
Overgewicht 
bij kat en hond

Veterinary Diet



Overgewicht komt veel voor bij katten en honden, met alle gezondheids-
risico’s van dien. Deze folder geeft je meer informatie over hoe jouw kat 
of hond te zwaar wordt, waarom dit een probleem is en wat je eraan 
kunt doen om hem weer op het gezonde, ideale gewicht te krijgen. 

Wat is overgewicht?

Overgewicht is een overmatige ophoping van vet in het lichaam. 
Overgewicht ontstaat doordat de kat of hond meer energie opneemt dan 
hij verbruikt. De calorieën uit de voeding die jouw kat of hond niet nodig 
heeft voor zijn dagelijkse bezigheden worden opgeslagen als vet. Als het 
lichaamsgewicht van jouw kat of hond minder dan 15% boven het ideale 
gewicht is, wordt van overgewicht gesproken. Als het lichaamsgewicht 
van jouw kat of hond 15% of meer boven het ideale gewicht is, spreken 
we zelfs van vetzucht of obesitas. Bij meer dan 30% van de katten en 
honden in Nederland is sprake van overgewicht of obesitas. Te veel eten 
in combinatie met te weinig beweging, is de meest voorkomende oorzaak 
van overgewicht. Het geven van tafelresten of tussendoortjes vergroot 
daarbij het probleem. 

Jonge katten en honden die meer energie met de voeding opnemen dan 
ze nodig hebben, krijgen later vaak last van overgewicht. Bovendien 
lopen pups die te zwaar zijn een groter risico op het krijgen 
van bot- of gewrichtsproblemen. Daarnaast neemt het 
gewicht meestal toe na sterilisatie of castratie terwijl de 
voedselopname van jouw kat of hond niet verandert. Dit 
kan komen doordat de hormoonhuishouding van 
het lichaam na sterilisatie of castratie verandert 
en de kat of hond wat minder actief wordt en 
dus minder calorieën nodig heeft. 
Incidenteel kunnen stofwis-
selingsstoornissen of medi-
cijngebruik overgewicht tot 
gevolg hebben.
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De risico’s van overgewicht

Katten en honden met overgewicht leven meestal korter en zijn vaak 
minder gezond dan katten en honden die een optimaal gewicht heb-
ben. Het teveel aan lichaamsgewicht belast de botten en de gewrichten 
en kan reeds aanwezige aandoeningen zoals gewrichtsproblemen 
(artrose) verergeren. Katten en honden met overgewicht voelen zich 
bovendien vaak niet prettig, kunnen slechter tegen hitte en kunnen 
minder goed spelen en bewegen. Ook hebben ze minder weerstand 
tegen infecties en lopen ze meer risico tijdens operatie en narcose. 
Doordat katten en honden met overgewicht minder bewegen, neemt het 
energieverbruik af, waardoor de problemen van overgewicht of obesitas 
alleen nog maar verergeren.

De belangrijkste risico’s van overgewicht zijn:

• Bewegingsproblemen en gewrichtsaandoeningen

• Verminderd uithoudingsvermogen

• Leveraandoeningen

• Suikerziekte (diabetes mellitus)

• Grotere risico’s bij operaties en narcose

• Slechte huid- en vachtconditie

• Verminderde weerstand tegen infecties

• Hart- en ademhalingsproblemen
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Hoe herken je overgewicht?

De verschijnselen bij overgewicht zijn:

• Vetophoping op de ribbenkast, ruggengraat en staartbasis
• Dikke buik en verlies van taille
• Verminderd uithoudingsvermogen
• Slecht bestendig tegen warmte

Een gemakkelijke manier om te controleren of jouw kat of hond over-
gewicht heeft, is zijn ribben te voelen door met een vlakke hand over de 
borstkas te strijken. Als je de ribben niet of met moeite kunt voelen, dan 
is jouw kat of hond te zwaar. Daarnaast kun je jouw dier bij ieder bezoek 
aan de dierenarts laten wegen, zodat veranderingen in het lichaamsge-
wicht vroegtijdig opgemerkt worden.

De behandeling

Bij de aanpak van overgewicht spelen drie factoren een rol: de voeding, 
de lichaamsbeweging en het gedrag van jouw kat of hond.

• Dieetvoeding
 Indien jouw kat of hond last heeft van overgewicht zal hij moeten afval-

len. Dit kan worden bereikt door de energieopname via de voeding te 
verminderen en het energieverbruik door middel van meer beweging 
te stimuleren. Jouw dierenarts zal een streefgewicht voor jouw kat of 
hond vaststellen en aangeven hoeveel hij per dag mag eten. Meestal 
wordt een energie-arme (calorie-arme) voeding geadviseerd. 

 De duur van de afval(vermagerings)periode is afhankelijk van hoeveel 
jouw kat of hond moet afvallen. Gewichtsverlies moet altijd geleidelijk 
plaatsvinden. Dit is vooral bij katten heel belangrijk. Vasten kan bij 
katten namelijk leiden tot leververvetting. 

 Leververvetting is een levensbedreigende aandoening waarbij vet 
in de lever wordt opgestapeld. Zowel katten als honden mogen per 
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week maximaal 2% van het lichaamsgewicht afvallen. Daarom wordt 
geadviseerd het gewicht om de 2 weken te laten controleren bij jouw 
dierenarts. Als jouw kat of hond geleidelijk gewicht verliest, is het 
namelijk gemakkelijker om hem op het ideale gewicht te houden 
zodra het streefgewicht is bereikt. Over het algemeen duurt het meer-
dere maanden tot het streefgewicht wordt bereikt.

• Lichaamsbeweging
 Door regelmatig te bewegen (zoals lopen en rennen) wordt 

door het lichaam meer energie verbruikt. Voor honden 
is zwemmen een goede beweging, vooral als de hond 
gewrichtsproblemen heeft. De lichaamsbeweging moet 
wel langzaam opgebouwd worden. Jouw die-
renarts kan het beste bewegingsadvies voor 
jouw hond geven. Bij katten kan de beweging 
gestimuleerd worden door de kat actief 
naar haar voeding te laten zoeken en met 
haar te spelen.

• Gedrag
 Het bedelgedrag wordt bevorderd als 

jouw kat of hond telkens iets lekkers 
krijgt als hij erom vraagt. Daarom is het belangrijk dat hij geen tus-
sendoortjes krijgt. Verder hebben katten een aantal speciale gedrags-
patronen die stress voorkomen. Als het natuurlijke gedrag van de kat 
niet wordt gerespecteerd, zal zij dit onder andere uiten door meer te 
gaan eten. Daarom moet de kat de mogelijkheid hebben om zich te 
verstoppen en om ’prooien’ (speeltjes) te vangen. Voor de begeleiding 
van katten en honden met overgewicht heeft Royal Canin speciaal 
voor de dierenartsenpraktijk het afslankprogramma ’SlimFit’ ontwik-
keld. Voor meer informatie over dit programma kunt u terecht bij uw 
dierenarts.
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Een schema van de belangrijkste gedragspatronen van de kat. Het is belang-
rijk voor de kat dat deze natuurlijke behoeften worden gerespecteerd.

Of de behandeling van overgewicht succes heeft, is in grote mate afhan-
kelijk van jezelf. Alleen jij kunt ervoor zorgen dat jouw kat of hond 
werkelijk gewicht verliest. Het zal moeite kosten en je zult vol moeten 
houden, maar het is het zeker waard. De gezondheid en de kwaliteit 
van het leven van jouw kat of hond gaan erop vooruit en je zult meer 
plezier beleven aan zijn gezelschap. 
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Eigenschappen van een vermageringsdieet 

• Laag energiegehalte
 Een calorie-arme dieetvoeding maakt het mogelijk de energieop-

name door jouw kat of hond te beperken zodat hij gewicht verliest. 
Daarnaast worden de aanbevolen hoeveelheden voeding per dag 
afgestemd op het streefgewicht.

• Eiwitten
 Eiwitten leveren voor het lichaam minder energie dan vetten en 

koolhydraten. Daarom is het belangrijk dat de dieetvoeding een vol-
doende hoog eiwitgehalte bevat. Het hoge eiwitgehalte draagt bij tot 
behoud van de spiermassa behouden blijft. 

• Vezels 
 Een vermageringsdieet is speciaal ontwikkeld om jouw kat of hond na 

het eten een voldaan gevoel te geven, terwijl een maaltijd toch aan-
zienlijk minder calorieën bevat dan normale voeding. Een verhoogd 
vezelgehalte en speciale voedingsvezels zorgen voor een vergroting 
van het voedselvolume in de maag. Dit geeft een gevoel van verzadi-
ging waardoor jouw kat of hond minder honger heeft en dus minder 
zal bedelen.

• Verhoogde gehaltes aan voedingsstoffen
 De gehaltes van de belangrijkste voedingsstoffen zijn ver-

hoogd (eiwitten, essentiële vetzuren, vitaminen, mine-
ralen), om er zeker van te zijn dat tijdens het 
gewichtsverliesprogramma ruimschoots in de 
voedingsbehoefte wordt voorzien.

EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING



Voor de aanpak van overgewicht zal jouw dierenarts jouw hond een 
speciale dieetvoeding adviseren. Royal Canin Satiety Small Dog Diet is 
speciaal ontwikkeld ter vermindering van overgewicht en helpt kleine 
honden op een verantwoorde en effectieve manier het ideale gewicht 
te  bereiken.

Satiety Diet Small Dog

Droogvoeding 
Verpakking van 1,5kg, 3,5kg en 8kg

SATIETY DIET VOOR DE KLEINE HOND <10KG



Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Satiety Small Dog Diet is een uitgebalanceerde, volledige 
dieetvoeding, die langere tijd gegeven kan worden. 

Verzadigend effect
Een speciale combinatie van vezels zorgt voor een ver-
groting van het voedselvolume in de maag. Dit geeft een 
gevoel van verzadiging.

Een verhoogd eiwitgehalte
Het verhoogde eiwitgehalte draagt bij tot behoud van de 
spiermassa. 

Gezond houden van het gebit
De speciale structuur, vorm en grootte van de brokjes 
draagt bij aan het gezond houden van het gebit.

Verrijkt met extra mineralen en vitaminen
Om gewichtsverlies te bereiken dient jouw hond minder 
voeding op te nemen. Satiety Diet bevat extra vitaminen en 
mineralen zodat jouw hond toch alle benodigde voedings-
stoffen krijgt.
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EFFECT
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Ingrediënten droogvoeding:
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, plantaardige vezels, tarwegluten*, 
tapioca, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, cichoreipulp, 
maïs, tarwe, dierlijke vetten, psylliumschillen en -zaden, minera-
len, visolie, vetzuurzouten, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van 
schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron 
van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

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

Droogvoeding

Streefgewicht van de 
hond (kg)

Start Na 4 weken* Behoud gewicht

Gram Gram Gram

2 44 38 42
3 60 51 56
4 74 64 70
5 88 75 83
6 101 86 95
7 113 97 106
8 125 107 118
9 136 117 129

10 148 126 139

* Indien de hond geen gewicht verliest
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SATIETY DIET VOOR DE KLEINE HOND <10KG

Voor de aanpak van overgewicht zal jouw dierenarts jouw hond een 
speciale dieetvoeding adviseren. Royal Canin Satiety Diet is speciaal 
ontwikkeld ter vermindering van overgewicht en helpt honden op een 
verantwoorde en effectieve manier het ideale gewicht te  bereiken.

Satiety Diet Weight Management

Droogvoeding 
Verpakking van 6kg en 12kg

SATIETY DIET VOOR DE HOND

Blik 195g en 410g



Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Satiety Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding, 
die langere tijd gegeven kan worden. 

Verzadigend effect
Een speciale combinatie van vezels zorgt voor een ver-
groting van het voedselvolume in de maag. Dit geeft een 
gevoel van verzadiging.

Een verhoogd eiwitgehalte
Het verhoogde eiwitgehalte draagt bij tot behoud van de 
spiermassa. 

Ondersteuning van de gewrichten
Bij een hond met overgewicht worden de gewrichten extra 
belast. Chondroïtinesulfaat en glucosamine dragen bij tot 
behoud van gezonde gewrichten.

Verrijkt met extra mineralen en vitaminen
Om gewichtsverlies te bereiken dient jouw hond minder 
voeding op te nemen. Satiety Diet bevat extra vitaminen en 
mineralen zodat jouw hond toch alle benodigde voedings-
stoffen krijgt.

Verhoogd vochtgehalte
Een verhoogd vochtgehalte maakt een verminderde ener-
gieopname mogelijk terwijl wel een gevoel van verzadiging 
wordt bereikt (natvoeding).
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SATIETY DIET VOOR DE HOND

Ingrediënten droogvoeding:
Plantaardige vezels, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, tarweglu-
ten*, tapioca, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïs, 
tarwe, dierlijke vetten, bietenpulp, visolie, mineralen, Fructo-Oligo-
Sacchariden, sojaolie, psylliumschillen en -zaden, hydrolysaat van 
schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron 
van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

Ingrediënten natvoeding:
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, 
mineralen, oliën en vetten, schaal- en weekdieren.
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Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden
In de tabel genoemde hoeveelheden zijn richtlijnen die in overleg met 
uw dierenarts kunnen worden aangepast.

Droogvoeding

SATIETY DIET VOOR DE HOND

Streefgewicht van de 
hond (kg)

Start Na 4 weken Behoud van
streefgewicht

Gram Gram Gram

2 44 37 41

4 74 63 69

6 100 85 94

8 124 106 117

10 146 125 138

12 168 144 158

14 188 161 177

16 208 178 196

18 227 195 214

20 246 211 232

25 291 249 274

30 333 286 314

35 374 321 353

40 414 355 390

45 452 387 426

50 489 419 461

60 561 480 529

70 629 539 593

80 696 596 656

90 760 651 716



Natvoeding

SATIETY DIET VOOR DE HOND

Streefgewicht 
van de 

hond (kg)

Start Na 4 weken Behoud gewicht

gram 195g 410g gram 195g 410g gram 195g 410g

2 196 1/2 1 168 1/2 3/4 184 1/2 1

3 265 3/4 11/4 227 1/2 11/4 250 1/2 11/4

4 329 3/4 13/4 282 3/4 11/2 310 3/4 11/2

5 389 1 2 333 3/4 13/4 367 1 2

6 446 1 21/4 382 1 2 420 1 21/4

7 500 11/4 21/2 429 1 21/4 472 11/4 21/2

8 553 11/4 23/4 474 11/4 21/2 522 11/4 23/4

9 604 11/2 3 518 11/4 23/4 570 11/2 83/4

10 654 11/2 31/4 560 11/4 23/4 617 11/2 31/4

15 886 21/4 41/2 760 13/4 4 836 2 41/4

20 1100 23/4 53/4 943 21/4 43/4 1037 21/2 51/4

25 1300 31/4 63/4 1114 23/4 53/4 1226 3 61/4

30 1491 33/4 73/4 1278 3 61/2 1405 31/2 71/4

35 1673 4 81/2 1434 31/2 71/4 1578 33/4 8

40 1849 41/2 91/2 1585 33/4 831/4 1744 41/4 9

SATIETY DIET VOOR DE HOND



Voor de aanpak van overgewicht zal jouw dierenarts jouw hond een 
speciale dieetvoeding adviseren. Royal Canin Obesity Management 
Diet is speciaal ontwikkeld ter vermindering van overgewicht en helpt 
honden op een verantwoorde en effectieve manier het ideale gewicht 
te bereiken.

Blik 410g

Obesity Management Diet

CANINE

Droogvoeding 
Verpakking van 
1,5kg, 6kg en 14kg

OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE HOND



Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Obesity Management Diet biedt een compleet assortiment, 
uitgebalanceerde dieetvoedingen, die langere tijd gegeven kunnen 
worden. 

Een verhoogd eiwitgehalte
Het verhoogde eiwitgehalte draagt bij tot behoud van de 
spiermassa. 

Verrijkt met extra mineralen en vitaminen
Om gewichtsverlies te bereiken dient jouw hond minder 
voeding op te nemen. Obesity Management Diet bevat extra 
mineralen en vitaminen zodat jouw hond toch alle beno-
digde voedingsstoffen krijgt.

Ondersteuning van de gewrichten
Bij een hond met overgewicht worden de gewrichten extra 
belast. Chondroïtinesulfaat en glucosamine dragen bij tot 
behoud van gezonde gewrichten.

Verrijkt met Omega-3 vetzuren
EPA/DHA  (Omega-3 vetzuren) dragen bij tot een gezonde 
huid en glanzende vacht tijdens het gewichtverlies pro-
gramma.

Verhoogd vochtgehalte
Een verhoogd vochtgehalte maakt een verminderde ener-
gieopname mogelijk terwijl wel een gevoel van verzadiging 
wordt bereikt (natvoeding).
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Ingrediënten droogvoeding:
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, tarwe, plantaardige vezels, bieten-
pulp, maïsgluten, tarwegluten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, dier-
lijke vetten, mineralen, visolie, psylliumschillen en -zaden, hydrolysaat 
van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron 
van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

Ingrediënten natvoeding (blik):
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, ei en eiproducten, mineralen, 
oliën en vetten, plantaardige bijproducten, schaal- en weekdieren.

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

Droogvoeding

Natvoeding blik

Streefgewicht 
van de 

hond (kg)

Start Na 4 
weken

Behoud 
gewicht

Streefgewicht 
van de 

hond (kg)

Start Na 4 
weken

Behoud 
gewicht

gram gram gram gram gram gram
2 38 32 36 25 251 215 237
4 64 54 60 30 288 247 272
6 86 74 81 35 323 277 305
8 107 92 101 40 357 306 337

10 126 108 119 45 390 335 368
12 145 124 137 50 422 362 398
14 163 139 153 60 484 415 457
16 180 154 169 70 544 466 513
18 196 168 185 80 601 515 567
20 212 182 200 90 656 563 619

OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE HOND

Streefgewicht 
van de 

hond (kg)

Start Na 4 weken Behoud gewicht

gram blik gram blik gram blik
2 209 1/2 179 1/2 197 1/2
5 416 1 356 3/4 392 1

10 699 13/4 599 11/2 659 11/2
15 948 21/4 812 2 894 21/4
20 1176 23/4 1008 21/2 1109 23/4
25 1390 31/2 1192 3 1311 31/4
30 1594 4 1366 31/4 1503 33/4
35 1789 41/4 1534 33/4 1687 4
40 1978 43/4 1695 41/4 1865 41/2



Voor de aanpak van overgewicht zal jouw dierenarts jouw kat een speciale 
dieetvoeding adviseren. Royal Canin Satiety Diet is speciaal ontwikkeld 
ter vermindering van overgewicht en helpt katten op een verantwoorde en 
effectieve manier het ideale gewicht te bereiken.

Satiety Diet Weight Management

FELINEDroogvoeding
Verpakking van 
1,5kg, 3,5kg en 6kg

SATIETY DIET VOOR DE KAT



Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Satiety Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding, 
die langere tijd gegeven kan worden. 

Verzadigend effect
Een speciale combinatie van vezels zorgt voor een ver-
groting van het voedselvolume in de maag. Dit geeft een 
gevoel van verzadiging.

Een verhoogd eiwitgehalte
Het verhoogde eiwitgehalte draagt bij tot behoud van de 
spiermassa. 

Verrijkt met Omega-3 vetzuren
EPA/DHA  (Omega-3 vetzuren) dragen bij tot een gezonde 
huid en glanzende vacht tijdens het gewichtverlies pro-
gramma.

Verrijkt met extra mineralen en vitaminen
Om gewichtsverlies te bereiken dient uw hond minder 
voeding op te nemen. Satiety Diet bevat extra mineralen 
en vitaminen zodat uw hond toch alle benodigde voedings-
stoffen krijgt.
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Ingrediënten droogvoeding:
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, plantaardige vezels, tapioca, tar-
wegluten*, maïsgluten, tarwemeel, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, 
dierlijke vetten, mineralen, cichoreipulp, visolie, psylliumschillen en 
-zaden, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes 
(Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron 
van chondroïtine).
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid. 

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

Droogvoeding

Streefgewicht 
van de 

kat (kg)

Start Na 4 weken Behoud gewicht

gram  
per dag

gram  
per dag

gram  
per dag

2,5 33 26 35
3 38 30 40

3,5 42 33 45
4 46 37 49

4,5 50 40 53
5 54 43 57

5,5 58 46 61
6 62 49 65

6,5 65 52 69
7 69 55 73

7,5 72 57 77
8 76 60 80

8,5 79 63 84
9 82 65 87

9,5 86 68 91
10 89 70 94

SATIETY DIET VOOR DE KAT



Voor de aanpak van overgewicht zal uw dierenarts uw kat een speciale 
dieetvoeding adviseren. Royal Canin Obesity Management Diet is speci-
aal ontwikkeld om katten op een verantwoorde en effectieve manier het 
ideale gewicht te laten bereiken.

Obesity Management Diet

Portie 100g

FELINE

Droogvoeding
Verpakking van 1,5kg, 3,5kg en 6kg

OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE KAT



Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Obesity Management Diet biedt een compleet assortiment, 
uitgebalanceerde dieetvoedingen, die langere tijd gegeven kunnen 
worden.

Een verhoogd eiwitgehalte
Dankzij het verhoogde eiwitgehalte kan gewichtsverlies 
worden bereikt terwijl de spiermassa behouden blijft.

Verrijkt met extra mineralen en vitaminen
Om gewichtsverlies te bereiken dient uw kat minder voe-
ding op te nemen. Obesity Management Diet bevat extra 
mineralen en vitaminen zodat uw kat toch alle benodigde 
voedingsstoffen krijgt.

Ondersteuning van de gewrichten
Bij een hond met overgewicht worden de gewrichten extra 
belast. Chondroïtinesulfaat en glucosamine dragen bij tot 
behoud van gezonde gewrichten.

Verrijkt met Omega-3 vetzuren
EPA/DHA  (Omega-3 vetzuren) dragen bij tot een gezonde 
huid en glanzende vacht tijdens het gewichtverlies pro-
gramma.

Verhoogd vochtgehalte
Een verhoogd vochtgehalte maakt een verminderde ener-
gieopname mogelijk terwijl wel een gevoel van verzadiging 
wordt bereikt (natvoeding).
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ESSENTIAL
FATTY ACIDS

OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE KAT

ENERGY
DILUTION



Ingrediënten droogvoeding:
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, tarwe, tarwegluten*, plantaardige 
vezels, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, 
bietenpulp, mineralen, visolie, psylliumschillen en -zaden, hydrolysaat 
van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract 
(bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid. 

Ingrediënten natvoeding (portie):
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, ei en eiproducten, plantaardige 
bijproducten, mineralen, schaal- en weekdieren, suiker.

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

Droogvoeding

OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE KAT

Streefgewicht 
van de 

kat (kg)

Start Na 4 weken Behoud gewicht

gram  
per dag

gram  
per dag

gram  
per dag

2,5 29 23 30
3 33 26 34

3,5 36 29 38
4 40 32 42

4,5 43 34 46
5 47 37 49

5,5 50 40 53
6 53 42 56

6,5 56 45 60
7 59 47 63

7,5 62 49 66
8 65 52 69

8,5 68 54 72
9 71 56 75

9,5 74 58 78
10 77 61 81



Natvoeding     

OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE KAT OBESITY MANAGEMENT DIET VOOR DE KAT

Streefgewicht 
van de 

kat (kg)

Start Na 4 weken Behoud gewicht

gram  
per dag portie gram  

per dag portie gram  
per dag portie

2,5 160 11/2 125 11/4 165 13/4
3 180 13/4 140 11/2 190 2

3,5 200 2 160 11/2 210 2
4 220 21/4 175 13/4 235 21/4

4,5 240 21/2 190 2 255 21/2
5 260 21/2 205 2 275 23/4

5,5 275 23/4 220 21/4 290 3
6 295 3 235 21/4 310 3

6,5 310 3 245 21/2 330 31/4
7 330 31/4 260 21/2 345 31/2

7,5 345 31/2 275 23/4 365 33/4
8 360 31/2 285 23/4 380 33/4

8,5 375 33/4 300 3 400 4
9 395 4 310 3 415 41/4

9,5 410 4 325 31/4 430 41/4
10 425 41/4 335 31/4 445 41/2



Na het behalen van het streefgewicht is het belangrijk te zorgen 
dat uw kat of hond niet opnieuw te zwaar wordt. Katten en honden 
die met een calorie-arme dieetvoeding het streefgewicht bereikt 
hebben, gaan efficiënter om met de hoeveelheid energie die ze 
met de voeding opnemen. Daarom hebben katten en honden die 
een gewichtsverliesprogramma hebben gevolgd, minder ener-
gie nodig om op gewicht te blijven. Om het optimale gewicht te 
behouden wordt geadviseerd na een calorie-arme dieetvoeding over  
te schakelen op een (dieet)voeding met een beperkt energiegehalte,  
zoals Royal Canin Vet Care Nutrition Neutered Dog of Weight Control 
Diet voor de hond en Veterinary Care Nutrition Neutered voor de kat.

Voedingsadvies voor de hond

Weight Control Diet
Speciale voeding voor volwas-
sen niet gecastreerde honden 
met aanleg voor overgewicht.

Veterinary Care Nutrition 
Gezondheidsvoeding voor vol-
wassen gecastreerde honden.

BEHOUD VAN HET IDEALE GEWICHT



Veterinary Care Nutrition 
Gezondheidsvoeding voor vol-
wassen (gecastreerde) katten.

Voedingsadvies voor de kat

Neutered 
Gecastreerde katten 

tot 7 jaar. 

Senior Stage 1
Vitale 7+ kat

Senior Stage 2
7+ katten met begin-
nende ouderdoms-

verschijnselen

BEHOUD VAN HET IDEALE GEWICHT



• Schakel geleidelijk over op de nieuwe dieetvoeding. U kunt gedurende 
1 week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid mengen 
met de nieuwe voeding. Zo kan uw kat of hond wennen aan de nieuwe 
voeding. Bij overschakeling van paté naar vleesbrokjes in saus wordt 
geadviseerd de brokjes tijdelijk te prakken, om zo de omschakeling 
voor uw kat te vergemakkelijken.

• Geef de dieetvoeding volgens voorschrift en geef geen andere tus-
sendoortjes of snacks. Eventueel kunnen brokjes van de dieetvoeding 
tussendoor (als beloning) gegeven worden.

• Geef vaker, kleine hoeveelheden voeding per dag. Verdeel de totale 
dagelijkse hoeveelheid over 3 à 4 porties per dag. 

• Geef de voeding uitsluitend in de eigen voerbak van uw kat of hond. 
Hiermee voorkomt u dat uw kat of hond gaat bedelen.

• Geef uw kat of hond apart te eten als er meerdere katten of honden in 
huis wonen. 

• Probeer uw kat binnen te houden zodat u zeker weet dat hij ergens 
anders geen extra maaltijd krijgt. Respecteer het natuurlijke gedrag 
van uw kat en biedt hem de mogelijkheid zich in huis te kunnen ver-
stoppen en om “prooien” (speeltjes) te vangen. 

• Uw dierenarts kan het beste bewegingsadvies voor uw kat of hond 
geven. 

• Breng uw familie, vrienden en kennissen op de hoogte van het feit dat 
uw kat of hond speciale dieetvoeding krijgt.

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

•  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 minimale houdbaarheid. 

ALGEMENE ADVIEZEN



Per 1000g product

Hond Kat
Droog
Satiety

Droog
Satiety

Blik
Satiety

Droog
Obesity

Blik
Obesity

Droog
Satiety

Droog
Obesity

Portie
Obesity

Small Dog

Vocht (%) 9,5 9,5 83 9,5 86 7 5,5 84

Eiwit (%) 30 30 8,5 34 7 34 42 7,5

Vet (%) 9,5 9,5 2 10 2 9 10 2

Mineralen (%) 6,7 5,3 1,5 7,5 1,5 8,3 8 1,9

Ruwe celstof (%) 15,5 16,6 2 7,6 1 14,1 6,6 1,5

Zetmeel 16,5 17,6 1,8 20,8 2,1 18,7 19,8 3,1

Overige koolhydraten (%) 28,8 29,1 3 31,4 2,5 27,6 27,9 3,1

Voedingsvezels (%) 27,8 28,1 3,2 18,2 1,4 23 14,7 1,5

Calcium (%) 0,9 0,91 0,14 1,42 0,2 1,28 1,25 0,27

Kalium (%) 0,8 0,8 0,13 1 0,20 1,02 1 0,16

Fosfor (%) 0,7 0,71 0,12 1,02 0,2 1,17 1,21 0,22

Magnesium (%) 0,11 0,08 0,014 0,1 0,02 0,06 0,08 0,02

IJzer (mg) 154 164 40 207 51 182 210 30

Koper (mg) 15 15 3 15 3,5 22 15 3

Zink (mg) 174 208 30 207 34 194 196 30

Chloride (%) 1,2 0,7 0,1 0,9 0,2 0,92 0,92 0,2

Natrium (%) 0,7 0,3 0,08 0,5 0,1 0,56 0,5 0,16

Selenium (mg) 0,28 0,29 0,28 0,35 0,18 0,16 0,18 0,09

EPA + DHA (%) 0,26 0,29 0,06 0,14 0,1 0,15 0,15 –

L-carnitine mg 300 300 70 330 30 200 200 32

Chondroitine+glucosamine mg 1000 1000 85 1000 70 500 500 75

Taurine (%) 0,21 0,19 0,075 0,27 0,08 0,25 0,31 0,18

Arginine (%) 1,5 1,5 0,4 2 0,4 1,8 2,28 0,4

Vitamine A IE 20000 22000 35000 23000 12000 26000 27000 8500

Vitamine E (mg) 800 800 140 850 100 700 700 80

Vitamine C (mg) 400 400 40 500 55 300 300 30

Vitamine D3 IE 1000 1000 160 1100 150 900 1000 220

Vitamine B1 (mg) 17,1 18,2 1 19,8 10 33 17 2

Vitamine B2 (mg) 61,6 65,6 2 71,1 5 66 61 2

Pantotheenzuur (mg) 57,3 61,1 6 66,2 9 71 66 5

Vitamine B6 (mg) 28,2 30,1 0,5 32,6 0,9 50 47 1,9

Vitamine B12 (mg) 0,18 0,19 0,01 0,2 0,02 0,2 0,17 0,01

Niacine (mg) 190,7 203,2 5 220,3 25 209 193 22

Biotine (mg) 1,8 1,9 0,03 2,1 0,1 3,6 3,5 0,08

Foliumzuur (mg) 4,6 4,9 0,1 5,3 0,5 15,7 12,9 0,6

Choline (mg) 2000 2000 750 2000 790 2500 2800 470

ME berekend (NRC ’06) (kcal/kg) 2668 2692 602 3116 503 2921 3297 541

GEMIDDELDE ANALYSE







Voor meer informatie:

Royal Canin Nederland BV
Kenniscentrum

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

203 065/1507/10.000

Adres van de dierenarts:

royalcanin
.nl


