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EEN GEZOND  
GEWICHT BEGINT 

MET GEZONDE 
GEWOONTES

Vraag uw dierenarts naar het assortiment  
ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT, 
dieetvoedingen ter vermindering van overgewicht  
en voor het behoud van een gezond gewicht.



Een gezond gewicht is ontzettend belangrijk 
voor de levenskwaliteit van uw hond. Een 
gezond gewicht helpt hem om zich elke dag 
fit en energiek te voelen. En het vermijden 
van overgewicht vermindert de kans op 
gezondheidsproblemen zoals diabetes, 
gewrichtsproblemen of urinewegaandoeningen.
 
Hoe houdt u uw huisdier op een gezond gewicht? 
Begin bijvoorbeeld met de zeven gezonde 
gewoontes hieronder:

GEEF GEZONDE PORTIES
Honden vinden het prettig als er routine zit in 
het voedingspatroon. Zorg er ook voor dat hij 
de juiste porties krijgt om zijn gezonde gewicht 
te behouden. In de voedingstabel achterop de 
ROYAL CANIN® verpakking ziet u hoeveel gram 
per dag uw hond van de voeding mag eten.  
Weeg de portie af met een keukenweegschaal.

SPEEL EN BEWEEG MEER
Behalve dat hij er fit van wordt, heeft meer 
beweging nog andere voordelen voor uw hond. 
Met zijn sociale- en jachtinstincten ontdekt hij 
graag de buitenwereld. En samen bewegen, door 
te wandelen, hardlopen of fietsen, kan uw band 
met uw hond helpen te versterken.

HOUD ZIJN LICHAMELIJKE CONDITIE  
IN DE GATEN
Uw dierenarts kan u laten zien hoe u de 
lichaamsconditiescore van uw hond kunt bepalen. 
Zo weet u hoe dicht hij bij zijn ideale gewicht zit.

RAADPLEEG UW DIERENARTS
Vraag uw dierenarts naar tips om uw hond op zijn 
ideale gewicht te houden, zodat hij lekker in zijn 
vel zit. 

HOUD ZIJN GEWICHT IN DE GATEN
Naar schatting heeft 50% van de honden 
overgewicht of obesitas, maar de meeste 
hondeneigenaren herkennen overgewicht niet.* 
Het is belangrijk om precies te weten hoeveel uw 
hond weegt en met uw dierenarts te bespreken 
wat zijn ideale gewicht is. Dit is de beste manier 
om te weten of hij een gewichtsprobleem heeft. 
*Larsen A.L. & Villaverde C. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 46 (2016) 761–772

REAGEER ANDERS OP BEDELGEDRAG
Bedelen betekent niet altijd dat uw hond eten of 
tussendoortjes wil. In plaats van eten te geven, 
probeer uw hond eens te belonen door met hem 
te knuffelen of spelen. Hij zal al snel andere 
vormen van beloning verwachten, in plaats van 
eten of een tussendoortje. 

GEEF VOEDING OP MAAT
Vraag uw dierenarts naar de ROYAL CANIN® 
SATIETY WEIGHT MANAGEMENT brokjes en 
natvoeding. Deze helpen de hond om zich vol te 
voelen en om overgewicht te verminderen. 


