
Gezond 
met Prins

Prins deelt graag kennis en kunde en heeft het welzijn van het dier daarbij hoog in 
het vaandel staan. Deze flip-over geeft medische informatie en gericht advies over 
welke Prins-voedingen het best bij welke gezondheidssituatie van hond en kat 
passen, tijdens iedere levensfase van het dier.

Voeding en gezondheid 
gaan hand in hand! 



 Voorkom of bestrijd overbelasting door overgewicht.
 Zorg voor spieropbouw zonder de gewrichten te overbelasten door:
• Rechtlijnige beweging (aan de lijn wandelen, zwemmen).
• Snelle bewegingen en draaiingen te voorkomen (niet traplopen, wild 

spelen en springen).
• Liever vaker kort te wandelen dan eenmaal lang.

• Te wandelen op een harde ondergrond (gras of asfalt).
• Te zorgen voor regelmaat.
 Eventueel fysiotherapie.
 Eventueel medicatie.

Bezoek bij twijfel altijd een dierenarts

GEWRICHTS-
PROBLEMEN
Artrose
Bij artrose is er sprake van 
gewrichtsslijtage, met name van het 
gewrichtskraakbeen. Een gewricht is 
een verbinding tussen twee botdelen, 
met daaromheen een gewrichtskapsel. 
Kraakbeen en gewrichtsvloeistof zorgen 
dat de botten ten opzichte van elkaar 
kunnen bewegen. Het kraakbeen is 
bij  artrose ruwer en minder elastisch. 
Ook kan het op sommige plaatsen 
helemaal verdwijnen en kunnen er 
ontstekingsreacties in het gewricht 
ontstaan. 

Eigenschappen 
voeding:
Glucosamine en 
chondroïtine:
Stimuleert de vorming 
van nieuw kraakbeen 
en draagt bij aan de 
soepelheid. 

Omega-3 vetzuren:
Omega-3 remt de 

ontstekingsreactie in de 
gewrichten en remt de 
afbraak van kraakbeen.

Bèta-glucanen: 
Kunnen de 
ontstekingsreactie 
remmen en zo de pijn in 
de gewrichten helpen 
verminderen.

Gelatinehydrolysaat: 
Is een collageen. 

Collageen is belangrijk 
voor de smering en 
ondersteuning van de 
gewrichten. 

Kruiden en celzouten: 
Een specifieke 
combinatie van 
geselecteerde 
kruiden en celzouten 
ondersteunt de 
gewrichten.

100% natuurlijke 
ondersteunende 
voedingen:

Hoe vaak komt het voor?
1 op de 5 volwassen honden heeft 
last van een vorm van artrose.

Dijbeen

Sesambeentje

Ligament

Ligament

MeniscusKruisbanden

Kraakbeen

Ligament

Knieschijf

KuitbeenScheenbeen

Dieet Preventief Senior

Symptomen:
 Startkreupelheid/ochtendstijfheid
 Moeite met opstaan en stijfheid na rust  
 Moeite met buigen of strekken
 Manken of kreupel lopen
 Pijn (poot ontlasten, piepen)
 Minder actief/gedragsveranderingen 
 (minder zin in spelen, niet meer willen springen) 

Oorzaken:
 Overbelasting (overgewicht, traplopen, 
 verstappen/struikelen)    
 Natuurlijk verouderingsproces    
 Erfelijke afwijkingen/aangeboren aandoeningen    
 Beschadiging van het gewricht door trauma    
 Infectieuze oorzaken    
 Tumor

Dieet Preventief Senior
• ProCare Dieet  

Spieren & Gewrichten
• ProCare Croque Dieet  

Mobility
•    TotalCare Diet Dog 

Mobility Complete
• NatureCare Diet Dog 

Mobility

• ProCare Protection Puppy
• ProCare Protection Super  

Active
• ProCare Protection Lamb  

Hypoallergic
• ProCare Protection 

Sterilised
• ProCare Protection Senior 

Fit

• ProCare Grainfree Senior Fit
• ProCare Croque Lamb &  

Rice Senior Hypoallergic
• ProCare Lamb & Rice Senior  

Hypoallergic
• ProCare Mini Senior Support
• Fit Selection Senior
• ProCare Senior Support
• ProCare Croque Senior 

Superior

Dieet Preventief Senior
Glucosamine & 
chondroïtine ++ + +

Omega-3 vetzuren ++ + +

Bèta-glucanen ++ - -

Gelatinehydrolysaat ++ - -

Kruiden & celzouten - + -
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Tips: 



 Voorkom of bestrijd overbelasting door overgewicht.
  Zorg voor voldoende opstapjes of loopplanken naar plaatsen   
waar de kat graag ligt.
 Geef de kat voldoende gelegenheid om zich af te zonderen. 
 Eventueel voedingssupplementen.
 Eventueel medicatie.

Bezoek bij twijfel altijd een dierenarts

GEWRICHTS-
PROBLEMEN
Artrose
Bij artrose is er sprake van 
gewrichtsslijtage, met name van het 
gewrichtskraakbeen. Een gewricht is 
een verbinding tussen twee botdelen, 
met daaromheen een gewrichtskapsel. 
Kraakbeen en gewrichtsvloeistof zorgen 
dat de botten ten opzichte van elkaar 
kunnen bewegen. Het kraakbeen is 
bij  artrose ruwer en minder elastisch. 
Ook kan het op sommige plaatsen 
helemaal verdwijnen en kunnen er 
ontstekingsreacties in het gewricht 
ontstaan. 

100% natuurlijke 
ondersteunende 
voedingen:

Hoe vaak komt het voor?
Bijna 40% van de katten in een leeftijd van 6 
tot 10 jaar en 70% van de katten vanaf 10 jaar 
hebben last van een vorm van artrose.

Dijbeen

Sesambeentje

Ligament

Ligament

MeniscusKruisbanden

Kraakbeen

Ligament

Knieschijf

KuitbeenScheenbeen

Symptomen:
 Minder beweging en activiteit 
 Springen minder 
 Wassen zichzelf minder
 Gedragsveranderingen 
 Kunnen hun behoeften over de rand van de   
 kattenbak heen doen 

Oorzaken:
 Overbelasting (overgewicht)  
 Natuurlijk verouderingsproces    
 Beschadiging van het gewricht door trauma (een val)    
 Infectieuze oorzaken    

Dieet Preventie 
volwassen kat

Preventie
senior kat

• VitalCare Veterinary Diet 
Mobility 

• VitalCare Adult Maxi
• VitalCare Protection Maxi 

Deluxe

• VitalCare Senior
• VitalCare Senior 12+ 
• VitalCare Protection Senior 

*VitalCare Protection Senior bevat omega-3 vetzuren, glucosamine, chondroïtine en MSM 
(Methylsulfonylmethaan) 

Dieet Preventie 
volwassen kat

Preventie 
senior kat*

Glucosamine & 
chondroïtine ++ + -

Omega-3 vetzuren ++ + +

Bèta-glucanen ++ - +

Gelatinehydrolysaat ++ - -

Kruiden & celzouten Alle VitalCare Protection producten bevatten kruiden & celzouten
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Dieet Preventie 
volwassen kat

Preventie
senior kat

Eigenschappen 
voeding:
Glucosamine en 
chondroïtine:
Stimuleert de vorming 
van nieuw kraakbeen 
en draagt bij aan de 
soepelheid. 

Omega-3 vetzuren:
Omega-3 remt de 

ontstekingsreactie in de 
gewrichten en remt de 
afbraak van kraakbeen.

Bèta-glucanen: 
Kunnen de 
ontstekingsreactie 
remmen en zo de pijn in 
de gewrichten helpen 
verminderen.

Gelatinehydrolysaat: 
Is een collageen. 

Collageen is belangrijk 
voor de smering en 
ondersteuning van de 
gewrichten. 

Kruiden en celzouten: 
Een specifieke 
combinatie van 
geselecteerde 
kruiden en celzouten 
ondersteunt de 
gewrichten.

Tips: 



 Overmatig haaruitval
 Verkleuring
 Vieze geur
 Vette vacht
 Doffe vacht 

  Geef geen bijvoeding, één hapje van een andere snack kan het 
effect van de voeding tenietdoen.
  Laat de hond niet zonder toezicht buiten, voorkom dat hij van de 
straat kan eten.
  Verdeel de dagportie voeding over minimaal drie maaltijden per 
dag.
 Zorg dat de hond beschermd is tegen vlooien.

 Niet overmatig wassen (met shampoo).
 Niet overmatig borstelen/kammen.

Laat infectieuze oorzaken van jeuk zoals vlooien en mijten altijd 
door een dierenarts uitsluiten  

100% natuurlijke
ondersteunende 
voedingen:

Symptomen:
 Jeuk
 Roodheid
 Schilfering
 Korstjes
 Kale plekken 

Oorzaken:
 Infectieuze oorzaken (vlooien, mijten)
 Allergieën (vlooien, voeding, atopie)  
 Hormonale oorzaken 
 Stress    
 Overige aandoeningen (erfelijk, auto-immuun)    
 

HUID- EN VACHT-
PROBLEMEN
Bij huid- en vachtproblemen is er geen 
sprake van een gladde, glanzende en 
aaneengesloten vacht. 

Huid- en vachtproblemen kunnen 
veroorzaakt worden door een 
voedselallergie. Bij een voedselallergie 
is er sprake van een reactie van het 
lichaam op een bepaald bestanddeel in 
de voeding. Meestal is er sprake van een 
reactie tegen een eiwit in de voeding. 
In de meeste gevallen is dit een dierlijk 
eiwit zoals rundeiwit, maar ook reacties 
tegen (tarwe)gluten komen voor.

Dieet Graanvrij Lam en Rijst
• ProCare Dieet  

Huid & Darm Hypoallergeen
• ProCare Croque Dieet  

Skin & Intestinal Hypoallergic
• ProCare Croque Veterinary 

Diet Gastro-Intestinal Low 
Fat

• TotalCare Diet Dog Horse 
Complete

• NatureCare Diet Dog 
Hypoallergenic Lamb.

• ProCare Grainfree Sensible 
Hypoallergic

 

 

• ProCare Lamb & Rice 
Hypoallergic

• ProCare Lamb & Rice  
Senior Hypoallergic

• ProCare Mini Lamb & Rice 
Hypoallergic

• ProCare Croque 
Lamb & Rice Hypoallergic

• ProCare Croque Lamb & Rice 
Senior Hypoallergic

• ProCare Protection 
Lamb Hypoallergic

Dieet Graanvrij Lam en Rijst

Dierlijke eiwitbron
Eend/
Gehydrolyseerde 
Zalm/Paard/Lam

Eend Lam

Koolhydraatbron Aardappel en/of rijst 
en/of erwt Aardappel, erwt Rijst, maïs

Licht verteerbaar + + +

Hoe vaak komt het voor?
Huid- en vachtproblemen komen 
regelmatig in verschillende 
verschijningsvormen voor.

Eventueel als hypoallergene beloning: NatureCare Grainfree Duck of NatureCare 
Grainfree Lamb, NatureCare Grainfree Chicken
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GEZONDE HUID
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Dieet Graanvrij Lam & Rijst

Eigenschappen 
voeding:
Eén dierlijke eiwitbron: 
Verminderde kans op 
overgevoeligheidsreactie.

Tarweglutenvrij:
Verminderde kans op
overgevoeligheidsreactie.

Licht verteerbaar:
Verminderde kans op 
overgevoeligheidsreactie.

Omega-3 vetzuren:
Ondersteunen een goede 
conditie en een natuurlijk 
herstel van huid en vacht.

Tips: 



 Overmatig haaruitval
 Verkleuring
 Vieze geur
 Vette vacht
 Doffe vacht 

Tips: 
 Geef geen bijvoeding, één hapje van   
 een andere snack kan het effect van  
 de voeding tenietdoen.
 Niet overmatig wassen (met 
 shampoo). 
 

 Zorg dat de kat beschermd is tegen  
 vlooien.
 Niet overmatig borstelen/kammen.
 

100% natuurlijke
ondersteunende 
voedingen:

Dieet
Hypoallergeen

Graanvrij
Hypoallergeen

Hypoallergeen

Symptomen:
 Jeuk
 Roodheid
 Schilfering
 Korstjes
 Kale plekken 

Oorzaken:
 Infectieuze oorzaken (vlooien, mijten)
 Allergieën (vlooien, voeding, atopie)  
 Hormonale oorzaken 
 Stress    
 Overige aandoeningen (erfelijk, auto-immuun)    
 

ONGEZONDE HUID

GEZONDE HUID

u

u

Dieet 
Hypoallergeen

Graanvrij 
Hypoallergeen

Hypoallergeen

• VitalCare Dieet Skin & 
   Intestinal Hypoallergic
• VitalCare Dieet Hypoallergic 
   Moderate Calorie

• VitalCare Protection  
   Sensible Grainfree Hypoallergic 

 

• VitalCare 
   Sensitive Hypoallergic

Dieet Graanvrij Hypoallergeen
Dierlijke eiwitbron Eend of garnaal (Gehydrolyseerde) 

zalm Haring

Koolhydraatbron Aardappel, rijst Zoete aardappel, 
erwt Rijst, maïs

Licht verteerbaar + + +

Omega-3 vetzuren 0,5% 0,5% 0,5%

Hoe vaak komt het voor?
Huid- en vachtproblemen komen 
regelmatig in verschillende 
verschijningsvormen voor.

Eigenschappen 
voeding:
Eén dierlijke eiwitbron: 
Verminderde kans op 
overgevoeligheidsreactie.

Tarweglutenvrij:
Verminderde kans op
overgevoeligheidsreactie.

Licht verteerbaar:
Verminderde kans op
overgevoeligheidsreactie.

Omega-3 vetzuren:
Ondersteunen een goede 
conditie en een natuurlijk 
herstel van huid en vacht.
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Laat 
infectieuze 

oorzaken van jeuk 
zoals vlooien en 
mijten altijd door 
een dierenarts 

uitsluiten

HUID- EN VACHT-
PROBLEMEN
Bij huid- en vachtproblemen is er geen 
sprake van een gladde, glanzende en 
aaneengesloten vacht. 

Huid- en vachtproblemen kunnen 
veroorzaakt worden door een 
voedselallergie. Bij een voedselallergie 
is er sprake van een reactie van het 
lichaam op een bepaald bestanddeel in 
de voeding. Meestal is er sprake van een 
reactie tegen een eiwit in de voeding. 
In de meeste gevallen is dit een dierlijk 
eiwit zoals rundeiwit, maar ook reacties 
tegen (tarwe)gluten komen voor.



Tips: 
 Voor een gezond afvalproces mogen  
 honden per week maximaal 2 procent  
 van hun lichaamsgewicht afvallen.  
 Niet onbeperkt voeren.
 Geef voeding met een lagere   
 energiedichtheid.

 Geen snacks en andere bijvoeding meer  
 voeren. Dat vraagt de inzet van het hele  
 gezin.
 De hond niet zonder toezicht los laten  
 lopen, zodat hij niet van straat kan eten. 
 Brokjes van de gebruikelijke dagportie  
 voeding apart houden en inzetten als  
 beloning.

 Lichaamsbeweging als fietsen, 
 zwemmen, wandelen en spelen   
 stimuleren.
 Maak gebruik van voerpuzzels, een  
 voerbal of een Kong.

100% natuurlijke
ondersteunende 
voedingen:

Dieet Tijdelijke 
afvalvoeding

Preventie

OVERGEWICHT
Als een hond 15 procent meer weegt dan 
het gewicht dat hij zou moeten wegen, 
spreken we van overgewicht. Bij 30 
procent meer is er sprake van obesitas.

UIT BALANS

u

Dieet Tijdelijke 
afvalvoeding

Preventie

• ProCare Dieet  
   Gewichtscontrole & Diabetes
• ProCare Croque Dieet  
   Weight Reduction & Diabetic

• ProCare Light Low Calorie 
   
 

 

• ProCare Standard Fit
• ProCare Croque  
   Basic Excellent
• ProCare Croque  
   Weight Control
• ProCare Grainfree 
   Skin & Coat
• ProCare Protection 
   Sterilised

Dieet Tijdelijke 
afvalvoeding

Preventie

Laag 
calorieëngehalte +++ +++ +

Laag vetgehalte + + +

Verhoogd 
eiwitgehalte + - -

Hoog gehalte ruwe 
celstof +++ ++ +

L-carnitine + + +/-

Hoe vaak komt het voor?
Ongeveer 50 procent van de 
honden lijdt aan overgewicht.

TOPFIT!

u

Symptomen:
 Geen taille
 Verminderde activiteit
 Verminderd uithoudingsvermogen
 Meer hijgen
 Veel slapen en liggen

Oorzaken:
 Te veel voeding (niet goed afwegen, onbeperkt voeren)    
 Te veel bijvoeding    
 Te weinig beweging    
 Overige oorzaken (genetische invloed, castratie,  
 stofwisselingsstoornissen, medicatie)     
 

Eigenschappen 
voeding:
Laag calorieëngehalte: 
Ter ondersteuning van 
het afvalproces. 

Laag vetgehalte:
Ter ondersteuning van 
het afvalproces.

Verhoogd 
eiwitgehalte:
Behoud van spiermassa 
tijdens het afvallen.

Hoog gehalte ruwe 
celstof:
Zorgt voor een 
verzadigd gevoel.

L-carnitine:
Ter ondersteuning van 
de vetstofwisseling.

Eventuele beloning met een laag caloriegehalte: NatureCare Special Low Calorie
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 Laat bij 
twijfel medische 

oorzaken van 
overgewicht door 

een dierenarts 
uitsluiten



Tips: 
 Voor een gezond afvalproces mogen  
 katten per week maximaal 2 procent van  
 hun lichaamsgewicht afvallen.  
 Niet onbeperkt voeren.
 Geef voeding met een lagere   
 energiedichtheid.

 Geen snacks en andere bijvoeding meer  
 voeren. Dat vraagt de inzet van het hele  
 gezin. 
 Brokjes van de gebruikelijke dagportie  
 voeding apart houden en inzetten als  
 beloning.
 Lichaamsbeweging stimuleren.
 Maak gebruik van voerpuzzels.

100% natuurlijke
ondersteunende 
voedingen:

Dieet Preventie Onderhoud

OVERGEWICHT
Als een kat 15 procent meer weegt dan 
het gewicht dat hij zou moeten wegen, 
spreken we van overgewicht. Bij 30 
procent meer is er sprake van obesitas.

UIT BALANS

u

Dieet Preventie Onderhoud
• VitalCare Dieet Weight 
   Reduction & Diabetic

• VitalCare   
   Sterilised 
   
 

 

• VitalCare  
   Indoor
• VitalCare  
   Multicat
• VitalCare Protection 
   Indoor

Dieet Preventie Onderhoud

Laag 
calorieëngehalte +++ ++ +

Laag vetgehalte ++ ++ +

Verhoogd 
eiwitgehalte + + -

Hoog gehalte ruwe 
celstof +++ ++ +

L-carnitine + + +/-

Hoe vaak komt het voor?
Ongeveer 50 procent van de katten 
lijdt aan overgewicht. 

TOPFIT!

u

Symptomen:
 Geen taille
 Verminderde activiteit
 Verminderd uithoudingsvermogen
 Meer hijgen
 Veel slapen en liggen
  

Oorzaken:
 Te veel voeding (niet goed afwegen, onbeperkt voeren  
 terwijl kat geen eetrem heeft)    
 Te veel bijvoeding    
 Te weinig beweging    
 Overige oorzaken (genetische invloed, castratie,  
 medicatie)     
 

Eigenschappen 
voeding:
Laag calorieëngehalte: 
Ter ondersteuning van het 
afvalproces. 

Laag vetgehalte:
Ter ondersteuning van het 
afvalproces.

Verhoogd eiwitgehalte:
Behoud van spiermassa 
tijdens het afvallen.

Hoog gehalte ruwe 
celstof:
Zorgt voor een verzadigd 
gevoel.

L-carnitine:
Ter ondersteuning van de 
vetstofwisseling.

O
VE

RG
EW

IC
H

T

 Laat bij 
twijfel medische 

oorzaken van 
overgewicht door 

een dierenarts 
uitsluiten



Tips: 
 Indien mogelijk aanpak van de oorzaak.
 Toediening van insuline na de maaltijd.
 Zorgen voor regelmaat is heel   
 belangrijk.
 Dagelijks dezelfde portie van dezelfde  
 voeding op hetzelfde tijdstip geven.

 

 Dagelijks ongeveer even veel  
 lichaamsbeweging op dezelfde   
 momenten.
 Voorkom het eten van bijvoeding.
 Houd druivensuiker bij de hand.

100% natuurlijke
ondersteunende voedingen:

Dieet 

SUIKERZIEKTE
Bij suikerziekte is er sprake van een 
insulinetekort of een verminderde 
werking van insuline, waardoor er 
problemen met de regulering van het 
suikergehalte in het bloed ontstaan. 
Doordat suiker niet uit het bloed wordt 
opgenomen, is er sprake van een te 
hoog bloedsuikergehalte.

Diabetes type 1 en 2
Bij type 1 diabetes is er sprake van 
te weinig insulineaanmaak in de 
alvleesklier.

Bij type 2 diabetes is er sprake van 
te weinig reactie van het lichaam op 
insuline (insulineresistentie).

Dieet
• ProCare Dieet  
   Gewichtscontrole & Diabetes
• ProCare Croque Dieet  
   Weight Reduction & Diabetic

Dieet Reguliere voeding
Verhoogd 
eiwitgehalte + -

Laag gehalte 
snel opneembare 
koolhydraten

+ -

Meer langzaam 
opneembare 
koolhydraten

+ -

Lager gehalte aan 
koolhydraten + -

Hoe vaak komt het voor?
Bij de hond komt suikerziekte type 1 
het meest voor.

Symptomen:
 Toename eetlust
 Slechte vachtconditie
 Verminderd uithoudingsvermogen
 Vermageren ondanks goed eten
 Meer plassen
 Meer drinken
  

Oorzaken:
 Afbraak van de cellen door het lichaam zelf    
 Overgewicht  
 Genetische aanleg    
 Medicatie
 Hormoonproblemen na de loopsheid
 Ziekte van Cushing
 Acute of chronische alvleesklierontsteking/tumor 

Eigenschappen 
voeding:
Verhoogd 
eiwitgehalte: 
Ter compensatie van het 
verlies van aminozuren 
met de urine en voor 
het behoud van de 
spiermassa. 

Laag gehalte 

snel opneembare 
koolhydraten:
Ter ondersteuning van 
een meer geleidelijke 
toename van het 
suikergehalte in het 
bloed.

Meer langzaam 
opneembare 
koolhydraten: 
Ter ondersteuning van 
een meer geleidelijke 

toename van het 
suikergehalte in het 
bloed.

Lager gehalte aan 
koolhydraten:
Ter ondersteuning van 
een lager suikergehalte 
in het bloed.

 Als alternatief kan er ook   
 gekozen worden voor een  
 TotalCare product vanwege het  
 lage koolhydraatgehalte.

Eventueel:

 Laat een 
dierenarts bepalen 
of er sprake is van 

suikerziekte en 
een behandeling 

instellen
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Tips: 
 Indien mogelijk aanpak van de oorzaak.
 Aanpakken overgewicht.
 Toediening van insuline na de maaltijd.
 Zorgen voor regelmaat is heel   
 belangrijk.
 Dagelijks dezelfde portie van dezelfde  

 

 voeding op hetzelfde tijdstip geven.
 Dagelijks ongeveer even veel  
 lichaamsbeweging op dezelfde   
 momenten.
 Voorkom het eten van bijvoeding.
 Houd druivensuiker bij de hand.

100% natuurlijke
ondersteunende voedingen:

Dieet 

SUIKERZIEKTE
Bij suikerziekte is er sprake van een 
insulinetekort of een verminderde 
werking van insuline, waardoor er 
problemen met de regulering van het 
suikergehalte in het bloed ontstaan. 
Doordat suiker niet uit het bloed wordt 
opgenomen, is er sprake van een te 
hoog bloedsuikergehalte.

Diabetes type 1 en 2
Bij type 1 diabetes is er sprake van 
te weinig insulineaanmaak in de 
alvleesklier.

Bij type 2 diabetes is er sprake van 
te weinig reactie van het lichaam op 
insuline (insulineresistentie).

Dieet
• VitalCare Dieet 
   Weight Reduction & Diabetic

Dieet Reguliere voeding
Verhoogd 
eiwitgehalte + -

Laag gehalte 
snel opneembare 
koolhydraten

+ -

Meer langzaam 
opneembare 
koolhydraten

+ -

Lager gehalte aan 
koolhydraten + -

Hoe vaak komt het voor?
Bij de kat komt suikerziekte type 2 
het meest voor.

Symptomen:
 Toename eetlust
 Slechte vachtconditie
 Verminderd uithoudingsvermogen
 Vermageren ondanks goed eten
 Meer plassen
 Meer drinken
  

Oorzaken:
 Overgewicht  
 Genetische aanleg    
 Medicatie
 Ziekte van Cushing
 Acute of chronische alvleesklierontsteking/tumor 

Eigenschappen 
voeding:
Verhoogd 
eiwitgehalte: 
Ter compensatie van het 
verlies van aminozuren 
met de urine en voor 
het behoud van de 
spiermassa. 

Laag gehalte 

snel opneembare 
koolhydraten:
Ter ondersteuning van 
een meer geleidelijke 
toename van het 
suikergehalte in het 
bloed.

Meer langzaam 
opneembare 
koolhydraten: 
Ter ondersteuning van 
een meer geleidelijke 

toename van het 
suikergehalte in het 
bloed.

Lager gehalte aan 
koolhydraten:
Ter ondersteuning van 
een lager suikergehalte 
in het bloed.

 Laat een 
dierenarts bepalen 
of er sprake is van 

suikerziekte en 
een behandeling 

instellen

SU
IK

ER
ZI

EK
TE



Tips: 
 Geef geen bijvoeding.
 Verdeel de dagportie voeding over   
minimaal drie maaltijden per dag.

 Maak gebruik van voerpuzzels of een  
 voerbal zodat de voeding minder snel  
 wordt opgenomen.

MAAGDARM-
KLACHTEN
Bij maagdarmklachten is er meestal 
geen sprake van goed gevormde 
ontlasting, maar ook spugen wordt 
regelmatig gezien. 

Eigenschappen voeding:

Eén dierlijke eiwitbron:
Verminderde kans op 
maagdarmklachten als gevolg van  
voedselovergevoeligheid.

Tarweglutenvrij:
Verminderde kans op 
maagdarmklachten als gevolg van  
voedselovergevoeligheid.

Licht verteerbaar:
Verminderde belasting van het 
maagdarmkanaal.

FOS:
Voedingsbodem voor de goede 
bacteriën.

MOS:
Vangt slechte bacteriën weg en 
verhoogt de weerstand.

100% natuurlijke 
ondersteunende 
voedingen:

Hoe vaak komt het voor?
Maagdarmklachten komen regelmatig 
in verschillende uitingsvormen voor. 

Dieet 
Hypoallergeen

Hypoallergeen Ondersteunend

Oorzaken:
 Voeding
 Bijvoeding
 Infectieuze oorzaken (virus, parasieten, bacteriën) 
 Alvleesklierproblemen
 Darmontsteking 
 Tumoren 

Dieet Hypoallergeen Hypoallergeen Ondersteunend
• ProCare Dieet  
   Huid & Darm Hypoallergeen
• ProCare Croque Dieet  
   Skin & Intestinal Hypoallergic

• ProCare Grainfree Sensible  
   Hypoallergic
• ProCare Lamb & Rice   
   Hypoallergic
• ProCare Lamb & Rice Senior 
   Hypoallergic
• ProCare Mini Lamb & Rice  
   Hypoallergic
• ProCare Croque Lamb & Rice  
   Hypoallergic
• ProCare Croque Lamb & Rice  
   Senior Hypoallergic
• ProCare Protection 
   Lamb Hypoallergic

• ProCare Croque  
   Sensitive

Dieet 
Hypoallergeen

Hypoallergeen Ondersteunend

Eén dierlijke 
eiwitbron Eend Eend of lam Kip

Tarweglutenvrij + + -

Licht verteerbaar + + +

FOS + + +

MOS + - -

AANGETASTE DARM

u

GEZONDE DARM

u

 Afwijkende kleur en/of  
 geur van de ontlasting
  Vaker ontlasting 
 

Symptomen:
 Braken
 Dunne ontlasting
  Winderigheid
 Last van de buik 
 Afwijkend eetgedrag
 Vermagering

 Bezoek bij 
twijfel en in het 

geval van bloed bij 
de ontlasting altijd 

een dierenarts

M
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Bij maagdarmklachten hebben wij erg goede ervaringen met onze diepvries vers 
vlees TotalCare voedingen. 



Tips: 
 Geef geen bijvoeding.
 Verdeel de dagportie over minimaal drie  
 maaltijden per dag.

 Maak gebruik van voerpuzzels of een  
 voerbal zodat de voeding minder snel  
 wordt opgenomen.

MAAGDARM-
KLACHTEN
Bij maagdarmklachten is er meestal 
geen sprake van goed gevormde 
ontlasting, maar ook spugen wordt 
regelmatig gezien. 

100% natuurlijke 
ondersteunende 
voedingen:

Hoe vaak komt het voor?
Maagdarmklachten komen regelmatig 
in verschillende uitingsvormen voor. 

Dieet 
Hypoallergeen

Hypoallergeen Ondersteunend

Oorzaken:
 Voeding
 Bijvoeding
 Infectieuze oorzaken (virus, parasieten, bacteriën) 
 Alvleesklierproblemen
 Darmontsteking 
 Tumoren 

Dieet 
Hypoallergeen

Hypoallergeen Ondersteunend

• VitalCare Dieet Skin & 
   Intestinal Hypoallergic
• VitalCare Dieet Hypoallergic 
   Moderate Calorie 

• VitalCare Sensitive 
   Hypoallergic
• VitalCare Protection 
   Sensible Grainfree 
   Hypoallergic

• VitalCare  
   Resist Calm

Dieet 
Hypoallergeen

Hypoallergeen Ondersteunend

Eén dierlijke 
eiwitbron Eend of garnaal Haring of 

gehydrolyseerde zalm Gevogelte

Tarweglutenvrij + + +

Licht verteerbaar + + +

FOS/MOS/GOS ++ + +

 Afwijkende kleur en/of  
 geur van de ontlasting
  Vaker ontlasting

Symptomen:
 Braken
 Dunne ontlasting
  Winderigheid
 Last van de buik 
 Afwijkend eetgedrag
 Vermagering

 Bezoek bij 
twijfel en in het 

geval van bloed bij 
de ontlasting altijd 

een dierenarts

Eigenschappen voeding:

Eén dierlijke eiwitbron:
Verminderde kans op 
maagdarmklachten als gevolg van  
voedselovergevoeligheid.

Tarweglutenvrij:
Verminderde kans op 
maagdarmklachten als gevolg van  
voedselovergevoeligheid.

Licht verteerbaar:
Verminderde belasting van het 
maagdarmkanaal.

FOS:
Voedingsbodem voor de goede 
bacteriën.

MOS:
Vangt slechte bacteriën weg en 
verhoogt de weerstand.

AANGETASTE DARM

u

GEZONDE DARM

u
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Symptomen:
 Stinkende adem
 Verandering van eetgewoonte
 Verlies van eetlust
 Onrust, ’s nachts vaker wakker zijn
 Met de kop schuren
 Verlies van bloeddruppels, bijvoorbeeld op   
 speeltjes
  

Oorzaken van tandplak en tandsteen:
 Na het eten blijven er voedingsresten op het gebit. Bacteriën   
 gebruiken deze voedselresten als voedingsstoffen om in te   
 kunnen groeien. De afvalstoffen die hierbij ontstaan,    
 vormen samen met de bacteriën en de voedselresten een laagje  
 op het gebit, dat tandplak wordt genoemd. Door het contact   
 met calcium in het speeksel treedt er mineralisatie op en verandert  
 tandplak in tandsteen. Tandsteen is erg irriterend en kan leiden  
 tot tandvleesontsteking. Als behandeling uitblijft, kan het tandvlees  
 zich steeds verder terugtrekken en kunnen tanden en kiezen   
 verloren gaan. 

Tips: 
 Mechanische reiniging zoals   
 tandenborstel:
 • Helpt voedselresten te verwijderen.
 • Helpt tandplak te verwijderen.  
  Tandpasta, gels, supplementen (in   
water/op voeding), mondwaters en   

 sprays: 
 • Helpen tandplak en tandsteen te   
 voorkomen   
 • Zorgen voor een frisse adem.
 Dental snacks:
 • Stimuleren kauwgedrag.
 • Vervangen andere    
  verzorgingsproducten niet. 

 • Helpen tandplak voorkomen door  
  onder meer vorm en dichtheid. 
 Dental toys:
 • Stimuleren kauwgedrag.
 • Vervangen andere    
  verzorgingsproducten niet.

GEBITS-
PROBLEMEN
Gebitsproblemen kunnen in 
verschillende vormen voorkomen. 
Zo kan er sprake zijn van tandplak 
en tandsteen, maar ook van 
afgebroken tanden, problemen met 
het wisselen van het melkgebit, een 
verkeerde plaatsing van tanden en 
tandvleesontsteking.  

Eigenschappen 
voeding:

Brokgrootte:
Stimuleert kauwen.

Brokvorm:
Stimuleert kauwen.

Hardheid brok:
Een hardere brok 
stimuleert kauwen. 

Hoe vaak komt het voor?
Van de honden ouder dan drie jaar 
heeft 80 procent in meer of mindere 
mate last van gebitsproblemen. De 
meest voorkomende problemen 
zijn tandplak en tandsteen. Er zijn 
verschillende risicofactoren voor het 
ontstaan van tandplak en tandsteen 
waarvan erfelijkheid een belangrijke 
factor is. 

Preventie
brokgrootte

Preventie 
brokvorm

Preventie 
hardheid brok

Preventie
grootte 

Preventie 
vorm

Preventie 
hardheid

Brokgrootte + - -

Brokvorm - + -

Hardheid brok - + +

GEZONDE TAND

u

AANGETASTE TAND
u

Laat het 
gebit van uw 

huisdier regelmatig 
controleren en ga 

bij twijfel altijd naar 
een dierenarts

G
EB

IT

100% natuurlijke 
ondersteunende 
voedingen:

Brokgrootte Brokvorm Hardheid brok
• ProCare Protection  
   Super Active
• ProCare Protection  
   Lamb Hypoallergic
• ProCare Protection  
   Sterilised
• ProCare Protection  
   Senior Fit

• Fit Selection  
   Kip & Rijst
• Fit Selection  
   Zalm & Rijst
• Fit Selection  
   Senior

• ProCare Croque   
   Super Performance
• ProCare Croque   
   Lamb & Rice Hypoallergic
• ProCare Croque Lamb & 
   Rice Senior Hypoallergic
• ProCare Croque   
   Senior Superior
• ProCare Croque Basic Excellent
• ProCare Croque   
   Junior Performance
• ProCare Croque Sensitive
• ProCare Croque   
   Weight Control



Symptomen:
 Stinkende adem
 Verandering van eetgewoonte
 Verlies van eetlust
 ‘s Nachts vaker wakker, onrust
 Met de kop schuren
 Minder activiteit
  

Oorzaken:
 Nadat katten gegeten hebben, blijven er voedselresten achter. Vaak is dit een   
 dun ondoorzichtig laagje op het gebit. Bacteriën gebruiken deze voedselresten  
 als voedingsstoffen waardoor er groei van deze bacteriën in deze voedselresten  
 plaatsvindt. De afvalstoffen die hierbij ontstaan, samen met de bacteriën en de  
 voedselresten vormen een laagje op het gebit, dat tandplak wordt genoemd.   
 Dit tandplak komt in aanraking met speeksel. Speeksel bevat calcium en   
 door de aanraking van tandplak met calcium treedt er mineralisatie op tot   
 tandsteen. Tandsteen is erg irriterend voor het tandvlees en op den duur zal er  
 dan ook tandvleesontsteking ontstaan. Wanneer er geen behandeling optreedt  
 kan het tandvlees zich steeds verder terugtrekken en kan er uiteindelijk   
 verlies van tanden optreden. 

GEBITS-
PROBLEMEN
Gebitsproblemen kunnen in 
verschillende vormen voorkomen. Zo 
kan er bijvoorbeeld sprake zijn van 
tandplak en tandsteen, maar daarnaast 
ook van afgebroken tanden, problemen 
met het wisselen van het melkgebit, 
een verkeerde plaatsing van tanden en 
bijvoorbeeld tandvleesontsteking.  

100% natuurlijke 
ondersteunende 
voedingen:

Hoe vaak komt het voor?
70% van de katten ouder dan 3 jaar 
heeft in meer of mindere mate last van 
gebitsproblemen.
De meest voorkomende problemen 
zijn tandplak en tandsteen. Er zijn 
verschillende risicofactoren voor het 
ontstaan van tandplak en tandsteen 
waarvan erfelijkheid een belangrijke 
factor is. 

Preventie
brokgrootte

Preventie
brokvorm

Preventie brokgrootte Preventie brokvorm
• VitalCare 
   Adult Maxi
• VitalCare Protection  
   Maxi Deluxe

• VitalCare 
   Indoor
• VitalCare  
   Multicat

Tips: 
 Mechanische reiniging zoals   
 tandenborstel:
 • Helpt voedselresten te verwijderen.
 • Helpt tandplak te verwijderen.  
  Tandpasta, gels, supplementen (in   
water/op voeding), mondwaters en   

 sprays: 
 • Helpen tandplak en tandsteen te   
 voorkomen   
 • Zorgen voor een frisse adem.
 Dental snacks:
 • Stimuleren kauwgedrag.
 • Vervangen andere    
  verzorgingsproducten niet. 

 • Helpen tandplak voorkomen door  
  onder meer vorm en dichtheid. 
 Dental toys:
 • Stimuleren kauwgedrag.
 • Vervangen andere    
  verzorgingsproducten niet.

Preventie brokgrootte Preventie brokvorm

Brokgrootte + -

Brokvorm - +

Hardheid brok + +

Eigenschappen 
voeding:
Brokgrootte:
Stimuleert kauwen.

Brokvorm:
Stimuleert kauwen.
 
Hardheid brok:
Een hardere brok 
stimuleert kauwen. 

Laat het 
gebit van uw 

huisdier regelmatig 
controleren en ga 

bij twijfel altijd naar 
een dierenarts

GEZONDE TAND

u

AANGETASTE TAND
u
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Bij struviet blaasgruis is er sprake van kristalvorming 
van magnesium, ammonium en fosfaat in de urine 
waardoor er blaasgruis of uiteindelijk blaasstenen 
in de blaas en de urinewegen ontstaan. Bij 
calciumoxalaat is er sprake van kristalvorming van 
calcium en oxalaat. 

Hoe vaak komt het voor?
Struviet en calciumoxalaat zijn 
de meest voorkomende soorten 
blaasgruis bij de hond.

BLAAS

u

PENISPUNT

u

Symptomen:
 Vaak kleine beetjes plassen
 Persen op de urine 
 Pijn bij het plassen
 Bloed in de urine
 In huis plassen 
  

De meest voorkomende oorzaak van struviet blaasgruis bij de hond is een bacteriële infectie. 
Struviet ontstaat in een urine met een hoge pH (zuurtegraad). Bacteriën zorgen ervoor dat 
de pH van de urine stijgt. Struviet kan ontstaan in urine met een pH vanaf 6.5 maar ontstaat 
eerder bij een hogere pH. Calciumoxalaat kan ontstaan door een verhoogd gehalte aan 
calcium in het bloed. Oxalaat is een product dat ontstaat bij het omzetten van eiwitten en 
koolhydraten. Daarnaast kan oxalaat door oxidatie van vitamine C ontstaan en neemt de 
oxalaatproductie in het lichaam toe bij een tekort aan vitamine B6. Calciumoxalaat kan in 
de urine bij elke zuurtegraad ontstaan, maar ontstaat eerder in een urine met een lage pH 
(zuurtegraad), dus in een zuurdere urine (pH < 6.5). In een zure urine wordt namelijk meer 
calcium met de urine uitgescheiden waardoor de kans op het ontstaan van calciumoxalaat 
wordt vergroot. Blaasgruis ontstaat makkelijker als de urine erg geconcentreerd en lang in de 
blaas aanwezig is.

Tips: 
 Wateropname stimuleren. 
 Dagelijkse hoeveelheid voeding over  
 meerdere maaltijden per dag verdelen. 
 Hond regelmatig uitlaten. 
 Geef zo min mogelijk bijvoeding zoals  
 snacks en tafelrestjes. 

 In het geval van struviet blaasgruis een
 urineverzurend dieet zodat het   
 blaasgruis oplost. 
 In het geval van een bacteriële infectie  
 antibiotica. 
 In het geval van veel blaasgruis of grote  
 stenen zullen deze middels chirurgie  
 verwijderd moeten worden.

 Een hond die calciumoxalaat   
 blaasgruis heeft gehad, dient een   
 calcium oxalaat voorkomend dieet   
te krijgen. 

Eigenschappen 
voeding:

Laag gehalte aan 
bouwstoffen:
Laag gehalte aan 
magnesium, calcium, 
fosfor en eiwit. 

Urineverzurende 
stoffen:
Urineverzurende stoffen 
zorgen ervoor dat de 
zuurtegraad van de 
urine lager wordt om 
struviet op te lossen 
dan wel te voorkomen. 

Voeding die de 

vochtopname 
stimuleert:
Hoe meer vocht honden 
binnenkrijgen, hoe 
minder geconcentreerd 
de urine en hoe vaker 
ze plassen, waardoor 
blaasgruis minder kans 
krijgt om te ontstaan. 

Oorzaken:

Ter preventie kan de vochtopname van de hond verhoogd worden door middel van 
diepvries vers vleesvoeding of een natvoeding. Zoals bijvoorbeeld de producten uit 
ons TotalCare en NatureCare assortiment. Een hogere wateropname betekent een 
minder geconcentreerde urine en minder kans op blaasgruis. 

Let op: deze voeding lost struviet blaasgruis niet op en is alleen te gebruiken als 
preventieve voeding.

Ondersteunende producten

STRUVIET EN
CALCIUMOXALAAT
BLAASGRUIS

Type Ras

Cystine

Onder andere:
• Engelse Bulldog
• Bassethound
• Newfoundlander
• Mastiff

Uraat
Voonamelijk:
• Dalmatische Hond
• Engelse Bulldog

Naast struviet en calciumoxalaat kunnen honden ook last hebben van 
cystine en uraat blaasgruis die bij bepaalde rassen meer voorkomen:

BL
A

A
SG

RU
IS

TotalCare
Super Active Complete

NatureCare
Chicken Adult

Laat een
 dierenarts 

bepalen of en 
van welk type 
blaasgruis er 

sprake is



Symptomen:
 Vaak kleine beetjes plassen
 Persen op de urine 
 Pijn bij het plassen
 Bloed in de urine
 In huis plassen 
  

Oorzaken:
 Katten drinken van nature erg weinig. Hierdoor hebben ze een erg    
 geconcentreerde urine en verblijft de urine relatief lang in de blaas omdat    
 ze niet vaak hoeven te plassen. Dit zorgt ervoor dat er eerder     
 kristalvorming optreedt. Struviet kan ontstaan in urine met een pH vanaf 6.5 maar   
 ontstaat eerder bij een hogere pH. Calciumoxalaat kan in de urine    
 bij elke zuurtegraad ontstaan, maar ontstaat eerder in een urine met een lage pH   
 (zuurtegraad), dus in een zuurdere urine (pH < 6.5). In een zure urine wordt   
 namelijk meer calcium met de urine uitgescheiden waardoor de kans op het   

 ontstaan van calciumoxalaat wordt vergroot.

Tips: 
 Wateropname stimuleren:
 • Waterfontein. 
 • Water niet naast etensbakje.  
 • Voldoende grote drinkbakjes. 
  • Snorharen moeten niet de  
   randen raken.
  • Bijvoorbeeld hondenwaterbak. 
  • Waterbakken op looproute kat,  
  in plaats van in de hoek.

 • In elke kamer een   
  drinkmogelijkheid.
 • Afwisseling water (bronwater,  
  kraanwater, regenwater, etc.)
 Zorg voor voldoende geschikte  
 kattenbakken: 
 • Voldoende kattenbakken   
  (N+1).
 • Kattenbak op rustige plaats.
 • Kattenbakken naast elkaar worden  
  als één gezien. 

 • Zorg dat de kattenbak voldoende  
  groot is.  
 • Afhankelijk van de kat: met/zonder  
  klep/kap.
 • Afhankelijk van kat: soort grit.
 • Afhankelijk van kat: hoogte instap
 • Hygiëne!
 Dagelijkse hoeveelheid voeding  
 over meerdere maaltijden per dag  
 verdelen.
 Geef zo min mogelijk bijvoeding in  

 de vorm van snacks, tafelrestjes, etc.
 In het geval van struviet blaasgruis  
 een urineverzurend dieet zodat het  
 blaasgruis oplost.
 In het geval van grote stenen zullen  
 deze middels chirurgie verwijderd  
 moeten worden.

 Calciumoxalaat blaasgruis kan niet  
 met voeding opgelost worden!

Eigenschappen 
voeding:

Laag gehalte 
magnesium:
Helpt struviet blaasgruis 
te voorkomen.

Laag gehalte fosfor:
Helpt struviet blaasgruis 
te voorkomen.
 
Laag gehalte eiwit: 
Helpt struviet blaasgruis 
te voorkomen.

Laag gehalte calcium: 
Helpt calciumoxalaat 
blaasgruis te voorkomen.

Urineverzurende 

stoffen:
Helpen struviet 
blaasgruis op te lossen 
dan wel te voorkomen.  
 
Cranberries:
Helpen een bacteriële 
infectie te verminderen.

100% natuurlijke 
ondersteunende 
voedingen:

Dieet Tijdelijk dieet Preventie
• VitalCare Dieet 
   Struvite & Calciumoxalate

• VitalCare  
   Struvite 

• Hele VitalCare assortiment 
   met uitzondering van  
   VitalCare Kitten, VitalCare  
   12+ en VitalCare Struvite

Dieet Tijdelijk dieet Preventie
Laag gehalte 
magnesium + - -

Laag gehalte fosfor + - -

Laag gehalte eiwit + - -

Laag gehalte 
calcium + - -

Urineverzurende 
stoffen + ++ +

Cranberries + - -

Eventueel: om de wateropname te verhogen zodat de urine minder geconcentreerd 
wordt, zijn de producten uit het NatureCare assortiment (NatureCare Chicken & Turkey/
NatureCare Lamb & Beef/NatureCare Tuna & Salmon) erg geschikt.

Bij struviet blaasgruis is er sprake van kristalvorming 
van magnesium, ammonium en fosfaat in de urine 
waardoor er blaasgruis of uiteindelijk blaasstenen 
in de blaas en de urinewegen ontstaan. Bij 
calciumoxalaat is er sprake van kristalvorming van 
calcium en oxalaat. 

Hoe vaak komt het voor?
Struviet en calciumoxalaat zijn 
de meest voorkomende soorten 
blaasgruis bij de kat. 

BLAAS

u

PENISPUNT

u

STRUVIET EN
CALCIUMOXALAAT
BLAASGRUIS

Dieet Tijdelijk dieet Preventie
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Laat een
 dierenarts 

bepalen of en 
van welk type 
blaasgruis er 

sprake is



Symptomen:
 Slechte eetlust tot anorexie
 Vermagering
 Meer drinken en plassen dan normaal 
 Braken
 Diarree
 Uitdroging 
 Verminderde activiteit 

Oorzaken:
 Er zijn verschillende oorzaken voor nierfalen. Er   
 kan sprake zijn van een aandoening van de nieren zelf  
 zoals een ontsteking, nierstenen, een erfelijke   
 aandoening of een tumor. Er kan ook sprake zijn van  
 een aandoening buiten de nieren, zoals chronische   
 ontstekingen elders in het lichaam, hormoonziekten, 
 een hoge bloeddruk of een verstopte plasbuis door   
 blaasgruis. 

Tips: 
 Geef geen bijvoeding, die is namelijk  
 vaak rijk aan eiwitten en mineralen.
 Stimuleer de opname van water.

 Eventueel een aanvullende   
 dierenartsbehandeling.

Eigenschappen 
voeding:
Laag eiwitgehalte: 
Zorgt voor minder 
belasting van de nieren.

Laag fosforgehalte:
Ter ondersteuning en 
minder belasting van de 
nieren. 

Omega-3 vetzuren:
Ter ondersteuning van 
de nieren. 

Hoog kaliumgehalte:
Ter compensatie van 
het kaliumverlies via de 
urine.

Laag natriumgehalte:
Helpt een te hoge 
bloeddruk voorkomen.

Dieet Senior Onderhoud
Laag eiwitgehalte + - -

Laag fosfor gehalte ++ + -

Omega-3 vetzuren ++ + +

Hoog kaliumgehalte + - -

Laag 
natriumgehalte + +/- -

CHRONISCH
NIERFALEN
Bij chronisch nierfalen is er sprake van 
een verminderd functioneren van de 
nieren, waardoor afvalstoffen minder uit 
het lichaam worden uitgescheiden. Dit uit 
zich in verhoogde gehaltes van bepaalde 
stoffen in het bloed, zoals bijvoorbeeld 
creatinine. 

Hoe vaak komt het voor?
Chronisch nierfalen is een 
aandoening die we vooral bij oudere 
honden zien. 

ONGEZONDE NIEREN

u

GEZONDE NIEREN

u

Of er sprake
 is van chronisch 

nierfalen dient door 
een dierenarts bevestigd 

te worden en deze 
zal vervolgens een 

behandeling 
voorstellen
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100% natuurlijke
ondersteunende voedingen:

Dieet

CHRONISCH
NIERFALEN
Bij chronisch nierfalen is er sprake van 
een verminderd functioneren van de 
nieren, waardoor afvalstoffen minder uit 
het lichaam worden uitgescheiden. Dit uit 
zich in verhoogde gehaltes van bepaalde 
stoffen in het bloed, zoals bijvoorbeeld 
creatinine. 

Dieet Senior Onderhoud

Laag eiwitgehalte + - -

Laag fosforgehalte ++ + -

Omega-3 vetzuren ++ + +

Hoog kaliumgehalte + - -

Laag 
natriumgehalte + + -

Hoe vaak komt het voor?
Van de katten ouder dan twaalf 
jaar heeft 30 procent chronisch 
nierfalen.

Symptomen:
 Slechte eetlust tot anorexie
 Vermagering
 Meer drinken en plassen dan normaal 
 Braken
 Diarree
 Uitdroging 
 Verminderde activiteit 

Oorzaken:
 Er zijn verschillende oorzaken voor nierfalen. Er kan   
 sprake zijn van een aandoening van de nieren zelf   
 zoals een ontsteking, nierstenen, een erfelijke    
 aandoening of een tumor. Er kan ook sprake zijn   
 van een aandoening buiten de nieren, zoals chronische  
 ontstekingen elders in het lichaam, hormoonziekten,   
 een hoge bloeddruk of een verstopte plasbuis door   
 blaasgruis.

Eigenschappen 
voeding:
Laag eiwitgehalte: 
Zorgt voor minder belasting 
van de nieren.

Laag fosforgehalte:
Ter ondersteuning en 
minder belasting van de 
nieren. 

Omega-3 vetzuren:
Ter ondersteuning van de 
nieren. 

Hoog kaliumgehalte:
Ter compensatie van 
het kaliumverlies via de urine

Laag natriumgehalte:
Helpt een te hoge bloeddruk 
voorkomen.

Tips: 
 Geef geen bijvoeding, die is namelijk   
vaak rijk aan eiwitten en mineralen
 Stimuleer de opname van water:
 • Plaats een waterfontein.
 • Zet het water niet naast het voerbakje.
 • Zorg dat de drinkbakjes voldoende   
 groot zijn (bijvoorbeeld een   
  hondenwaterbak), de snorharen   

  moeten de randen niet raken.
 • Plaats waterbakken op de looproute  
  van de kat (in plaats van in een hoek).
 • Zorg voor een drinkmogelijkheid in   
 iedere kamer.
 • Zorg voor verschillende soorten   
  water, zoals bronwater, kraanwater en  
  regenwater.
 Zorg voor voldoende geschikte   
 kattenbakken. Vuistregel: voor iedere kat  

 een bak plus nog eentje extra,   
 kattenbakken naast elkaar worden als  
 één toilet gezien. Zet de bakken op   
 rustige plekken en zorg dat ze voldoende  
 groot zijn. Wel of geen klep of kap, het  
 soort grit en de hoogte van de instap  
 zijn afhankelijk van de kat in kwestie.   
Hygiëne is belangrijk!
 Eventueel een aanvullende behandeling  
 door de dierenarts.

ONGEZONDE NIEREN

u

GEZONDE NIEREN

u

• VitalCare Dieet 
   Renal Support

Of er sprake
 is van chronisch 

nierfalen dient door 
een dierenarts bevestigd 

te worden en deze 
zal vervolgens een 

behandeling 
voorstellen
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Symptomen:
 Gapen
 Krabben
 Tanden tonen
 Piepen
 Wegkijken
 Hijgen
 Janken

Oorzaken:
 Er zijn veel verschillende oorzaken die er voor 
 kunnen zorgen dat een hond stress ervaart.  
 Voorbeelden van deze oorzaken zijn   
 onder andere verlatingsangst, pijn, kinderen,  
 onzekerheid, angst voor bijvoorbeeld vuurwerk  
 of onweer, een plotselinge verandering van de  
 omgeving of straf. 

Tips: 
 Probeer de oorzaak van de stress te  
 achterhalen en schakel indien nodig   
 een gedragstherapeut in.
 Bied de hond rust en regelmaat. Het is  
 fijn voor een hond als zijn omgeving  
 veilig, controleerbaar en voorspelbaar is.

  Resist kruidensupplement.
 Zorg voor voldoende afleiding voor de  
 hond.
 Maak gebruik van de rustgevende   
 werking van een D.A.P.- verdamper met  
 feromonen.
 

DE GEVOELIGE 
HOND
Sommige honden kunnen gevoelig 
zijn voor stress. Bij stress zijn de 
leefomstandigheden van de hond zodanig 
dat een hond continu een vorm van 
angst of spanning ervaart. Een lichte 
mate van stress hoeft helemaal niet erg 
te zijn, alle dieren ervaren van tijd tot tijd 
stress. Langdurige stress echter kan tot 
gezondheidsproblemen leiden.  

Hoe vaak komt het voor?
Stress is één van de meest 
voorkomende oorzaken van 
probleemgedrag bij honden. 

 Opzetten van de nekharen
 Strakke blik
 Likken langs de lippen 
 Uitschudden
 Rusteloosheid/nervositeit 
 Zweetvoetjes
 Bibberen 

Eigenschappen 
voeding:
Complete en volledige 
voeding

Kruidenmix:
De kruiden zorgen 
voor een extra 

ondersteuning van 
het immuunsysteem 
en verhogen de 
weerstand van een 
hond. Daarnaast zorgen 
de kruiden er voor dat 
een hond beter met zijn 
omgeving om kan gaan. 

100% natuurlijke 
ondersteunende 
voedingen:

• ProCare 
   Resist Calm

• ProCare Mini 
   Resist Calm

Laat eventuele 
medische oorzaken 
door een dierenarts 

uitsluiten

Verrijkt met 
kruidenextracten

Smakelijke 
voeding

0     
  1     

  2
cm

Glanzende
vacht

FOS

Immuunsysteem

Goede darmflora. Voedingsvezels 
als Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS) 

zorgen voor een evenwichtige 
darmflora.

Glanzende vacht. Zalmolie is rijk 
aan omega-3 vetzuren. Zalmolie 

ondersteunt een gezonde en 
glanzende vacht.

Verrijkt met kruidenextracten. 
Honden kunnen gevoelig zijn 
voor stress wat kan leiden tot 

lichamelijke klachten, zoals 
verminderde weerstand. 

Immuunsysteem. Vitaminen en 
mineralen zoals vitamine D, zink 
en selenium ondersteunen het 
immuunsysteem van uw hond.

Smakelijke voeding. Zorgvuldig 
geselecteerde ingrediënten zorgen 

voor een smakelijke voeding.
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Als gezonde variatie op de droogvoeding kan Prins TotalCare 
Resist worden gegeven. Deze voeding bevat dezelfde 
ondersteunende kruiden.



Symptomen:
 Rillingen over de rug
 Veel slapen, vaak met de ogen half open
 Likken van de bek
 Voorpootje optillen tijdens zitten 
 Overmatig wasgedrag, likken, bijten tot   
 kale plekken aan toe
 Sproeien 
 Zich afzonderen 

Oorzaken:
 Er zijn veel verschillende oorzaken die er voor kunnen  
 zorgen dat een kat stress ervaart. Voorbeelden hiervan  
 zijn verhuizingen, een bezoek aan de dierenarts, een 
 nieuwe huisgenoot, bezoek, te veel katten in huis, een  
 hond in huis, een baby in huis, ruzies, echtscheidingen,  
 straffen van de kat en voornamelijk ook     
 onvoorspelbaarheid van de leefomgeving. Ook verveling  
 en onvrede of het ontbreken van voldoende bronnen als  
 eet- en drinkbakjes, krabpalen, speeltjes en kattenbakken  
 zijn belangrijke oorzaken van stress bij de kat. 

Tips: 
 Zorg ervoor dat katten hun natuurlijk  
 gedrag kunnen uiten:
 • Voldoende geschikte krabpalen en  
  kattenbakken.
 Niet te veel katten in één huishouden. 
 Zorg voor keuzemogelijkheden voor de kat 
 Zorg ervoor dat de kat zijn omgeving  
 goed kan controleren.

 Zorg voor voldoende afleiding voor de  
 kat. 
 Maak gebruik van de rustgevende   
 werking van:
 • Valeriaan
 • Matatabi stokjes    
 • Kattenkruid in speeltjes
 • Feliway verdampers 
 • Resist kruidensupplement 

DE GEVOELIGE
KAT
Sommige katten kunnen gevoelig 
zijn voor stress. Bij stress zijn de 
leefomstandigheden van de kat zodanig 
dat een kat continu een vorm van angst 
of spanning ervaart. Een lichte mate 
van stress hoeft helemaal niet erg te 
zijn, alle dieren ervaren van tijd tot tijd 
stress. Langdurige stress echter kan tot 
gezondheidsproblemen leiden.    

Hoe vaak komt het voor?
Stress bij katten komt heel vaak 
voor en is één van de vaakst 
voorkomende gedragsproblemen bij 
de kat. 

Eigenschappen voeding:
Complete en volledige voeding

Kruidenmix:
De kruiden zorgen voor een extra ondersteuning van het 
immuunsysteem en verhogen de weerstand van een kat. 
Daarnaast zorgen de kruiden er voor dat een kat beter met zijn 
omgeving om kan gaan. 

100% natuurlijke 
ondersteunende voedingen:

• VitalCare 
   Resist Calm
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Gezonde
urinewegen

Smakelijke  
voeding

Omega-3
vetzuren

Verrijkt met
kruiden

Goede darmflora. Voedingsvezels 
als Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS) 

zorgen voor een evenwichtige 
darmflora.

Omega-3 vetzuren. Omega-3 
vetzuren (0.35%) dragen bij aan 
een verbeterde conditie van de 

gevoelige huid en zorgen voor een 
glanzende vacht.

Verrijkt met kruidenextracten. Katten 
zijn gevoelig voor stress wat kan 
leiden tot lichamelijke klachten, 
zoals verminderde weerstand. 

Smakelijke voeding. Zorgvuldig 
geselecteerde hoogwaardige 
ingrediënten zorgen voor een 

smakelijke voeding. 

Gezonde urinewegen. Optimale 
mineralensamenstelling ondersteunt 

een gezond milieu in de blaas.

FOS

Laat eventuele 
medische oorzaken 
door een dierenarts 

uitsluiten




