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HET HART BIJ DE HOND

Hartaandoeningen bij de hond zijn in het algemeen progressief van 
aard, wat wil zeggen dat ze langzaam maar zeker steeds erger wor-
den. De meeste honden kunnen echter nog een redelijk normaal leven  
leiden, wanneer zij op de juiste manier worden behandeld en verzorgd.  

De functie van het hart en de bloedsomloop

Het lichaam heeft voedsel en zuurstof nodig om goed te kunnen functi-
oneren, zowel in rust als tijdens beweging. Het bloed voorziet alle delen 
van het lichaam van zuurstof en voedingsstoffen. Daarnaast voert het 
bloed afvalstoffen af naar de nieren, de lever en de longen. Het hart 
speelt hierbij een heel belangrijke rol. 
Het hart is een spier die als een pomp werkt. Door het samentrek-
ken van de hartspier wordt bloed via de (slag)aders door het lichaam 
gepompt. Het hart is verdeeld in twee helften, de linker harthelft en 
de rechter harthelft. De harthelften zijn volledig van elkaar gescheiden 
door een gespierde wand. Iedere harthelft bestaat uit een boezem (het 
bovenste deel) en een kamer (het onderste deel). De boezems zijn 
van de kamers gescheiden door hartkleppen. Het dichtslaan van deze 
hartkleppen veroorzaakt het ritmische geluid van de hartslag en zorgt 
ervoor dat het bloed slechts in één richting kan stromen. 

De bloedsomloop werkt als volgt:
• Het dier ademt lucht in via de longen. Zeer kleine bloedvaatjes (haar-

vaatjes) in de longen nemen de zuurstof uit deze lucht op. Dit zuur-
stofrijke bloed stroomt vervolgens door een groter bloedvat naar de 
linkerkant van het hart.

• Daarna pompt het hart het zuurstofrijke bloed via de slagaders naar 
de organen en weefsels in het lichaam. 
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• Samen met de voedingsstoffen die vanuit het spijsverteringskanaal 
met het bloed worden meegevoerd, wordt de zuurstof door cellen 
in het hele lichaam aan het bloed onttrokken. In ruil daarvoor geven 
deze cellen hun afvalstoffen, waaronder kooldioxide (koolzuur), aan 
het bloed af. 

• Het bloed waaraan de zuurstof is onttrokken, stroomt door de aders 
terug naar de rechterkant van het hart. 

• De rechterkant van het hart pompt vervolgens het ‘gebruikte’,  
zuurstofarme bloed terug naar de longen. Daar wordt de kooldioxide 
verwijderd, waarna opnieuw zuurstof kan worden opgenomen.

Naar lichaamNaar longen
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van de longen naar 
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Hartaandoeningen bij honden worden meestal veroorzaakt door een 
defect aan de hartspier of de hartkleppen. Honden van grote rassen 
hebben een grotere kans op aandoeningen van de hartspier. Bij honden 
van kleine rassen komen juist vaker aandoeningen van de hartklep-
pen voor. Soms zijn tumoren de oorzaak van een hartprobleem. Bij de 
meeste hartaandoeningen is de pompwerking van het hart eenzijdig of 
beiderzijds verminderd. De kans op het krijgen van een hartaandoening 
is groter bij oudere honden, hoewel het ook bij jongere honden kan 
voorkomen.

Hoe herkent u een hartaandoening? 

Bij hartaandoeningen is de pompfunctie van het hart meestal ver-
stoord, waardoor de hoeveelheid circulerend bloed in het lichaam 
vermindert. Daarnaast wordt door het lichaam vaak natrium (zout) 
en vocht vastgehouden. De vochtophoping in het lichaam vindt met 
name plaats in de borstholte (longen) en de buik. 

De meest voorkomende verschijnselen bij hartaandoeningen zijn: 

• Verminderde eetlust

• Verminderde conditie

• Hoesten 

• Ademhalingsproblemen / benauwdheid

• Moeheid en zwakte

• Opgezette buik 

• Bleke slijmvliezen

• Gewichtsverlies (in later stadium)



EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING

De behandeling

Om de toestand van het hart te beoordelen zal uw dierenarts de hond 
eerst onderzoeken en naar het hart luisteren. Daarnaast kan een 
röntgenfoto of een echo gemaakt worden. Een hartaandoening kan 
beter behandeld worden als deze in een vroeg stadium wordt ontdekt. 
Daarom is het (zeker bij oudere huisdieren) aan te bevelen om het hart 
regelmatig door uw dierenarts te laten controleren.
De behandeling van honden met een hartaandoening bestaat vaak uit 
het geven van één of meerdere medicijnen. Daarnaast kan uw dieren-
arts een dieetvoeding adviseren. Ook dient de hoeveelheid lichaamsbe-
weging in overleg met uw dierenarts te worden aangepast. Verder is het 
belangrijk dat het lichaamsgewicht van de hond wordt gecontroleerd. 
Bij overgewicht wordt het hart namelijk extra belast en ondergewicht 
heeft een slechte invloed op de algehele lichaamsconditie van de hond. 
De voorgeschreven medicijnen kunnen de werking van de hartspier 
stimuleren, de vochtafvoer via de urine bevorderen of de bloedvaten 
verwijden, zodat het hart het bloed makkelijker kan rondpompen. Met 
de juiste behandeling door uw dierenarts en uw verzorging thuis, kan 
uw hond een redelijk normaal leven leiden. 

De belangrijkste eigenschappen van een hartdieet

Genezing van een hartaandoening is meestal niet mogelijk. Maar de 
juiste dieetvoeding kan de hartfunctie bij chronische hartinsufficiëntie 
ondersteunen. Daarom is het belangrijk om al in een vroeg stadium van 
de hartaandoening met de dieetvoeding te beginnen.
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Een dieetvoeding voor patiënten met een hartaandoening moet aan de 
volgende eigenschappen voldoen:  

• Aangepast gehalte aan mineralen
 De hartspier is verantwoordelijk voor de pompfunctie van het hart. 

Mineralen als kalium en magnesium hebben invloed op de hartfunc-
tie. Voedingsstoffen als kalium en magnesium moeten in de voeding 
nauwkeurig worden aangepast. Daarnaast is het voor dieren met een 
chronische hartinsufficiëntie belangrijk dat het natriumgehalte in de 
voeding is verlaagd.

• Behoud van het lichaamsgewicht
 Honden met een hartaandoening hebben in een verder gevor-

derd stadium vaak een verminderde eetlust en daardoor last van 
gewichtsverlies. De slechte eetlust komt doordat ze zich vaak niet 
lekker voelen en door de bijwerkingen van de noodzakelijke medi-
cijnen. Gewichtsverlies heeft een slechte invloed op de algehele 
lichaamsconditie van de hond. Daarom is het belangrijk dat de voe-
ding extra smakelijk is en voldoende energie bevat. 



ROYAL CANIN CARDIAC DIET

Als uw hond lijdt aan een hartaandoening, kan uw dierenarts een 
speciale dieetvoeding adviseren. Royal Canin Cardiac Diet is speciaal 
ontwikkeld voor honden ter ondersteuning van de hartfunctie bij een 
chronische hartinsufficiëntie.

Ingrediënten droogvoeding:
Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïsmeel, dierlijke vetten, 
maïsgluten, eipoeder, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, 
visolie, plantaardige vezels, mineralen, sojaolie, gist, Fructo-Oligo-
Sacchariden, extracten uit groene thee (bron van polyfenolen), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).

Ingrediënten natvoeding:
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, oliën en vetten, plantaardige 
bijproducten, mineralen, groenten.

Blikvoeding 
van 410g

CANINE

Droogvoeding
Verpakking van 2kg en 14kg

Cardiac Diet voor de hond



ROYAL CANIN CARDIAC DIET

Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Cardiac Diet is een uitgebalanceerde volledige dieetvoe-
ding die levenslang gegeven kan worden. 

Ondersteuning van de hartfunctie
Specifieke ingrediënten kunnen de hartfunctie ondersteunen. 

Verlaagd fosforgehalte
Een verlaagd fosforgehalte draagt bij aan het behoud van 
de nierfunctie. 

Beperkt natriumgehalte
Dankzij een verlaagd natriumgehalte en aangepast kaliumge-
halte wordt de hartfunctie ondersteund.

Verrijkt met L-carinitine en taurine
L-carnitine en taurine zijn onmisbaar voor de spiercellen 
van het hart. Deze voedingsstoffen kunnen bijdragen aan 
het gezond houden van het hart. 

VASCULAR
SUPPORT

EARLY RENAL
SUPPORT

ELECTROLYTE
BALANCE

HIGH TAURINE
 & CARNITINE



VOEDINGSADVIEZEN

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden
In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met 
uw dierenarts kunnen worden aangepast. 

Droogvoeding

Natvoeding (blik)

Gewicht
van de

hond (kg)

Mager Optimaal gewicht Overgewicht
Gram Maatbeker Gram Maatbeker Gram Maatbeker

2 51 4/8 45 4/8 39 3/8
4 85 7/8 75 6/8 65 5/8
6 116 11/8 102 11/8 88 7/8
8 144 14/8 126 13/8 109 11/8

10 170 16/8 149 14/8 129 13/8
15 230 23/8 202 21/8 175 17/8
20 285 3 251 25/8 217 22/8
25 337 34/8 297 31/8 256 25/8
30 387 4 340 34/8 294 31/8
35 434 44/8 382 4 330 34/8
40 480 5 422 43/8 365 36/8
50 567 57/8 499 52/8 431 44/8
60 650 66/8 572 6 494 51/8
70 730 75/8 643 66/8 555 56/8
80 807 83/8 710 73/8 613 63/8

Gewicht
van de

hond (kg)

Mager Optimaal gewicht Overgewicht
Gram Blikken Gram Blikken Gram Blikken

2 170 1/2 150 1/4 129 1/4
3 231 1/2 203 1/2 175 1/2
4 286 3/4 252 1/2 217 1/2
5 338 3/4 298 3/4 257 1/2
6 388 1 341 3/4 295 3/4
7 435 1 383 1 331 3/4
8 481 11/4 423 1 366 3/4
9 526 11/4 462 1 399 1

10 569 11/4 500 11/4 432 1
15 771 13/4 678 11/2 586 11/2
20 956 21/4 842 2 727 13/4
25 1131 23/4 995 21/4 859 2
30 1296 3 1141 23/4 985 21/4
35 1455 31/2 1281 3 1106 23/4
40 1609 33/4 1416 331/4 1223 3



ALGEMENE ADVIEZEN

Er is een aantal algemene maatregelen die u kunt nemen om uw huis-
dier te helpen:

• Schakel geleidelijk over op de nieuwe dieetvoeding. U kunt gedu-
rende 1 week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid 
mengen met de nieuwe voeding. Zo kan uw dier wennen aan de  
nieuwe voeding.

• Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.

• Geef de dieetvoeding volgens voorschrift. Voeg geen zout of bouil-
lon toe aan de dieetvoeding en geef geen andere tussendoortjes of 
snacks. Eventueel kunnen de brokjes van de dieetvoeding tussendoor 
(als beloning) gegeven worden.

• Geef vaker, kleine hoeveelheden om de eetlust te stimuleren; verdeel 
de totale dagelijkse hoeveelheid over 3 tot 4 porties.

• Verwarm blikvoeding eventueel voorzichtig tot 38-39ºC, zeker niet 
hoger. Hierdoor komt de vleesgeur beter vrij. Aan droogvoeding kan 
heet water worden toegevoegd. Wacht dan vervolgens wel enkele 
minuten voordat u het aan de hond geeft.

• Haal alle voeding die niet opgegeten is na 10 tot 15 minuten weg. Een 
verse portie op een later tijdstip is een stuk aantrekkelijker voor uw 
hond.

• Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaar staat. Geef geen 
mineraalwater met een hoog natriumghalte.

• Pas de mate van lichaamsbeweging aan, uw dierenarts kan u hier-
over adviseren.

• Probeer het ideale lichaamsgewicht van uw hond te behouden.

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

* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vindt u 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. 



GEMIDDELDE ANALYSE

Hond

Droogvoeding
(1000g)

Blikvoeding
(1000g)

Vocht (%) 9,5 73,5
Eiwit (%) 26 8,1
Vet (%) 20 7,1
Mineralen (%) 5,1 1,3
Ruwe celstof (%) 1,6 1
Overige koolhydraten (%) 37,8 9
Voedingsvezels (%) 5,5 1,6
Calcium (%) 0,83 0,24 
Kalium (%) 0,8 0,23
Fosfor (%) 0,55 0,2
Magnesium (%) 0,15 0,03
IJzer (mg) 140 39
Koper (mg) 15 9
Zink (mg) 191 50
Chloride (%) 0,33 0,1
Natrium (%) 0,13 0,05
Selenium (mg) 0,14 0,1
EPA + DHA (%) 0,38 0,3
L-carnitine mg 830 240
Polyfenolen (mg) 1255 370
Taurine (%) 0,34 0,2
Arginine (%) 1,48 0,7
Vitamine A IE 22 000 10 300
Vitamine E (mg) 600 200
Vitamine C (mg) 300 68
Vitamine D3 IE 800 280
Vitamine B1 (mg) 13,7 10
Vitamine B2 (mg) 49,3 4
Pantotheenzuur (mg) 45,9 10
Vitamine B6 (mg) 22,6 1,3
Vitamine B12 (mg) 0,14 0,03
Niacine (mg) 156,2 18
Biotine (mg) 1,45 0,1
Foliumzuur (mg) 3,7 0,6
Choline (mg) 1 700 580
ME berekend (NRC 2006) (Kcal/kg) 4 143 1 236



Voor meer informatie:

Royal Canin Nederland BV
Kenniscentrum

Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel.: 0413–318400  
E-mail: info.nld@royalcanin.com

203 060/1401/2.000

Adres van de dierenarts:

royalcanin
.nl


