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Wetenschappelijk bewezen voeding
om de gezondheid van de urinewegen

te ondersteunen

Helpt bij de ondersteuning van

GEZONDE
URINEWEGEN

Hill’s™ Prescription Diet™

productassortiment
Hoe begint u met

de nieuwe voeding?

•  Introduceer de nieuwe voeding geleidelijk over een 

periode van 7 dagen 

•  Meng het nieuwe voer door het huidige voer van 

uw huisdier; gebruik een steeds grotere hoeveelheid 

van het nieuwe voer totdat alleen het nieuwe voer 

overblijft

•  Raadpleeg altijd de aanbevolen voedingshoeveelheden 

op de verpakking

Dit is slechts een algemene richtlijn. Uw dierenarts zal een plan voor 
overstappen aanbevelen dat is afgestemd op de behoeften van uw 
huisdier.

Advies

Ga voor meer informatie naar
www.hillspet.nl/urinewegen

of www.hillspet.be/urinewegen

 ™Handelsmerken in eigendom van
Hill’s Pet Nutrition, Inc. © 2014

Clinical Nutrition to
Improve Quality of Life™
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3.  Kruger JM, Lulich JP, Merrills J e.a. Eenjarig prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek 
naar voeding bij idiopathische cystitis bij katten. Proceedings. ACVIM Forum 2013.

Uw dierenarts kan een andere variant van Prescription Diet™

aanraden, afhankelijk van de aandoening van uw huisdier.
Meer weten?

Bezoek www.hillspet.nl/10TipsTegenKattenStress
of www.hillspet.be/10TipsTegenKattenStress

Advies

Naam van het huisdier:  ...............................................

Aanbevolen voeding en dagelijkse hoeveelheid voer:

.......................................................................................

Periode:  ........................................................................

Volgende afspraak:  .....................................................

Opmerkingen:

Creëer hoge plekken
en privéruimtes

 Creëer een schuilplek waar 
uw kat zich veilig kan voelen

1.

2.

Zet kattenbakken ver uit de buurt
van voerbakjes en op rustige
plekken

Zorg dat elke kattenbak schoon en 
groot genoeg is – minimaal 1,5 x de 
lichaamslengte van uw kat

3.

4.

 Beloon goed gedrag – straf uw kat 
niet voor ongelukjes

 Geef uw kat iets om aan te krabben, 
hierdoor komen feromonen vrij die haar 
een geluksgevoel geven

5.

6.

Creëer een speelplek 
met speeltjes om haar 
actief te houden

Zorg dat ze in vorm blijft 
– katten met overgewicht 
kunnen niet goed bewegen 
of spelen

7.

8.

 Als u meerdere katten 
heeft, zorg dan dat 
er voor alle katten 
voldoende eten, water, 
kattenbakken en veilige 
plekjes zijn!

 Binnenkatten kunnen 
zich gaan vervelen, dus 
geef uw kat zicht op
de buitenwereld

9.

10.

om stress bij katten
te verlagen
Stress kan een belangrijke rol spelen bij FIC.
Zo kunt u stress helpen verlagen.

10 manieren

•  Remt de terugkeer van blaasstenen

en kristallen

•  Voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het

struvietstenen oplost in slechts 14 dagen 

•  Ook verkrijgbaar in Reduced Calorie voor

katten met overgewicht en aanleg voor

obesitas

•  Verkrijgbaar als droogvoer en als

natvoer in blik of in maaltijdzakjes

met verschillende heerlijke smaken

•  Lost struvietblaasstenen op

•  Voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het

de terugkeer van FIC-symptomen met 89% vermindert3

•  Bevat ingrediënten om stress te beheersen

•  Verkrijgbaar als droogvoer en in

maaltijdzakjes met twee heerlijke

smaken
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Wat is LUTD?
Heeft uw huisdier een
urinewegaandoening? Hoe kan voeding helpen?

Verschijnselen

Gekromde rug

Voorpoten 
verticaal

Gehurkte houding

Kop iets naar
beneden gericht

Achterpoten
meer verticaal

Gekromde rug

Voorpoten 
verticaal

Gehurkte houding

Kop iets naar
beneden gericht

AchterpotenAchterpoten
meer verticaalmeer verticaal

•  ’Ongelukjes’ buiten de kattenbak

•  Veelvuldige pogingen om te plassen

•  Bloed in de urine

•  Moeite om te plassen of pijn bij het plassen:

Als uw kat niet goed plast, kan het urinekanaal geblokkeerd 

zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw dierenarts 

omdat dit een urgente aandoening is die fataal kan zijn 

als deze onbehandeld blijft. Uw dierenarts kan medicijnen 

voorschrijven en kan u ook adviseren uw huisdier 

therapeutische voeding te geven, omdat de juiste voeding 

kan helpen een snel herstel te bevorderen.

Zorg dat uw huisdier thuis meer gaat drinken.

Houd de kattenbak schoon en laat honden regelmatig uit. 

Vraag ook aan uw dierenarts of uw huisdier moet afvallen.

Een aandoening van de lagere urinewegen (LUTD) is een 

algemene term voor verschillende infecties, ontstekingen en 

andere aandoeningen die de urinewegen van uw huisdier 

aantasten. Soms wordt LUTD veroorzaakt door blaasstenen. 

Veel voorkomende typen stenen zijn struviet-

en calciumoxalaatstenen.

Risicofactoren 
Stress

Stress kan een belangrijke rol spelen bij Idiopathische Cystitis 

bij katten (FIC), het meest voorkomende type LUTD onder 

katten.

Overgewicht

Huisdieren met overgewicht lopen meer risico op LUTD.

Ras

Bij Dwergschnauzers, Dalmatiërs, Perzen en bepaalde andere 

rassen is de kans op het ontstaan van blaasstenen groter.

Bepaalde voeding

Sommige voeding bevat hoge gehalten aan bepaalde 

mineralen, waardoor blaasstenen kunnen ontstaan.

Te weinig drinken

Als huisdieren minder drinken wordt hun urine 

geconcentreerder, wat de kans op steenvorming verhoogt. 

•  Helpt de juiste zuurgraad (pH) van de urine te 

creëren om stenen op te lossen en de vorming van 

nieuwe stenen te voorkomen

•  Samengesteld met ingrediënten die de mineralen 

waaruit blaasstenen ontstaan, helpen verminderen

•  Bevat ingrediënten voor de beheersing van stress, 

een bekende risicofactor voor FIC1,2

GEGARANDEERD

NIET TEVREDEN, GELD TERUG

1.  FIC = Feline Idiopathic Cystitis (Idiopathische Cystitis bij katten);
2.  Uitsluitend c/d™ Urinary Stress.

Wat u uw huisdier te eten geeft, speelt een belangrijke

rol bij de ondersteuning van de gezondheid van de 

urinewegen.

Waarom Hill’s™ Prescription Diet™ voeding? 
Prescription Diet™ is een wetenschappelijk bewezen 

huisdiervoeding en wordt aanbevolen door dierenartsen. 

Bij de samenstelling is rekening gehouden met de specifieke 

gezondheid van uw huisdier, zonder in te leveren op

de smaak. Prescription Diet helpt bij de behandeling van 

verschillende soorten LUTD, waardoor uw huisdier geniet van 

een betere levenskwaliteit. 

 Heerlijke smaak waar uw huisdier dol op is

Zeer smakelijk, met ingrediënten van hoge kwaliteit zodat 

uw huisdier na elke maaltijd een tevreden en voldaan gevoel 

heeft.

Wetenschappelijk bewezen voeding 

c/d™ Urinary Stress

•  Voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de 

terugkeer van FIC-symptomen met 89% vermindert3

•  Bevat L-tryptofaan en melkeiwithydrolysaat om stress te 

beheersen, een bekende risicofactor voor FIC

•  Hoge gehalten aan omega 3-vetzuren om ongemak te 

helpen verminderen

•  Ideaal als voeding voor de lange termijn, zelfs voor 

huishoudens met meerdere katten 

•  Voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het 

struvietstenen oplost in slechts 14 dagen

•  Verkrijgbaar in droogvoer en in maaltijdzakjes met malse 

stukjes in saus:

De ideale voeding voor 
de behandeling van 
FIC1 bij uw katFIC1 bij uw kat

Urinary Stress

1.  FIC staat voor Feline Idiopathic Cystitis (Idiopathische Cystitis bij katten);
3.  Kruger JM, Lulich JP, Merrills J, e.a. Eenjarig prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind

onderzoek naar voeding bij idiopathische cystitis bij katten. Proceedings. ACVIM Forum 2013.

met Kip met Zalm

HEERLIJKE 
SMAAK

WAAR KATTEN 
DOL OP ZIJN

HEERLIJKE 
SMAAK

WAAR KATTEN 
DOL OP ZIJN

NIEUW 

Manieren om aandoeningen aan
de urinewegen aan te pakken
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