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Wat is voedingsgevoeligheid?Het belang van voeding

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 lijdt aan voedingsovergevoeligheid, is het nog
belangrijker de juiste voeding te geven. In dit boekje wordt
uitgelegd hoe voeding kan helpen de aandoening van uw huisdier
te behandelen.

Behandelde onderwerpen:

• Tekenen van
voedingsovergevoeligheid

• Oorzaken van
voedingsovergevoeligheid

• Voedingsoorten die de
aandoening kunnen 
helpen verbeteren

Voedingsovergevoeligheid is een algemene 
term voor een ongunstige reactie op voeding. 
Er zijn twee belangrijke vormen van
voedingsovergevoeligheid:

Voedselallergie of overgevoeligheid

Een immuunreactie op een specifiek ingrediënt,
dat bijna altijd een eiwit is. Allergieën kunnen
levenslang voorkomen zodat het ingrediënt
permanent moet worden verwijderd 
uit de voeding.

Voedselintolerantie

Niet alle reacties op voedsel zijn allergieën.
Sommige huisdieren kunnen bepaald voer
simpelweg niet verdragen. Huisdieren kunnen
tolerantie opbouwen, maar het is beter om het
schadelijke ingrediënt te vermijden.



Waardoor wordt
voedingsovergevoeligheid

veroorzaakt?
De meest voorkomende oorzaken van
voedselallergieën bij honden zijn rundvlees,
melkproducten en tarwe. Bij katten zijn het
rundvlees, melkproducten en vis.

Ontsteking, infectie, chirurgische ingrepen 
en sommige soorten geneesmiddelen kunnen
het spijsverteringsstelsel aantasten en kunnen
leiden tot voedingsovergevoeligheid.

Voedingsovergevoeligheid komt vaker 
voor bij jonge dieren en de hevigheid van 
een allergische reactie is groter.

Voedingsovergevoeligheid ontwikkelt zich 
meer bij sommige rassen, zoals Siamese katten,
West Highland White Terriers, Cocker Spaniels
en Ierse Setters.

Voeding

Beschadiging

Leeftijd

Ras

Is mijn huisdier overgevoelig
voor voeding?

De meest voorkomende symptomen van een voedselallergie of 
-intolerantie zijn problemen met de spijsvertering of huidirritatie.
Wanneer uw huisdier voedingsovergevoeligheid heeft, kunt u een
aantal van de volgende tekenen opmerken:

Braken

Hoesten, 
piepend

ademhalen 
en niezen

Groeiachterstand
bij jonge 
huisdieren

Chronische
oorproblemen

Vaak krabben,
schilfervorming 
en haaruitval

Ontstoken, 
rode huid

Diarree of
winderigheid

Tekenen van
voedings -

overgevoeligheid

Sommige symptomen van voedingsovergevoeligheid komen overeen
met die van andere ernstige aandoeningen. Raadpleeg daarom
beslist uw dierenarts wanneer u één van deze tekenen opmerkt.

BELANGRIJK



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.

Uw dierenarts zal een Prescription Diet voer aanbevelen dat 
het meest geschikt is voor de aandoening van uw huisdier. Het is
mogelijk dat u wordt geadviseerd permanent over te schakelen op
ander voer of alleen voor korte tijd tot de voedingsovergevoeligheid
van uw huisdier verbetert.

Hill’s Prescription Diet is zowel in blik- als in droogvoer verkrijgbaar,
die apart of samen kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de
voorkeur van uw huisdier. Doordat het zeer smakelijk is, is het
overschakelen op Hill’s gemakkelijk. En omdat het waar voor uw
geld biedt, zult u waarschijnlijk zelfs merken dat het minder kost
dan het vorige voer van uw huisdier.

Hill’s Prescription Diet d/d helpt uw
huisdier om het ontwikkelen van veel
voorkomende voedselallergieën te
vermijden en de onaangename
symptomen te verlichten. En doordat 
het een zeer smakelijk, volledig
uitgebalanceerd dieet is en verkrijgbaar 
in zowel droog als blikvariëteiten, kan 
uw kat of hond er lang van genieten.

Prescription Diet z/d ULTRA 
Allergen Free helpt uw dierenarts
voedingsovergevoeligheid nauwkeurig 
vast te stellen. Samengesteld voor het
verzachten en verlichten van symptomen
bij zowel katten als honden.

Verkrijgbaar voor zowel katten als honden,
houdt z/d Low Allergen allergische
reacties op voedsel effectief onder
controle en verlicht het ongemak van
huid- en spijsverteringsaandoeningen van
uw huisdier. Het levert een volledige en
betaalbare langdurige voedingsoplossing.

Prescription Diet™ d/d™

Helpt huisdieren met alle huidaandoeningen

Prescription Diet™
z/d ULTRA Allergen Free™

Helpt voedselallergie en voedselintolerantie vast te stellen

Prescription Diet™
z/d Low Allergen™

Helpt huisdieren met voedselallergie en voedselintolerantie

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.



Uw controlelijst
3 Raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts wanneer u
voedingsovergevoeligheid vermoedt

3Geef alleen de door uw dierenarts aanbevolen voeding

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

3Geef kleine hoeveelheden van de aanbevolen voeding in 
plaats van restjes of hapjes

3 Let op dat uw huidier niet bedelt om voer

3 Zorg altijd voor veel schoon, vers water

3Neem contact op met uw dierenarts wanneer de tekenen 
niet verbeteren of terugkeren

VOEDINGSADVIES

Voer: ______________________________________________________

Dagelijkse hoeveelheid: ______________________________________

Aantal maaltijden per dag: __________________________________

Hoe lang: __________________________________________________
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