
Veterinary Diet

HERSTEL 
BIJ KAT EN HOND



In de periode dat jouw kat of hond van een ziekte of operatie herstelt, 
heeft hij extra zorg en aandacht nodig. Misschien moet je medicijnen 
geven, de wond controleren of een verband verwisselen. Gedurende deze 
herstelperiode is ook de voeding erg belangrijk. Jouw kat of hond kan 
speciale dieetvoeding nodig hebben en misschien moet je de kat of hond 
aanmoedigen om voldoende te eten. De extra zorg die je in deze periode 
aan jouw kat of hond geeft, zal hem helpen sneller te herstellen.  

De verzorging tijdens de herstelperiode
Hou je kat of hond goed in de gaten gedurende de herstelperiode. 
Verpleeg en borstel hem voorzichtig en let daarbij goed op verande-
ringen van de vacht en de huid. Controleer bij verwondingen of na een 
operatie de wond op roodheid en vochtafscheiding. Wees ook attent op 
gewichtsverlies of -toename, knobbels of zwellingen en braken of diar-
ree. Neem contact op met jouw dierenarts, als je een van deze sympto-
men waarneemt of iets niet vertrouwt. 

• Behoefte aan slaap en rust
 Tijdens de herstelperiode kan jouw kat of hond zich zwak voelen. Hij 

zal waarschijnlijk rustiger zijn en meer slapen. Maak je je daarover 
geen zorgen. Dit is een natuurlijke reactie op ziekte of operatie. Het 
lichaam bespaart zo namelijk energie, wat gebruikt kan worden voor 
het herstel van beschadigde weefsels. 

• Het geven van medicijnen
 Het kan zijn dat je medicijnen moet geven om het herstel te bespoe-

digen of om te voorkomen dat er infecties ontstaan in een (operatie-)
wond. Welk medicijn jouw kat of hond ook krijgt, geef deze altijd 
volgens voorschrift van de dierenarts. Stop niet tussentijds met een 
antibioticakuur als jouw kat of hond zich beter lijkt te voelen. Dit kan 
namelijk tot gevolg hebben dat de toestand van de kat of hond weer 
verslechtert en hij in de toekomst moeilijker behandeld kan worden.  
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Jouw dierenarts kan je laten zien hoe je de voorgeschreven medicijnen 
kunt toedienen. Probeer tabletten zo voorzichtig mogelijk te geven, om 
te voorkomen dat de kat of hond in paniek raakt en beloon hem als hij 
de tablet heeft doorgeslikt. Blijf rustig als het niet direct lukt en probeer 
het anders later nog eens. Als jouw kat of hond voldoende eetlust heeft, 
kunnen sommige medicijnen met de voeding worden gegeven. De die-
renarts kan je vertellen wanneer dit mogelijk is. 

• De verzorging van verbanden
 Tijdens het herstel van een ongeluk of operatie kan jouw dierenarts 

steunverbanden, spalken, gips of een ander type verband hebben aan-
gebracht. Het verband kan de breuk stabiliseren of de wond bescher-
men tegen vuil en voorkomen dat de kat of hond aan de wond gaat 
likken. 
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Een jonge, actieve hond kan zijn spalk of gips gemakkelijk vergeten 
in zijn enthousiasme tijdens het spelen met andere honden of met 
kinderen. Als dit problemen geeft, kun je jouw kat of hond het beste 
zoveel mogelijk weghouden van andere huisdieren en het contact met 
kinderen tot een minimum beperken totdat de kat of hond genezen is. 
  
Probeer het verband schoon en droog te houden door niet in de 
buurt van vuil en nattigheid te komen. 
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Wanneer moet je contact opnemen met de dierenarts?

Bij onderstaande verschijnselen moet je zeker jouw dierenarts om 
advies vragen:

• Altijd als de kat of hond opeens een heel zieke indruk 
maakt!

• Bij zwakheid of lusteloosheid.

• Bij diarree of braken langer dan 24 uur.

• Bij verlies van eetlust langer dan 24 uur.

• Als je rond of onder het verband een zwelling ontdekt.

• Als het verband abnormaal ruikt of de huid eromheen 
verkleurt. 

• Als het verband verschuift of losraakt.

• Als de kat of hond voortdurend aan de wond likt of het 
verband kapot bijt.

• Als de kat of hond vaker of meer plast dan normaal of als 
een zindelijke kat of hond opeens in huis gaat plassen.

• Als jouw kat of hond bij het plassen of de ontlasting zicht-
baar pijn heeft en/of perst.

• Als de kat of hond abnormaal veel drinkt.

• Bij een hardnekkige hoest of abnormale ademhaling.
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De belangrijkste eigenschappen van een dieetvoeding 
tijdens de herstelperiode 
Alle katten en honden hebben een uitgebalanceerde voeding 
nodig, die voldoende energie bevat en de juiste hoeveelheden en 
verhoudingen van de noodzakelijke voedingsstoffen. Daarnaast is 
het belangrijk dat een kat of hond altijd de beschikking heeft over 
schoon en vers drinkwater.  Een goede voeding is extra belangrijk 
wanneer een kat of hond ziek is geweest, een operatie heeft onder-
gaan of een aantal dagen niet heeft gegeten. Met de juiste voeding 
zal de kat of hond sneller herstellen.

De belangrijkste eigenschappen van een voeding tijdens de  
herstelperiode zijn: 

Meer energie en extra smakelijk 
Tijdens de herstelperiode heeft een kat of hond meer energie nodig 
dan normaal. Er moeten weefsels worden hersteld die door de 
ziekte, verwonding of operatie zijn beschadigd en er moeten infec-
ties worden bestreden. Door het vetgehalte in de voeding te verho-
gen, wordt het energiegehalte van de voeding verhoogd. Hierdoor 
hoeft kat of hond van een dergelijke voeding minder te eten om 
voldoende energie binnen te krijgen. Daarnaast is de voeding 
dankzij het hoge vetgehalte en de hoogwaardige ingrediënten extra 
smakelijk. De extra smakelijkheid is belangrijk omdat zieke katten 
en honden vaak een verminderde eetlust hebben en de opname van 
voeding essentieel is voor een optimaal herstel.

EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING



Meer eiwit
Een kat of hond heeft tijdens de herstelperiode meestal meer eiwit 
nodig. Eiwit is een belangrijke bouwstof voor herstel van bescha-
digd weefsel. Daarnaast speelt eiwit een belangrijke rol bij de 
bestrijding van infecties. Verder wordt eiwit als energiebron voor 
het lichaam gebruikt. Als een dier tijdens de herstelperiode onvol-
doende eiwit opneemt, kan het weefsels van het eigen lichaam (bijv. 
spieren) als energiebron gaan gebruiken. De kat of hond herstelt 
sneller als hij zijn lichaamsreserves niet hoeft te verbruiken.  

Extra vitaminen en mineralen
Een aantal vitaminen en mineralen zijn extra belangrijk tijdens het 
herstelproces. Een speciale dieetvoeding voor de herstelperiode 
bevat de juiste balans van vitaminen en mineralen om nutritioneel 
herstel te bevorderen.
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Natuurlijke antioxidanten 
Vrije radicalen ontstaan in verhoogde mate bij ziekten en stress. 
Een specifieke combinatie van antioxidanten helpt de vrije radicalen 
te neutraliseren. 

Het kan zijn dat de voeding die je normaal geeft niet voldoet aan 
die extra behoeftes. Jouw dierenarts kan daarom een speciale 
dieetvoeding adviseren zoals het Recovery Diet of Convalescence 
Support Diet van Royal Canin. Deze zeer smakelijke dieetvoedin-
gen bevatten in een geconcentreerde vorm alle voedingsstoffen 
en energie die een herstellende kat of hond nodig heeft. Jouw 
dierenarts kan in sommige gevallen een vloeibare dieetvoeding 
aanbevelen, zoals het Convalescence Support Instant Diet van 
Royal Canin. 

Ter bevordering van het nutritioneel herstel kan jouw  dieren-
arts ook de droogvoeding ROYAL CANIN® Gastro Intestinal Diet 
adviseren. Meer informatie over deze dieetvoeding kun je lezen 
in de  brochure ‘De spijsvertering bij kat en hond’. Ook kan jouw 
dierenarts een speciale elektrolyten-oplossing adviseren, zoals 
ROYAL CANIN® Rehydration Support Diet. Deze elektrolyten-
oplossing helpt de vocht- en elektrolytenbalans te behouden.
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Blikvoeding van 195g

Voeding speelt een belangrijke rol tijdens het herstelproces. 
ROYAL CANIN® Recovery Diet is speciaal ontwikkeld voor nutritio-
neel herstel bij katten en honden.

Ingrediënten:
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, 
oliën en vetten, melk en -bijproducten, mineralen, ei en eiproduc-
ten, gist, suiker.

Recovery Diet

RECOVERY DIET



Belangrijkste eigenschappen

Hoog energiegehalte
Een hoge energiedichtheid beperkt het volume van de 
maaltijden, daardoor hoeft jouw kat of hond minder te 
eten om voldoende energie binnen te krijgen.

Speciale textuur
Door de speciale zachte textuur kan Recovery Diet mak-
kelijk worden opgenomen door de kat en de hond. De 
textuur van Recovery maakt het mogelijk om de voeding 
met een spuit in de mond of via een sonde toe te dienen.

Omega-3 vetzuren
EPA en DHA (Omega-3 vetzuren) helpen de gezondheid 
van de gewrichten, de huid en het maag-darmkanaal te 
ondersteunen.

Antioxidanten
Een specifieke cocktail van antioxidanten helpt vrije 
radicalen te neutraliseren.

ADAPTED
ENERGY

kcal

EASY
TUBE FEEDING
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Jouw dierenarts kan je het beste adviseren over de behandeling, 
het te volgen dieet, de dagelijks benodigde hoeveelheden en daar-
naast beoordelen welk niveau het beste aansluit bij de specifieke 
behoeften van jouw kat of hond.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden: 
Voeding voor de kat

Voeding voor de hond
volw. 

gewicht 
van de hond 

(kg)

niveau 1
opname/hokrust

niveau 2
lichaamsbeweging  

neemt toe
gram blik gram blik

2 100 1/2 165 3/4

3 135 3/4 225 11/4

4 165 3/4 280 11/2

5 195 1 330 13/4

6 225 11/4 375 2
8 275 11/2 465 21/2

10 325 13/4 555 23/4

15 435 21/4 750 33/4

20 540 23/4 930 43/4

25 635 31/4 1100 53/4

30 725 33/4 1260 61/2

40 890 41/2 1565 8

gewicht van 
de kat (kg) gram blik

2 95 1/2

3 130 3/4

4 160 3/4

5 190 1
6 215 1
8 265 11/4

10 315 11/2

VOEDINGSADVIEZEN



Instant voeding, zakjes van 50g

Convalescence Support Diet

Ingrediënten: 
Melkeiwitten, sojaolie, gerstmout, mineralen, eigeel poeder, plant-
aardige vezels, Fructo-Oligo-Sacchariden, Tagetes (Afrikaan) 
extract (bron van luteïne).

Instant voeding
Voor kat en hond

Voeding speelt een belangrijke rol tijdens het herstelproces. ROYAL 
CANIN® Convalescence Support Instant Diet is speciaal ontwikkeld 
voor nutritioneel herstel bij katten en honden.

CONVALESCENCE SUPPORT



Belangrijkste eigenschappen

Hoog energiegehalte
Een hoge energiedichtheid beperkt het volume van de 
maaltijden, daardoor hoeft jouw kat of hond minder te 
eten om voldoende energie binnen te krijgen.

Antioxidanten
Een specifieke cocktail van antioxidanten helpt vrije radica-
len te neutraliseren.

Goede verteerbaarheid
De zeer goede verteerbaarheid zorgt ervoor dat de voeding 
makkelijk kan worden opgenomen in de darm, zodat de kat 
of hond alle voedingsstoffen opneemt die het nodig heeft.

CONVALESCENCE SUPPORT



Jouw dierenarts kan je het beste adviseren over de behandeling, 
het te volgen dieet en de dagelijks benodigde hoeveelheden.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden: 
Convalescence Support Diet voor de kat

Convalescence Support Diet voor de hond
volw. gewicht 

van de hond (kg)
hoeveelheid voeding 

per dag (ml)
aantal zakjes 

per dag (ongeveer)
2 200 1
5 390 2

10 590 3
15 790 4
20 990 5
25 1180 6
30 1380 7
35 1580 8
40 1580 8
45 1770 9
50 1970 10
55 2170 11
60 2170 11

volw. gewicht 
van de kat (kg)

hoeveelheid voeding 
per dag (ml)

aantal zakjes 
per dag (ongeveer)

2 100 1/2

3 150 3/4

4 200 1
5 250 11/4

6 300 11/2

7 350 13/4

8 400 2
9 450 21/4

VOEDINGSADVIES



Instant voeding, zakjes van 29g

REHYDRATION Support Diet

Ingrediënten: 
Maltodextrine (86%), kaliumchloride, natriumchloride (2%).

Instant voeding
Voor kat en hond

Voeding speelt een belangrijke rol tijdens het herstelproces. ROYAL 
CANIN® Rehydration Support Instant Diet is speciaal ontwikkeld 
voor nutritioneel herstel bij katten en honden.

REHYDRATION SUPPORT



Belangrijkste eigenschappen

Verlaagd natriumgehalte
Speciale voeding ontwikkeld om verlies van vocht en elek-
trolyten bij uitgedroogde honden en katten te compenseren.

REHYDRATION SUPPORT



Jouw dierenarts kan je het beste adviseren over de behandeling, 
het te volgen dieet en de dagelijks benodigde hoeveelheden.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden: 
Rehydration Support Diet voor de kat

Rehydration Support Diet voor de hond
volw. gewicht 

van de hond (kg)
hoeveelheid voeding 

per dag (ml)
aantal zakjes 

per dag (ongeveer)
2 175 1/3

4 300 1/2

5 350 2/3

10 600 1
15 750 1
20 900 2
25 1050 2
30 1200 2
35 1350 3
40 1500 3
45 1650 3
50 1800 3
55 1950 4
60 2100 4

volw. gewicht 
van de kat (kg)

hoeveelheid voeding 
per dag (ml)

aantal zakjes 
per dag (ongeveer)

2 175 1/3

4 300 1/2

5 350 2/3

10 600 1

VOEDINGSADVIES



Algemeen advies
De geconcentreerde dieetvoeding die door jouw dierenarts is gead-
viseerd, is zo samengesteld dat de voeding bijzonder goed smaakt. 
Zelfs katten en honden die zich niet goed voelen, zullen het daarom 
meestal graag eten. Toch kan het nodig zijn dat je jouw kat of hond 
moet aanmoedigen om voldoende te eten.

• Geef vaker kleine hoeveelheden om de eetlust te stimuleren; ver-
deel de totale dagelijkse hoeveelheid over 3 tot 6 porties. 

• Verwarm de blikvoeding of portieverpakking eventueel voorzichtig 
tot 38-39°C, zeker niet  hoger. Hierdoor komt de vleesgeur beter 
vrij. 

• Haal alles wat niet opgegeten is na 10 tot 15 minuten weg. Een 
verse portie op een later tijdstip is een stuk aantrekkelijker voor 
jouw kat of hond. 

• Zorg ervoor dat kat of hond op een rustige plaats kan eten en geef 
hem een schone, eigen voerbak of schaaltje. 

• Voer de kat of hond eventueel tijdelijk met de hand. 

• Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaar staat.

• Als de kat of hond moeilijk kan bewegen, let er dan op dat hij 
gemakkelijk bij het water en de voeding kan komen

• Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.

•  Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving*.

* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vind je op de 
achterzijde van de verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aange-
geven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding 
is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid. 

PRAKTISCHE INFORMATIE





Adres van de dierenarts:

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

Royal Canin Nederland B.V.
Vragen over voeding? 

Het Royal Canin Kenniscentrum
www.royalcanin.nl • kenniscentrum.nld@royalcanin.com

Tel.: 0413-318400 • Postbus 63, 5460 AB Veghel

 royalcanin.nl •  royalcaninnl
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