
ROYAL CANIN® 

DIEETVOEDINGEN HELPEN 
UW HUISDIER WEER LEKKER IN ZIJN 
VEL TE LATEN ZITTEN
ROYAL CANIN® dieetvoedingen ondersteunen de aanpak 
van dermatologische patiënten, van eliminatiedieet tot 
langetermijnondersteuning. HET ELIMINATIEDIEET

Hoe kan u samen met uw
dierenarts en ROYAL CANIN®

uw huisdier helpen?
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TIPS OM EEN GOED 
RESULTAAT TE GARANDEREN

Geef geen tussendoortjes, medicijnen/
supplementen met smaakstoffen of 
tandverzorgingsproducten die niet zijn 
goedgekeurd door uw dierenarts.

Was de voerbak en maatbeker van 
uw huisdier na elke maaltijd met 
afwasmiddel en spoel grondig af.

Gebruik bij voorkeur een aparte voerbak 
en maatbeker voor de verschillende 
voedingen van elk huisdier. Wanneer 
dit onpraktisch is, geef uw huisdieren 
om de beurt eten en was de materialen 
tussendoor goed af.

Laat de voeding van uw huisdieren 
tussen de maaltijden niet staan om te 
voorkomen dat ze van elkaars voeding 
snoepen.

Zorg ervoor dat de hele familie (ook 
goedwillende buren) begrijpt wat 
de risico’s zijn van het geven van 
tussendoortjes aan uw huisdier.

Houdt uw huisdier van tussendoortjes? 
Bewaar een kleine hoeveelheid van 
de dagelijkse portie ROYAL CANIN® 

dieetvoeding in een schone, afgesloten 
bewaardoosom als traktatie te gebruiken.

Sluit de zak ROYAL CANIN® dieetvoeding 
goed af en bewaar deze tussen de 
maaltijden door op een schone, droge 
plek. Voor extra bescherming, plaats de 
zak in een afgesloten voerton, en laat de 
voeding in de zak zitten.

Was uw handen voordat u de voeding 
van uw huisdier aanraakt.

NIEUW

U I T Z O N D E R L I J K  I N  E L K  D E T A I L

 S
AS

 2
01

8.
 A

lle
 r

ec
ht

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

 



Stop de huidige voeding van uw huisdier, 
inclusief traktaties, kauwbotten en 

tafelresten.
Neem een week voor de overschakeling op 
de nieuwe voeding, waarbij u elke dag iets 
meer van de nieuwe voeding en iets minder 
van de oude voeding geeft. Door geleidelijk 
om te schakelen kan uw huisdier aan de 
nieuwe voeding wennen. Geef vervolgens 

6 tot 8 weken uitsluitend de nieuwe voeding. 

Zorg ervoor dat de hele 
familie betrokken is bij het 
volledige eliminatiedieet.

UW KAT OF HOND HEEFT MOGELIJK 
VOEDSELOVERGEVOELIGHEID

ZORG VOOR 
BETROKKENHEID

FOLLOW-UP
MET UW DIERENARTS

GEEF ROYAL CANIN® ANALLERGENIC 
GEDURENDE 6 TOT 8 WEKEN
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In deze stap geeft u opnieuw de oude voeding. Begin 
met het geven van kleine hoeveelheden (10-20%) van de 
oorspronkelijke voeding gemengd met ROYAL CANIN® 

ANALLERGENIC. Als de verschijnselen (zoals jeuk en 
krabben) terugkeren, stopt deze stap. Maak u geen zorgen! 
Deze stap is vrij kort maar enorm belangrijk, omdat uw 
dierenarts hierdoor een nauwkeurige diagnose kan stellen. 

PROVOCATIE MET 
DE OUDE VOEDING

LANGETERMIJNAANPAK

Het immuunsysteem beschermt  uw huisdier
tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën.

De meeste huisdiervoedingen bevatten 
intacte eiwitten zoals die uit rund, vis 
en lam.

In het geval van een voedselovergevoeligheid, 
ziet het immuunsysteem het voedings-
eiwit aan voor een mogelijk allergeen, 
een vreemd en schadelijk organisme zoals 
virussen en bacteriën. Het immuunsysteem 
reageert dan door een allergische reactie 
te veroorzaken.

Deze reactie kan ongemakken voor het 
huisdier met zich meebrengen zoals jeuk, 
een rode huid en in sommige gevallen 
dunne ontlasting of braken.

5-STAPPENPLAN VOOR EEN
ELIMINATIEDIEET

Met een eliminatiedieet kan voedselovergevoeligheid worden 
vastgesteld. Met behulp van deze folder helpen wij u, uw familie 
en uw kat of hond om dit eliminatiedieet uit te voeren.

WAT IS
VOEDSELOVERGEVOELIGHEID? 

Blijf tijdens het eliminatiedieet in 
nauw contact met uw dierenarts.
Plan afspraken volgens het advies 
van uw dierenarts (dit kunnen ook 

telefonische consulten zijn).

Bezoek uw dierenarts regelmatig
om uw huisdier goed in de gaten te 
houden. Geef de dieetvoeding die 
uw dierenarts heeft geadviseerd. 
Uw dierenarts kan een 
gehy drolyseerd eiwitdieet zoals 
ROYAL CANIN®  HYPO ALLERGENIC
of ANAL LERG ENIC aan bevelen 
of  een  dieetvoeding gebaseerd 
op een unieke eiwitbron, zoals 
SENSI TIVITY CONTROL. 

Weken

volledige eliminatiedieet.
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5-STAPPENPLAN VOOR EEN5-STAPPENPLAN VOOR EEN
ELIMINATIEDIEETELIMINATIEDIEET

Stop de huidige voeding van uw huisdier, 

GEEF ROYAL CANIN

Bezoek uw dierenarts regelmatig
om uw huisdier goed in de gaten te 

Geef de dieetvoeding die 
uw dierenarts heeft geadviseerd. 
Uw dierenarts kan een 
gehy drolyseerd eiwitdieet zoals 

  HYPO ALLERGENIC
aan bevelen 

of  een  dieetvoeding gebaseerd 
op een unieke eiwitbron, zoals 


