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DE ZORG VOOR DE URINEWEGEN 
HOUDT  NIET OP NA HET 
VERDWIJNEN VAN DE SYMPTOMEN
SPECIAAL ONTWIKKELDE VOEDINGEN TER 
ONDERSTEUNING VAN DE URINEWEGEN



LUTD: ÉÉN NAAM VOOR
MEERDERE AANDOENINGEN

1 URINEWEGINFECTIE (UWI)
Wordt vooral veroorzaakt door bacterën en leidt vaak tot vaker 
(meestal kleine beetjes) plassen, pijn en eventueel bloed in de urine

INCONTINENTIE
Onwillekeurig urineverlies kan worden veroorzaakt door afwijkingen 
aan de blaas of de urinebuis of neurologische aandoeningen

UROLITHIASIS
Vorming van struviet-, calciumoxalaat-, uraatstenen of -kristallen  
in de blaas 
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DE MEEST VOORKOMENDE UITINGEN VAN LUTD 

LUTD (Lower Urinary Tract Disease) is de verzamel- naam voor 
aandoeningen van de urinewegen. Deze aan-doeningen zijn vaak 
moeilijk te behandelen. Ze kunnen verschillende oorzaken en 
symptomen hebben. In veel gevallen is niet duidelijk waar de 
aandoening door ontstaat. Dit heet ˝idiopathische˝ cystitis. 

EEN KORT OVERZICHT

Naar schatting heeft 10% van de honden die bij de dierenarts  
komen een urineweginfectie (UWI). 

Ongeveer 14% van alle honden krijgt gedurende zijn of haar 
leven minstens één keer een UWI. 

Bij tijdige signalering kan de aandoening makkelijker worden 
behandeld. Speciaal ontwikkelde dieetvoeding op de lange termijn 
kan de kans op terugkeer van de aandoening verkleinen. 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN/RISICOFACTOREN?

WAT ZIJN 
DE SYMPTOMEN?

Bloed in  
de urine

Moeite 
met plassen

Pijn

Vaak  
plassenOnzindelijkheid

Soms on-
opgemerkte 
symptomen

BACTERIËLE INFECTIES

DE KORTE PLASBUIS 
VAN TEEFJES

OVERGEWICHT

VOEDINGSPATROON

ONDERLIGGENDE 
AANDOENINGEN

TE WEINIG BEWEGING



DIAGNOSE

BEHANDELING

VOEDING VOOR DE HOND EEN SPECIFIEK DIEET 

Als de hond waterigere urine produceert en  
vaker plast, wordt de urine verdund en de blaas 
gespoeld, waardoor de kans kleiner is dat kristallen 
samenklonteren en er minder tijd is voor bacteriën  
om zich te vermenigvuldigen

Levert hoogwaardige eiwitten

Zorgt voor een uitgebalanceerd mineralengehalte  
van de urine

PLAN VAN AANPAK

1

2

MEDISCH 
Ingreep (operatie, katheter 
plaatsen (katheterisatie)) 
Medicatie

VOEDING
Meer water drinken
Aangepaste (dieet)voeding
(droog- en/of natvoeding)

Ziektegeschiedenis  
en symptomen 
Lichamelijk onderzoek 
Urineonderzoek

Bloedonderzoek 
Röntgen 
Echo

 VOORKOMEN VAN TERUGKEER 

REGELMATIGE GEZONDHEIDSCONTROLE  
BIJ UW DIERENARTS

LUTD kan meerdere oorzaken hebben. Uw dierenarts zal daarom een plan 
van aanpak opstellen met medische- en voedingsadviezen die speciaal 
zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw hond (gebaseerd op de 
onderliggende aandoening en bijvoorbeeld leeftijd, gewicht, levensstijl, etc.).

NAUWKEURIG  
GEFORMULEERDE VOEDING
IS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL 
VAN DE AANPAK VAN URINEWEGAANDOENINGEN
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IDEALE GEWICHT

Wetenschappelijk getest om de ondersteuning en veiligheid  
van de producten te garanderen

PRESTATIE

Voor specifieke urinewegaandoeningen van specifieke patiënten

GERICHTE FORMULES

Om het eetplezier van uw hond te vergroten

ZEER SMAKELIJK

De laatste vijftig jaar hebben de beste onderzoekers van ROYAL CANIN® en 
specialisten en dierenartsen uit de hele wereld hard samengewerkt aan 
één gemeenschappelijk doel: een optimale gezondheid voor honden.

EEN ASSORTIMENT 
ROYAL CANIN® VOEDINGEN
TER ONDERSTEUNING VAN DE URINEWEGEN

ONDERSTEUNING 
BIJ OUDERDOMS-
VERSCHIJNSELEN

GESTERILISEERD/
GECASTREERD OF NEIGING 

TOT OVERGEWICHT
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Bezoek regelmatig uw dierenarts 
voor gezondheidscontroles

Zorg voor voldoende waterinname 
met vers schoon water

Controleer de kleur van de 
urine: aanwezigheid van bloed, 
geconcentreerd of verdund 
(donker- of lichtgeel)

Geef uw hond de mogelijkheid om 
regelmatig zijn blaas te legen: ga 
vaker wandelen, neem andere routes 
(dit stimuleert extra markeren)

Let op mogelijke externe oorzaken: 
vooral te weinig beweging en 
overgewicht zijn belangrijke 
risicofactoren

SPECIAAL ONTWIKKELDE 
VOEDINGEN TER ONDERSTEUNING 
VAN DE URINEWEGEN
Zodra de symptomen van de urinewegaandoening zijn verdwenen, kan 
ww hond er weer net zo gezond uitzien als eerst. Het is dan verleidelijk 
om te denken dat het probleem is opgelost. Maar in veel gevallen keren 
urinewegproblemen vaak terug en heeft uw hond blijvende zorg nodig. 
Volg daarom de adviezen van uw dierenarts op het gebied van voeding en 
leefomgeving op.

LET OP: Als de oorzaken niet worden aangepakt, blijft er kans op terugkeer

LEVENSSTIJL

BLIJF DE VOEDING GEVEN ZOALS IS AANBEVOLEN 
DOOR UW DIERENARTS:
• Hoogwaardige eiwitten
•  Uitgebalanceerd mineralengehalte ter vermindering 

van steenvorming

GEEF OOK URINARY S/O NATVOEDING  
als een uitstekend alternatief voor voldoende 
waterinname waardoor de urine wordt verdund

VOEDING

NUTTIGE TIPS OM DE KANS OP TERUGKEER TE VERKLEINEN


