbeker

gram

maatbeker

gram

maatbeker

2

55
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4
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85

1

70

6/

6

130

5/
8
11/8
14/8
16/8
21/8
27/8
34/8

115

13/8
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17/8
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8
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optimaal gewicht
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8
8

VOEDINGSADVIES
Mobility Diet Larger Dogs voor de hond vanaf 20kg
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden
volw. gewicht
van de hond
(kg)

gram

maatbeker

gram

maatbeker

gram

maatbeker

20

315

36/8

285

33/8

235

26/8

25

370

43/8

335

4

275

32/8

30

420

5

380

44/8

315

36/8

35

475

55/8

425

5

355

42/8

40

520

62/8

470

55/8

390

45/8

45

570

510

5

615

460

54/8

60

700

525

62/8

70

785

61/8
64/8
74/8
83/8

425

50

66/8
73/8
83/8
93/8

590

7

mager

optimaal gewicht

550
630
705

overgewicht

TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN
Volg de gezondheid van de gewrichten van uw huisdier
Het is belangrijk om de gezondheid van de gewrichten van uw huisdier
goed te blijven volgen. Dit kunt u doen door met enige regelmaat antwoord te geven op onderstaande vragen.
De resultaten van Royal Canin Mobility Diet zijn na drie tot zes weken
zichtbaar. Wij raden u aan om de test te doen vóórdat u start met de
dieetvoeding, dus als een soort nulmeting. Vul na zes weken opnieuw
de test in, zodat u nauwgezet de voortgang kunt volgen. Het is raadzaam de test ook na deze zes weken nog met enige regelmaat in te
vullen, bijvoorbeeld iedere drie maanden. Geef op een schaal van
1 t/m 5 aan in welke mate de situaties van toepassing zijn op uw huisdier.
Aangezien overgewicht een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de gewrichten, kunt u ook het lichaamsgewicht van uw hond
of kat invullen in de tabellen op de volgende pagina’s. Zo kunt u het
gewicht van uw huisdier goed in de gaten houden. Wanneer u merkt
dat de totaal score van de tests omhoog gaat, en u dus een achteruitgang waarneemt in de gezondheid van de gewrichten van uw hond of
kat, raden wij u aan om contact op te nemen met uw dierenarts.

Schaal van 1 t/m 5
1 = nooit van toepassing
2 = soms van toepassing
3 = van toepassing
4 = vaak van toepassing
5 = altijd van toepassing

TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

voordat u start
Datum
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan
voorheen
Uw hond loopt kreupel
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak
en de krabpaal
Totale score
Lichaamsgewicht in kg

na 6 weken
Datum
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan
voorheen
Uw hond loopt kreupel
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak
en de krabpaal
Totale score
Lichaamsgewicht in kg

TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

na 3 maanden
Datum
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan
voorheen
Uw hond loopt kreupel
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak
en de krabpaal
Totale score
Lichaamsgewicht in kg

na 6 maanden
Datum
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan
voorheen
Uw hond loopt kreupel
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak
en de krabpaal
Totale score
Lichaamsgewicht in kg

TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

na 12 maanden
Datum
Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver
Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, etc.
Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan
voorheen
Uw hond loopt kreupel
Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak
en de krabpaal
Totale score
Lichaamsgewicht in kg

Schaal van 1 t/m 5
1 = nooit van toepassing
2 = soms van toepassing
3 = van toepassing

4 = vaak van toepassing
5 = altijd van toepassing

ERVARINGEN MET MOBILITY DIET
Familie Lemmens
‘Vier jaar geleden adopteerden wij Gypsy,
een schuw teefje van 1,5 jaar, uit het asiel
als maatje voor Buddy, onze 2-jarige Duitse
Herder. Gypsy was een Portugese Berghond
die geen goede jeugd had gehad. Ze was
kleiner dan haar soortgenoten, bang voor
vreemden en niet goed gesocialiseerd.
Gelukkig wende ze snel aan haar luxe leventje. Urenlang hollen door
de bossen, spelen met Buddy en af en toe voor de lol wat behendigheidshindernissen waren haar lust en haar leven. Na ongeveer een
jaar herkende je niets meer terug van dat schuwe asielhondje. Het was
een heerlijke vrolijke dame!
Hier kwam een paar maanden geleden echter abrupt een einde aan. ‘s
Nachts hoorden we een grote gil, dat moest Gypsy zijn! Die geeft nooit
een krimp bij pijn, dus er was echt iets aan de hand. Ze keek ons aan
alsof ze was geslagen, had angst in haar ogen en trok met haar linker
achterpoot. Na haar gerust te hebben gesteld ging het wel weer. De
volgende ochtend liep ze in eerste instantie goed, echter na een rare
blijdschapssprong, die ze altijd maakt als we gaan wandelen, kwam er
weer die gil
en die angst in haar ogen. Als je weet dat je hond zoveel heeft meegemaakt, gaat dat door merg en been! We zijn direct naar de dierenarts
gegaan. Er werden röntgenfoto’s gemaakt waaruit bleek dat ze artrose
had. Slechte voeding in haar puppy- en jonge hondenjaren hadden niet
veel goeds gedaan voor haar heupen. De dierenarts schreef pijnstillers en ontstekingsremmers voor en stelde voor haar over te zetten
op Royal Canin Mobility Diet. We herkende onze vrolijke, gekke Gypsy
bijna niet meer
terug, ze was veranderd in een introverte meid die net een kleine wandeling van vijf minuten kon maken. We waren dus maar al te bereid
deze adviezen op te volgen. Ondertussen zijn we ongeveer drie maanden verder. De medicijnen zijn niet meer nodig, de blijdschapssprong
’s ochtends is weer geïntroduceerd en hollen in de bossen is weer

ERVARINGEN MET MOBILITY DIET
Gypsy’s lust en leven! We hebben onze meid weer terug! Spijt dat we
haar over hebben gezet op de Mobility hebben we absoluut niet, wat
een geweldige voeding! Zodra onze herder maar neigt tot gewrichtsproblemen zullen we hem ook overzetten op Royal Canin Mobility Diet.
Het voer heeft zijn werking bewezen!
Familie van Rijswijck
Ruim 2 jaar geleden werden wij de trotse eigenaar
van een schattige Border Collie pup, genaamd Piraat.
Border Collies zijn zeer beweeglijke honden, spelen
veel en graag en willen de hele dag
achter balletjes aanrennen. Wat hadden we een plezier met hem; spelen, knuffelen het ging maar door.
Totdat hij na intensief gespeeld te hebben, steeds vaker bij ons kwam
liggen. Poten in de
lucht. We konden duidelijk aan hem zien dat hij pijn had. De dierenarts bevestigde ons vermoeden. Piraat had last van HD en een al vergevorderde vorm van artrose. Volgens de dierenarts was er nog maar
één oplossing: kunstheupen. Dat betekende twee maal opereren,
revalideren, veel stress voor hond en baasje en een flinke kostenpost.
We vonden het erg moeilijk om hier een beslissing over te nemen. De
arts adviseerde ons de operatie in te plannen en Mobility Diet voer van
Royal Canin te gaan gebruiken. Maar wat blijkt na het geven van de
voeding: Piraat is weer helemaal opgeleefd! Hij gaat weer achter de
konijnen en reetjes aan in het bos, speelt weer met ballen en hij voelt
zich duidelijk fitter en lijkt pijnvrij. De operatie gaat niet door en hopelijk kan hij zo nog jaren vooruit. Dit alles dankzij Mobility Diet. Wij zijn
er super blij mee!

Wat zijn uw ervaringen met Mobility Diet?
Stuur uw eigen mobility verhaal naar info@royalcanin.nl, liefst
met foto, en maak kans op 1 jaar gratis Mobility Diet. De gelukkige
winnaar wordt in januari bekend gemaakt.

ALGEMENE ADVIEZEN
ALGEMENE
ADVIEZEN
Er zijn een aantal algemene maatregelen die u kunt nemen om uw
huisdier te helpen:
• Schakel geleidelijk over op de nieuwe dieetvoeding. U kunt gedurende één week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid
mengen met een toenemende hoeveelheid nieuwe voeding. Zo kan
uw dier wennen aan de nieuwe voeding.
• Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.
• Geef de dieetvoeding volgens voorschrift en geef geen andere tussendoortjes of snacks. Eventueel kunnen brokjes van de dieetvoeding
tussendoor (als beloning) gegeven worden.
• Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en houd uw hond op het juiste gewicht. Weeg uw hond regelmatig om te controleren of hij op het
gewenste gewicht blijft. Een gemakkelijke manier om de conditie van
uw hond te controleren, is zijn ribben te voelen door met een vlakke hand over de borstkast te strijken. Kunt u de ribben slechts met
moeite voelen, dan is uw hond te zwaar en is afvallen noodzakelijk. U
kunt met uw dierenarts overleggen hoe u dit het beste kunt aanpakken.
• Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat.
• Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving*.
• De positieve effecten van Mobility Diet zijn na drie tot zes weken zichtbaar. Wanneer de opname van de voeding wordt gestopt, verdwijnen de
positieve resultaten na enkele weken geleidelijk weer. Voor een optimaal resultaat is dus een regelmatige opname van de voeding noodzakelijk.
* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vindt u op de

achterzijde van de verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aangegeven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding
is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid.

GEMIDDELDE ANALYSE
Mobility Diet

Vocht (%)
Eiwit (%)
Vet (%)
Mineralen (%)
Ruwe celstof (%)
Zetmeel
Overige koolhydraten (%)
Voedingsvezels (%)
Calcium (%)
Kalium (%)
Fosfor (%)
Magnesium (%)
IJzer (mg)
Koper (mg)
Zink (mg)
Chloride (%)
Natrium (%)
Selenium (mg)
EPA + DHA (%)
L–carnitine mg
Chondroïtine-Glucosamine mg
Taurine (%)
Arginine (%)
Vitamine A IE
Vitamine E (mg)
Vitamine C (mg)
Vitamine D3 IE
Vitamine B1 (mg)
Vitamine B2 (mg)
Pantotheenzuur (mg)
Vitamine B6 (mg)
Vitamine B12 (mg)
Niacine (mg)
Biotine (mg)
Foliumzuur (mg)
Choline (mg)
ME gemeten (kcal/kg)
ME berekend (NRC ’74) (kcal/kg)

Hond

Kat

Hond

Larger Dogs

Droog

Droog

Droog

(1000g)
5,5
28
15
5,8
4,7
34,4
41
11,3
0,75
0,8
0,62
0,05
129
15
250
0,83
0,40
0,24
0,73
50
1 000
0,21
1,26
28 000
600
300
700
12,8
46,2
52,5
40,4
0,13
146,4
3,11
11,9
2 500
3 925
4 110

(1000g)
9,5
25
12
4,9
2,8
40,4
45,8
8,2
0,94
0,8
0,52
0,07
141
15
203
0,69
0,20
0,12
0,55
–
1 000
0,20
1,37
27 000
500
200
1 000
4,3
3,9
35
26,9
0,07
15,3
2,80
9,1
1 700
3 756
3 912

(1000g)
9,5
26
12
5,4
4,1
36,6
43
10,5
0,8
0,6
0,49
0,06
164
15
248
0,75
0,40
0,21
0,81
200
2 000
0,21
1,40
26 000
600
200
1 000
4,0
3,6
33,2
26,3
0,07
14,2
2,71
9,0
2 000
3 685
3 840

Adres van de dierenarts:

Voor meer informatie:

Royal Canin Nederland BV
Productvoorlichting en Service
Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel.: 0413–318400
E-mail: info@royalcanin.nl

royalcanin

203 063/1204/7.000

.nl

