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Huidaandoeningen



Heeft mijn huisdier 
een huidaandoening?

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 een huidaandoening heeft, is het nog
belangrijker hem/haar de juiste voeding te geven. In dit boekje
wordt uitgelegd hoe voeding kan helpen allerlei huidaandoeningen
te behandelen.

Behandelde onderwerpen:

• Tekenen van huidaandoeningen

• Oorzaken van huidaandoeningen

• Voedingssoorten die de aandoening kunnen
helpen verbeteren

De huid van uw huisdier dient glad en zacht te zijn zonder schilfers,
roodheid of tekenen van irritatie. Hij mag niet te droog en niet te
vet zijn en geen kale plekken vertonen. Tekenen van huidziekte zijn
onder meer:

Jeuk, 
krabben, likken
of wrijven

Slecht ruikende
huid

Schilferachtige
plekken

Schurft, 
korsten of

verdikte huid

Haaruitval

Rode plekken,
vlekken of
puistjes

Tekenen van
huidaandoeningen

Huidongemak kan veel oorzaken hebben. Raadpleeg uw dierenarts
wanneer uw huisdier tekenen van irritatie toont. Hij/zij zal een
diagnose kunnen stellen van de aandoening.

BELANGRIJK



Hoe kan de juiste 
voeding helpen?

Sommige huidaandoeningen kunnen snel verholpen worden,
terwijl andere levenslang behandeld moeten worden. Het goede
nieuws is dat de meeste huisdieren met huidaandoeningen
geholpen kunnen worden door hen de juiste voeding te geven, zelfs
wanneer de aandoening niet wordt veroorzaakt door de voeding.
Sommige belangrijke ingrediënten die kunnen helpen de huid van
uw huisdier te genezen en te beschermen zijn onder meer:

Waardoor worden
huidaandoeningen veroorzaakt?

Uw dierenarts kan onderzoeken doen om de exacte reden voor de
huidaandoening van uw huisdier vast te stellen. Veel voorkomende
oorzaken zijn onder meer:

Uw huisdier kan allergisch zijn voor
voedsel of milieufactoren zoals stof, pollen
of schimmel.

Vlooien, luizen en mijten kunnen allemaal
milde tot ernstige huidirritaties
veroorzaken.

Huisdieren met te veel of te weinig van
bepaalde hormonen zijn gevoelig voor
huidproblemen.

Bacteriële infecties kunnen huidproblemen
veroorzaken.

Allergieën

Parasieten

Hormonale
afwijkingen

Infecties

Eiwit

Kwaliteitseiwit levert de bouwstenen voor 
het herstellen van beschadigde huid. Het geven
van ongebruikelijke eiwitbronnen, zoals hert of
eend, kan   ook helpen reacties te vermijden bij
huisdieren met allergieën of intoleranties voor
meer gebruikelijke ingrediënten.

Essentiële vetzuren

Een voeding die hoge gehaltes aan omega-3 en
omega-6 bevat, van nature te vinden in visolie,
zal helpen de huid van uw huisdier te voeden 
en te beschermen, droogheid te voorkomen en
ontsteking onder controle te houden.

Anti-oxidanten

Vitamine E en andere anti-oxidanten zijn van
essentieel belang bij het helpen het gezonde
immuunsysteem van uw huisdier te behouden
en te beschermen tegen schadelijke vrije
radicalen.

Het combineren van deze ingrediënten in één
enkele diervoeding biedt een natuurlijke manier
om de huidaandoening van uw huisdier onder
controle te houden.



Verkrijgbaar in formules voor zowel katten
als honden; z/d Low Allergen houdt
allergische reacties op voedsel effectief
onder controle en verlicht het huidongemak
van uw huisdier. Het levert een volledige en
betaalbare langdurige voedingsoplossing.

Bevat een hoog gehalte aan essentiële
vetzuren die de ontstoken huid kalmeren 
en beschermen, en kwaliteitseiwit om
genezing te bevorderen. Geformuleerd 
om huidcellen te beschermenen en 
om het risico van ongunstige reacties 
op voedsel te verminderen. Een volledig,
uitgebalanceerd voer dat u uw kat of 
hond langdurig kunt geven.

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

Prescription Diet™ d/d™

Helpt huisdieren met alle huidaandoeningen

Prescription Diet z/d ULTRA Allergen Free
helpt uw dierenarts huisdieren met
voedingsovergevoeligheid nauwkeurig te
identificeren. Geformuleerd om symptomen
bij zowel katten als honden te verzachten
en te verlichten.

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.

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

Hill’s Prescription Diet is verkrijgbaar in zowel blik- als droogvoer, 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 u waar voor uw geld
krijgt, zult u waarschijnlijk zelfs merken dat het minder kost dan
het vorige voer van uw huisdier.



Uw controlelijst
3 Raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts wanneer u vermoedt dat
uw huisdier een huidaandoening heeft

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 voor uw huisdier aanbevolen
voeding in plaats van restjes of hapjes

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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