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Nieraandoeningen



De nieren zijn erg belangrijk, omdat ze
afvalstoffen uit het bloed verwijderen en de
normale vloeistof- en mineralenbalans van het
lichaam in stand houden. Elke aandoening die de
nieren beschadigt, wordt nierziekte genoemd.

Soms vertonen dieren vroege
waarschuwingstekenen van nieraandoeningen.
Tegen de tijd dat tekenen van ernstige nierziekte
zichtbaar worden, is driekwart van de nierfunctie
echter al uitgevallen.

Wat is een nierziekte?

Behandelde onderwerpen:

• Tekenen van nieraandoeningen

• Stadia van nieraandoeningen

• Voedingen die kunnen helpen

Het voedsel dat uw huisdier eet, speelt een belangrijke rol in 
zijn of haar algemene gezondheid en welzijn. Een voedzaam,
uitgebalanceerd voer is een belangrijk onderdeel van een actieve,
gezonde levensstijl.

Wanneer uw huisdier nierproblemen heeft, is het nog 
belangrijker de juiste voeding te geven. Dit boekje legt uit 
hoe voeding kan helpen.

Het belang van voeding



‘Meer dorst’ is het eerste teken van nierfalen – als u dit of één van 
de hierboven genoemde tekenen opmerkt, neem dan onmiddellijk
contact op met uw dierenarts.

BELANGRIJK

De nieren kunnen door allerlei oorzaken beschadigd worden, 
zoals verwondingen, kanker en infecties. Deze schade is meestal
onherstelbaar.

Nieraandoeningen komen veel voor bij honden en katten, maar
met een tijdige diagnose en behandeling kan het ziekteverloop
beperkt worden en leiden veel huisdieren na de diagnose nog een
lang en gelukkig leven. Factoren die uw huisdier vatbaarder maken
voor nieraandoeningen zijn onder meer:

Leeftijd
De kans op het ontwikkelen van nieraandoeningen verdubbelt
tussen het 10e en 15e levensjaar

Voeding
Het nauwgezet onder controle houden van de hoeveelheid fosfor
en eiwitten die uw huisdier binnenkrijgt, kan de progressie van
nieraandoeningen vertragen

Ras
Sommige rassen hebben meer aanleg voor het ontwikkelen van
bepaalde nieraandoeningen

Omgeving
Sommige chemische producten, waaronder bepaalde
ontsmettingsmiddelen, antivries, loodverf en ook bepaalde
medicijnen, kunnen de nieren beschadigen.

Waardoor worden
nieraandoeningen veroorzaakt?

Minder 
energie en 
meer slapen

Zwakte

Pijnlijke bek

Braken & 
diarree

Slechte adem

Gewichtsverlies

Verminderde
eetlust

Meer dorst 
en verhoogde
urineproductie

Veel voorkomende
tekenen van nieraan -

doeningen

De tekenen van nieraandoeningen zijn vaak moeilijk te herkennen,
maar de volgende kunnen een aanwijzing zijn.

Heeft mijn huisdier 
een nieraandoening?



Hill’s™ Prescription Diet™

Hill’s™ Prescription Diet™ is speciaal samengesteld om huisdieren
met gezondheidsproblemen te helpen behandelen. Ondersteund
door uitgebreid klinisch bewijs, is het het meest betrouwbare en
vertrouwde assortiment in zijn soort.

Zeer lage eiwit- en fosforgehaltes voor
honden met nieraandoeningen in een
vergevorderd stadium. Beschikbaar als
droog- en blikvoer.

Prescription Diet™ Canine u/d™

Helpt bij de behandeling van honden met 
nierfalen in een vergevorderd stadium

Het g/d voer heeft een beperkt eiwit-,
fosfor- en zoutgehalte. Dit maakt g/d
geschikt voor de behandeling van katten
met nieraandoeningen in een vroeg
stadium en helpt ervoor te zorgen dat 
uw kat zich beter voelt.

Prescription Diet™ Feline g/d™

Helpt katten met nieraandoeningen in een vroeg stadium

Doordat k/d geformuleerd is met de juiste
hoeveelheid mineralen en voedingsstoffen,
helpt het bij een effectieve behandeling
van nierfalen en zorgt het ervoor dat uw
kat zich snel beter zal voelen. K/d is het
enige product waarvan klinisch is 
bewezen dat het de ontwikkeling van
nieraandoeningen vertraagt. Het is een
volledig voer en beschikbaar als droog- 
en blikvoer.

Prescription Diet™ k/d™

Klinisch bewezen het leven van huisdieren 
met nierfalen te verlengen

Uw dierenarts zal een Prescription Diet voer aanbevelen dat 
helpt bij de behandeling van huisdieren met nieraandoeningen.
Het heeft een fantastische smaak en u krijgt waar voor uw geld
waardoor het overschakelen op Hill’s eenvoudig is. U zult
waarschijnlijk zelfs merken dat het minder kost dan het vorige 
voer van uw huisdier.

Hoewel uw huisdier een medicijnbehandeling nodig kan hebben
om de conditie te stabiliseren, is een permanente overstap naar
een speciaal samengestelde voeding een belangrijke maatregel 
op de lange termijn om het ziekteverloop te vertragen.

Wij zijn ervan overtuigd dat uw huisdier zal
genieten van Hill’s Prescription Diet voer. 
We hebben er zelfs zoveel vertrouwen in dat
we een 100% tevredenheidsgarantie bieden.



3 Raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts wanneer u vermoedt dat
uw huisdier een nieraandoening heeft

3Geef alleen de door uw dierenarts aanbevolen voeding

3Bij zieke huisdieren met weinig eetlust kan een geleidelijke
overgang op de nieuwe voeding helpen

3Vraag uw dierenarts om advies over het combineren van droog-
en blikvoer

3Geef geen restjes of hapjes, aangezien deze veel fosfor en/of
zout kunnen bevatten

3 Zorg ervoor dat uw huisdier geen toegang heeft tot etensresten

3 Zorg altijd voor veel vers, schoon water

3Als u vragen heeft over de gezondheid van uw huisdier, neem
dan contact op met uw dierenarts

Uw controlelijst
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VOEDINGSADVIES

Voer: ______________________________________________________

Dagelijkse hoeveelheid: ______________________________________

Aantal maaltijden per dag: __________________________________

Hoe lang: __________________________________________________

Vervolgafspraak: ____________________________________________


