
 
 

 

Overgewicht bij de hond en kat 

Bij uw dier is overgewicht geconstateerd en dit brengt risico’s met zich mee. Gelukkig kunt u hier iets 
aan doen. En wij gaan u daar mee helpen. 

Overgewicht kan leiden tot ziekten 
Te zware dieren leven over het algemeen korter, zijn vaak minder gezond en minder actief en voelen 
zich minder prettig dan dieren met een normaal gewicht. Verder kan het leiden tot de volgende 
problemen: 

-suikerziekte 
-gewrichtsproblemen 
-verminderd uithoudingsvermogen 
-leververvetting (o.a. bij vasten) 
-grotere risico’s bij narcose en operaties 
-sneller last hebben van de warmte 
-slechte huid- en vachtconditie 
-verminderde weerstand tegen infecties 
-hart en ademhalingsproblemen 

Om deze risico’s zo klein mogelijk te houden is het belangrijk uw dier te laten afvallen.  

Als uw dier te snel gewicht verliest of  als het minder eten krijgt, dan kan dit leiden tot een tekort aan 
eiwit, mineralen en vitaminen. Daarom is het verstandig een speciaal dieetvoer te geven dat minder 
energie bevat, maar meer eiwit, mineralen en vitaminen en dat voldoende verzadiging geeft. En 
uiteraard geeft u geen koekjes, snoepjes, tussendoortjes en tafelresten meer. 

Uw dierenarts adviseert het volgende dieetvoer 

Royal Canin Obesity Management (weinig calorieën, hoog eiwitgehalte, hoog verzadigingsgevoel, 
verhoogde gehaltes aan vitaminen, mineralen, essentiële vetzuren)  

Het is niet makkelijk een dier te laten afvallen. Daarom kunt u zich door 1 van onze assistentes laten 
begeleiden in dit traject. Uw huisdier krijgt een speciaal dieetvoer waarmee u uw dier op een 
verantwoorde wijze kan laten afvallen. Hij of zij krijgt per dag een afgepaste hoeveelheid. De eerste 
tijd zullen regelmatig gewichtscontroles plaats vinden en na verloop van tijd kunnen de 
weegcontroles met langere tussenpozen gedaan worden. Verder geeft zij u adviezen hoe u uw huisdier 
meer kunt laten bewegen. 

Heel veel succes en probeer het vol te houden, u ziet over een paar maanden dat uw huisdier zich een 
stuk beter voelt als hij/zij afgevallen is!  

      


