
Royal Canin rasspecifieke voeding 
Voor volwassen Westies vanaf 10 maanden

West Highland 
White Terriër
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De West Highland White Terriër:

Van oorsprong een jachthond
De Westie heeft zijn oorspron-
kelijke jachtkarakter niet ver-
loren en heeft daarom veel 
behoefte aan lichaamsbewe-
ging. Ondanks de schijn van een 
klein, rustig hondje, is hij dol op 
lange wandelingen en is hij een 
ideale kameraad voor sportlief-
hebbers.

Een witte Terriër met een 
vastberaden en vrolijk karakter.
De West Highland White Terriër (de Westie) heeft een zeer sterke persoonlijkheid 
en een flinke dosis zelfvertrouwen. Hij is levendig, dapper, zeer onafhankelijk en 
hij is een goede waakhond, die bij elk verdacht geluid alarm slaat. Daarnaast is hij 
vriendelijk, vrolijk en ondeugend. Het is een dapper hondje, maar is in bepaalde 
opzichten ook kwetsbaar. Daarom verdient hij al onze aandacht, en een voeding 
die speciaal is afgestemd op zijn eigenschappen.
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Een klein hondje met een grote persoonlijkheid 
De Westie is een van de vijf typen Schotse Terriërs, naast de Cairn, de Scottish, de 
Skye en de Dandie-Dinmont. Achter zijn kleine ronde kop, puntige oren, compacte 
romp en fier gedragen staart schuilt een ongelimiteerde energie!

Lange levensverwachting
Zoals de meeste kleine honden heeft de Westie een lange levensverwachting. 
Daarnaast heeft deze hond veel energie en fysieke kracht welke zo typerend zijn 
voor Terriërs. Omdat hij erg actief is, heeft hij regelmatig lichaamsbeweging nodig 
om in goede conditie te blijven.

Huidverzorging
De Westie is een ras dat extra aandacht nodig heeft voor zijn huid en vacht. Het is 
een van de Terriërrassen die regelmatig naar de dierenarts wordt gebracht voor 
huidproblemen, soms al vanaf jonge leeftijd. Deze huidproblemen ontwikkelen 
zich vaak erg snel. Voeding speelt een belangrijke rol in ondersteunen van de 
huidbarrière tegen invloeden van buitenaf. Bij voortdurende klachten dient u de 
dierenarts te raadplegen.

Verzorgde tandhygiëne
Bij de Westie is het niet ongewoon dat er enkele kiezen ontbreken. Het is daarom 
belangrijk om extra goed te zorgen voor zijn resterende kiezen en ze speciaal te 
beschermen tegen tandsteenvorming, dat hij geneigd is al vanaf jonge leeftijd te 
ontwikkelen.
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Groei: in 10 maanden volwassen

De groeifase is cruciaal voor een pup, omdat dan de basis wordt gelegd voor 
zijn toekomstige gezondheid. In een paar maanden tijd maakt een jonge 
Westie enkele ingrijpende veranderingen door: overschakelen op vast voedsel 
(spenen), een zeer snelle fysieke ontwikkeling, een nieuwe eigenaar in een 
andere omgeving, enzovoort. 

Van spenen tot 5 maanden
Een intensieve en snelle ontwikkeling
De ontwikkeling van het skelet
Het skelet heeft aanzienlijke hoeveelheden eiwitten en mineralen nodig. Het 
calciumgehalte moet in exact de juiste hoeveelheid in de voeding aanwezig zijn; 
niet te veel en niet te weinig.. 

Aandacht voor de spijsvertering
De overschakeling van melk naar vaste voeding moet voorzichtig en langzaam 
gebeuren. De pup kan namelijk nog geen grote hoeveelheden voeding opnemen 
en nog nauwelijks zetmeel verteren. Het gewicht moet op beheerste wijze blijven 
toenemen, zodat de pup niet te zwaar wordt, wat bijdraagt tot het behoud van 
gezonde gewrichten. 

Nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem
In de eerste weken van zijn leven profiteert de pup van de afweerstoffen die hij 
met de moedermelk binnenkrijgt. Tussen de 4e en 12e week doorloopt de pup een 
kritische periode wat betreft zijn immuunsysteem (afweersysteem). De immuniteit 
die via de moedermelk werd doorgegeven neemt geleidelijk af, terwijl zijn eigen 
immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Dit is pas compleet wanneer het 
gehele vaccinatie programma is doorlopen. Goede voeding is vanzelfsprekend 
belangrijk tijdens het overbruggen van dit ‘immuniteitsgat’. 
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De groei van de jonge Westie
•  In 10 maanden neemt het gewicht van de jonge Westie toe tot 20 keer zijn 

geboortegewicht!
•  In de eerste 6 maanden komt hij elke dag zo’n 20 gram aan.
•  Vanwege zijn kleine kaak en gebit heeft hij speciale brokjes nodig.

Van 5 maanden tot 10 maanden

De basis verder ontwikkelen

Spierontwikkeling
In deze periode neemt zijn gewicht minder snel toe, terwijl zijn skelet steeds sterker 
wordt. Hij heeft minder rijke voeding nodig, hoewel de pup nog steeds twee keer zoveel 
calorieën per kilogram gewicht nodig heeft als een volwassen hond.

Langzaam volwassen
De pup is steeds beter in staat grotere hoeveelheden voeding te verteren. Ook de 
mogelijkheid tot het verteren van zetmeel groeit. In deze belangrijke fase van groei, 
is het van belang uw pup ’schraal’ te laten opgroeien, wat bijdraagt tot het behoud 
van gezonde gewrichten. 

Tanden en gebit
De melktanden die de pup kreeg toen hij zo’n 3 weken oud was, worden vervangen 
door volwassen tanden. Wanneer hij de leeftijd van 7 maanden bereikt, heeft hij een 
volledig volwassen gebit. Na het wisselen van zijn gebit is het belangrijk de pup te 
stimuleren zijn eten te kauwen voor hij het doorslikt. Zo wordt niet alleen de opname 
van zijn voedsel vertraagd, wat de spijsvertering minder belast, maar ook wordt zijn
mondhygiëne verbeterd. 
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Een schitterende witte vacht

Wist u dat?
Tijdens een jachtpartij schoot Kolonel Malcolm per ongeluk een van zijn 
Terriërs neer waarvan de kleur van de vacht samenviel met die van de begroe-
ing. Diep geraakt door het ongeluk zwoer de Schotse heer om voortaan alleen 
nog maar witte Terriërs te gebruiken. Hij fokte het eerste nest van deze witte 
Terriërs rond 1880 en was dus de grondlegger van het ras.

Het volledig witte haar van de Westie is tamelijk stug met een korte, zachte 
ondervacht. Deze rasspecifieke vacht is erg gevoelig voor invloeden van buitenaf 
en vraagt om specifieke verzorging.

Royal Canin weet dat gezondheid verder gaat dan 
alleen voeding en heeft daarom een unieke EHBO App 
ontwikkeld. 
De EHBO App voor kat en hond kunt u gratis 
downloaden.

Scan de QR code of:
1  Ga naar de App Store (iPhone) of 

Google Play Store (Android).
2 Zoek op ’EHBO voor kat en hond’.
3 Download de App gratis.
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Een genetisch bepaalde vacht

De helderwitte vacht van de Westie ontstaat doordat er bijna geen kleurpigmenten 
(melaninen genaamd ) aanwezig zijn in de vacht. Het kan lastig zijn om te bepalen 
of een vacht echt wit is of dat er, in extreem kleine hoeveelheden, toch pigmenten 
in het haar aanwezig zijn.

‘Echt’ wit, d.w.z. de totale afwezigheid van haarpigment, is 
kenmerkend voor bijvoorbeeld de Maltezer en de Bichon Frisé.

Bij de Westie neemt het haar, wanneer de vachtpigmenten niet 
voldoende verdund zijn, een ‘gelige tint’ aan, met name op de 
rug. Dit fenomeen staat beter bekend als een ‘wheaten tipping’ 
en ontstaat door genetische overerving.

Bichon Frisé

Westie

Haar:  
het haar dat zich in 

het bovenste deel 
bevindt, boven de 

epidermis

Epidermis:  
opperhuid 

Echt wit 
zonder pigmenten

(bv Bichon Frisé)

Sterk verdund wit
(bv Westie)

Melanocyte:  
pigmentproducerende cel

Melanosoom: 
kleine zakjes die melanine 
bevatten om het haar kleur 
te geven
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Een gevoelige, witte vacht 
die beschermd moet worden

Omgevingsfactoren, zoals warmte, vocht en UV straling, hebben een bepaalde 
invloed op het haar. Een stijging van temperatuur en vochtigheid, alsook 
vermagering, zorgen bijvoorbeeld voor een vermindering van de helderheid en de 
glans van de witte vacht. Door de snuit van de Westie na elke maaltijd schoon te 
maken helpt u het ‘rood’ worden van het haar rond de kaken te beperken. Dit geldt 
ook voor het reinigen van zijn poten na een wandeling. Daarnaast dienen zijn ogen
regelmatig schoon gemaakt te worden om de ‘rood’ verkleuring hier te beperken.
De seizoenen, veroudering of chemische producten zoals shampoos zijn ook factoren 
die een invloed hebben op de kleur van de vacht.

Helderwitte vacht
De West Highland White Terriër heeft een stugge vacht en kan een gevoelige huid 
hebben. De speciaal samengestelde voeding Royal Canin West Highland White Terrier 
Adult ondersteunt de vacht en huid. 
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Goed om te weten!
Hondenhaar groeit niet continu, 
maar volgt een driefasecyclus 
(anageen, catageen, telogeen). 
De effecten van een nieuwe 
voeding op de schoonheid van 
het haar zijn pas zichtbaar na 
verharing. Hoe snel het resul-
taat zichtbaar wordt, is dus 
afhankelijk van het tijdstip bin-
nen de cyclus waarin de voe-
dingsverandering plaats vindt. 
Soms duurt het zelfs enkele 
maanden.

De drie fasen van haargroei

Haarzakje

Haarpapil

Groeifase 
(anageen)

Overgangs-
fase 
(catageen): 
het haarzakje 
maakt zich 
geleidelijk los

Rustfase (telogeen): 
het haar wordt 
alleen door een paar 
keratinewortels 
vastgehouden 
voordat hij uitvalt
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Westie Adult

Verkrijgbaar in 1,5kg en 3,5kg

Voor de volwassen Westie vanaf 10 maanden

Ingrediënten: 
Maïsmeel, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, maïs, dierlijke vetten, hydrolysaat 
van dierlijke eiwitten, tarwe, gedehydreerd varkenseiwit*, cichoreipulp, sojaolie, 
mineralen, visolie, lijnzaad (0,5%), Fructo-Oligo-Sacchariden, bernagieolie (0,1%), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), extracten uit groene thee en druiven 
(bron van polyfenolen), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), 
hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

   *L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
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ONDERSTEUNT DE VACHT 
Deze formule bevat specifieke aminozuren ter ondersteuning van de vacht en 
vetzuren uit bernagieolie en lijnzaad die de huid ondersteunen. 

ONDERSTEUNT DE HUID
Deze samenstelling helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen (exclusief 
complex) en een gezonde huid te behouden (EPA & DHA). 

STELT KIESKEURIGE ETERS TEVREDEN
Dankzij een combinatie van uitzonderlijke aroma’s stelt West Highland White 
Terriër Adult zelfs de meest kies keurige eters tevreden. 

EXCLUSIEF BROKJE: MOND- EN GEBITSHYGIËNE 
Deze formule helpt tandsteenvorming te verminderen.
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Unieke voeding 
voor het behoud van een mooie vacht

Optimale eetlust voor een 
kieskeurige hond
Zoals veel kleine honden, kan de 
Westie een erg kieskeurige eter 
zijn. Met de juiste grondstof-
fen en exclusieve aroma’s van 
uitstekende kwaliteit heeft deze 
voeding van Royal Canin alles in 
zich om de eetlust op te wekken.

Speciale formule voor een helderwitte vacht en een gezonde huid
Deze formule maakt gebruik van de aminozuren die verantwoordelijk zijn voor de
opbouw en vernieuwing van het haar. Daarnaast bevat deze formule specifieke 
vetzuren, Omega-6 en Omega-3, die de huid en vacht ondersteunen. Het haar van 
de Westie is opvallend, maar kwetsbaar, en vereist een speciale voeding om zijn 
schoonheid te bewaren. Daarnaast is het belangrijk te zorgen voor een gezonde 
huid en goede mondhygiëne. 

Een unieke afmeting en textuur. 
De afmeting en vorm van het brokje zijn speciaal ontworpen voor de kaken van de 
West Highland White terriër. De vorm stimuleertt de hond om te kauwen.
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Voedingsschema

Westie Adult: 
Vanaf 10 maanden

Volledige voeding voor volwassen en oudere honden van het ras West Highland White Terriër - vanaf 10 maanden 

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 29400 IE, Vitamine D3: 800 IE, E1 
(IJzer): 80 mg, E2 (Jodium): 5,4 mg, E4 (Koper): 6 mg, E5 (Mangaan): 62 mg, E6 (Zink): 209 mg, E8 (Selenium): 0,24 mg - 
Technologische toevoegingsmiddelen: Natriumtripolyfosfaat: 3,5 g - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 21% - Ruw vet: 16% - Ruwe as: 6% - Ruwe celstof: 1,4% - Per kg: Omega-3 
vetzuren: 8,1 g waarvan EPA & DHA: 3 g.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar 
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge 
en koele omgeving.  

6kg

7kg

8kg

9kg

10kg

+
water

= 240 ml
(   91 g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht

?
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1
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12/8

13/8

14/8

(g)

108

121
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11/8
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cupcup

Normale
activiteit

Activiteit
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Gemiddelde analyse
Westie Adult

Omega-6 vetzuren (%) 3,51
Omega-3 vetzuren (%) 0,81

EPA + DHA (%) 0,3
Linolzuur (%) 3,32

Arachidonzuur (%) 0,07
Overige koolhydraten (%) 46,1

Zetmeel (%) 41,30
Voedingsvezels (%) 6,2

Mineralen
Calcium (%) 0,78

Fosfor (%) 0,65
Magnesium (%) 0,07

Kalium (%) 0,7
Natrium (%) 0,4
Chloride (%) 0,76
Zink (mg/kg) 242

Mangaan (mg/kg) 72
Jodium (mg/kg) 5,9

Selenium (mg/kg) 0,41
IJzer (mg/kg) 215

Koper (mg/kg) 10

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 31.000

Vitamine E (mg/kg) 600
Vitamine C (mg/kg) 300
Vitamine D3 (IE/kg) 800

Vitamine B1 (mg/kg) 26,9
Vitamine B2 (mg/kg) 48,5

Pathotheenzuur (mg/kg) 144,9
Vitamine B6 (mg/kg) 75,6

Vitamine B12 (mg/kg) 0,13
Niacine (mg/kg) 481,9
Biotine (mg/kg) 3,07

Foliumzuur (mg/kg) 13,6
Choline (mg/kg) 2.000

Overige voedingsstoffen
L-Carnitine (mg/kg) 100

Luteïne (mg/kg) 5
Taurine (mg/kg) 2000

Polyfenolen (uit groene thee en druiven) (mg/kg) 150
L-lysine(%) 1,08

Arginine (%) 1,34
Methionine (%) 0,49

Methionine Cysteïne (%) 0,75
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 500

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 3.447

NRC 74 (kcal/kg) 3.624

Eiwit (%)  21

Vet (%)  16

Mineralen (%)  6

Ruwe celstof (%)  1,4

Vocht (%)  9,5
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Gezonde natvoeding voor kleine honden

Royal Canin natvoedingen: een compleet assortiment specifiek afgestemd 
op de voedingsbehoefte van kleine honden met een volwassen gewicht tot 
10kg. Verkrijgbaar in blikjes van 195g. 

Mini Junior Wet
Stimuleert de eetlust

Mini Adult Beauty Wet
Ondersteunt de huid en vacht

Mini Adult Light
Verlaagd energiegehalte

Mini Mature +8
Stimuleert de eetlust

100%
GEZON
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VOEDI
NG



20
3 

01
1/

14
08

©
 C

op
yr

ig
ht

 R
oy

al
 C

an
in

 S
A 

(F
ra

nc
e)

. A
lle

 r
ec

ht
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n.
 N

ie
ts

 u
it 

de
ze

 u
itg

av
en

 m
ag

 w
or

de
n 

ve
rt

oo
nd

, 
ve

rt
aa

ld
, a

an
ge

pa
st

 o
f g

er
ep

ro
du

ce
er

d 
zo

nd
er

 u
itd

ru
kk

el
ijk

e 
vo

or
af

ga
an

de
 s

ch
ri

ft
el

ijk
e 

to
es

te
m

m
in

g.

Royal Canin Nederland B.V.
Afdeling Productvoorlichting & Service

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

info.nld@royalcanin.com

Kijk voor meer informatie op onze website
www.royalcanin.nl

Gezondheid verzekerd, alleen met Royal Canin
De grootste huisdierverzekeraar 
van Nederland, Proteq Dier & Zorg, 
vindt dat pups met Royal Canin 
gezondheidsvoeding verzekerd zijn 
van de beste start en een gezond 
leven. Geef uw pup Royal Canin 
en ontvang 25% retour op de 1e jaarpremie van uw nieuwe 
huisdierverzekering. Als u uw volwassen hond Royal Canin 
geeft, ontvangt u éénmalig €25,- retour. Voor meer informatie: 
www.gezondheidverzekerd.nl

Met Royal  Canin

bij Proteq Dier&Zorg

royalcanin
.nl


