
Diabetes mellitus 
bij kat en hond

Veterinary Diet



Diabetes mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Diabetes melli-
tus komt regelmatig voor bij katten en honden en wordt meestal gezien 
bij oudere dieren, maar ook ‘jeugddiabetes’ kan voorkomen. Diabetes 
mellitus is in de meeste gevallen goed te behandelen met insuline. Ook 
wordt er in de meeste gevallen een aangepaste voeding geadviseerd. 
Het succes van de behandeling hangt voor een groot deel af van de 
dagelijkse inzet en nauwkeurigheid van de eigenaar.

Wat is diabetes mellitus?

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een aandoening waarbij er problemen 
zijn met het reguleren van het glucosegehalte in het bloed (bloedsuiker). 
Glucose is een suiker en fungeert als energiebron voor het lichaam. Het 
is onder andere afkomstig uit koolhydraten in de voeding. Koolhydraten 
is een verzamelnaam voor diverse suikers. Koolhydraten uit de voeding 
worden in de darm afgebroken tot glucose. Vervolgens wordt glucose 
opgenomen in het bloed. Via de bloedbaan wordt glucose verder naar de 
lichaamscellen vervoerd. Glucose heeft hulp van insuline nodig om in de 
lichaamscellen te komen. 
Insuline is een hormoon dat wordt gemaakt 
in de alvleesklier. Insuline werkt als een 
sleutel: het opent de deur van de lichaams-
cel, zodat glucose naar binnen kan gaan. 
Het beïnvloedt op deze manier dus het 
glucosegehalte van het bloed. Bij diabetes 
mellitus is er sprake van een tekort aan 
insuline of een verminderde werking van 
insuline. Het gevolg hiervan is dat de hoe-
veelheid glucose in het bloed te hoog wordt. 
Het teveel aan glucose komt via de nieren in 
de urine terecht en wordt uitgeplast. 
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De mogelijke oorzaken van diabetes mellitus zijn:

• Overgewicht en verminderde lichamelijke activiteit 
 Bij de kat komt, net als bij de mens, diabetes type 2 voor. Bij deze 

vorm van diabetes mellitus ontstaat, als gevolg van overgewicht, een 
verminderde gevoeligheid van het lichaam voor insuline. Hierdoor 
moet het lichaam meer insuline maken om het bloedglucosegehalte 
binnen de normale normen te houden. Als de kat gewicht verliest kan 
het lichaam weer gevoeliger worden voor insuline. Ook bij de hond kan 
overgewicht de gevoeligheid voor insuline enigszins beperken.

 
• Aanwezigheid van vrouwelijke geslachtshormonen 
 Het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron gaat de werking van 

insuline tegen. 

• Aandoeningen van de alvleesklier
 Insuline wordt geproduceerd door de alvleesklier. Als de alvleesklier 

onvoldoende functioneert kan ook de productie van insuline vermin-
deren.

• Aandoeningen van de bijnier (ziekte van Cushing)
 Bij deze aandoening worden overmatige hoeveelheden bijnierschors-

hormonen in het lichaam geproduceerd. Hierdoor kan diabetes mel-
litus ontstaan.

• Bijwerking van bepaalde medicijnen, zoals prednisolon en dexame-
thason
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Hoe herkent u diabetes mellitus?

Veel voorkomende verschijnselen bij dieren met diabetes mellitus zijn:

 •  Veel drinken
 •  Meer en vaker plassen 
 •  Toename van de eetlust
 •  Slechte vachtconditie
 •  Snel moe
 •  Staar aan beide ogen (hond)
 •  Gewichtsverlies ondanks goed eten

In een vergevorderd en soms levensbedreigend stadium van de ziekte 
kunnen dieren heel sloom zijn, braken, een slechte eetlust hebben, 
versneld ademhalen en een zoetige ademlucht hebben. 

De behandeling

Hoewel diabetes mellitus meestal niet te genezen is, kunnen de meeste 
dieren goed behandeld worden. Bij diabetes mellitus is het belangrijk 
dat het glucosegehalte in het bloed op het juiste niveau blijft. Dat is 
veelal mogelijk door de toediening van insuline. Een speciale dieetvoe-
ding kan mede zorgen voor de regulering van de glucose in het bloed. 

Insuline-injecties
Omdat het lichaam niet voldoende insuline kan produceren, moet insu-
line worden toegediend per injectie. De hoeveelheid insuline die nodig 
is, varieert van dier tot dier. Uw dierenarts zal u uitleggen hoeveel insu-
line uw dier nodig heeft en hoe en wanneer u een injectie moet geven. 
Het strikt volgen van het voorgeschreven tijdschema is hierbij heel 
belangrijk om een te hoog bloedsuikergehalte (hyperglycemie) of een 
te laag bloedsuikergehalte (hypoglycaemie) te voorkomen, waarvan de 
laatste in ernstige gevallen tot een coma kan leiden. 
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Voeding
Het dier moet een strikt voedingsregime volgen. De dosis insuline moet 
namelijk worden afgestemd op de hoeveelheid en samenstelling van de 
voeding die het dier opneemt. De hond krijgt meestal twee maaltijden 
op vaste tijdstippen. Voor de kat is het juist beter dat het dagrantsoen 
verdeeld over de dag gegeven wordt. Uw dierenarts kan u hierover het 
beste adviseren. 

Castratie/Sterilisatie
Bij de hond kan na een aantal loopsheden progesteron de werking van 
insuline tegengaan. Teven met diabetes mellitus moeten daarom zo 
snel mogelijk gecastreerd/gesteriliseerd worden.

Overgewicht
Bij overgewicht is er sprake van een verminderde gevoeligheid van het 
lichaam voor insuline. Daarom zal uw dierenarts een gewichtsverlies-
dieet adviseren als uw huisdier te zwaar is of een slechte conditie heeft. 
Dit geldt met name voor de kat.

Het testen van de urine
Met behulp van urine-teststrookjes kunt u controleren hoeveel glucose 
via de urine het lichaam verlaat. Uw dierenarts zal u laten zien hoe u 
deze strookjes moet gebruiken en hoe u de dagelijkse uitslag bij moet 
houden. Daarnaast zal uw dieren-
arts zo nu en dan bloed afnemen 
om het bloedglucosegehalte en 
andere belangrijke stoffen in het 
bloed te controleren. Eventueel 
kan uw dierenarts u leren zelf 
(één druppel) bloed af te nemen 
en het glucosegehalte in het bloed 
te meten.
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Beweging
Lichaamsbeweging heeft invloed op de glucose- en dus ook insu-
linebehoefte van het lichaam. Regelmatig en gecontroleerd bewegen 
wordt aangeraden bij de meeste dieren met diabetes. Teveel inspan-
ning ineens moet worden vermeden om ernstige schommelingen in de 
glucosebehoefte te voorkomen. Regelmaat is de sleutel tot succes bij 
de behandeling van diabetes!

Samen met uw dierenarts kan u het bloedsuikergehalte reguleren of 
‘in stellen’. Hierdoor kan de dierenarts de juiste hoeveelheid dagelijks 
benodigde insuline vaststellen. Het meten van het glucosegehalte in het 
bloed kan u zelf thuis met behulp van een teststrip (glucocard), regel-
matige controle van het bloed door de dierenarts blijft noodzakelijk. 
Wanneer het bloedsuikergehalte bij het dier is gereguleerd, kunnen 
de dagelijkse insuline-injecties thuis worden gegeven samen met een 
vast voedingsregime en een nauwkeurige regelmaat. Ook katten met 
diabetes hebben een dagelijkse routine nodig en mogen slechts korte 
periodes naar buiten, om ze zoveel mogelijk in de gaten te kunnen 
houden. Het is van het grootste belang dat de insuline- en dieetthera-
pie zeer nauwkeurig worden opgevolgd, omdat iedere verandering de 
behandeling kan verstoren.

De belangrijkste eigenschappen van een dieetvoeding 

De voeding speelt een belangrijke rol in de regulering van de glucose-
voorziening bij diabetes mellitus.  Het geven van telkens dezelfde hoe-
veelheid en soort voeding op hetzelfde tijdstip is van essentieel belang 
voor een succesvolle behandeling.
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Behoud van het ideale lichaamsgewicht
Dieren met diabetes mellitus hebben vaak last van overgewicht. 
Overgewicht kan zelfs de gevoeligheid van het lichaam voor insuline 
beïnvloeden. Indien uw huisdier te zwaar is kan uw dierenarts eerst 
een gewichtsverliesdieet adviseren als bijvoorbeeld Royal Canin Obesity 
Management of Satiety Support Diet. Een dieetvoeding met een beperkt 
energiegehalte helpt uw huisdier vervolgens het ideale gewicht te 
behouden. Naast een beperkt energiegehalte is het belangrijk dat de 
voeding een hoog eiwitgehalte bevat. Eiwitten leveren voor het lichaam 
minder energie dan vetten en koolhydraten. Daarnaast kunnen eiwit-
ten ertoe bijdragen dat bij gewichtsverlies de spiermassa behouden 
blijft. Verder zijn er specifieke ingrediënten die de opslag van vet in het 
lichaam kunnen beperken. 
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Invloed op de bloedsuikerspiegel
Direct na de maaltijd kan het bloedsuikergehalte aanzienlijk stijgen. Als 
reactie hierop komt in het lichaam insuline vrij waardoor het suikerge-
halte in het bloed daarna vrij abrupt weer daalt. Deze schommelingen 
van het bloedsuikergehalte kunnen worden beperkt door een dieetvoe-
ding die specifieke koolhydraten bevat. Deze koolhydraten worden na 
de maaltijd zeer geleidelijk door het lichaam opgenomen. 

Specifieke ingrediënten
Dieren met diabetes mellitus zijn meestal wat ouder en hebben vaak 
overgewicht. Daarom is het belangrijk dat de voeding ingrediënten 
bevat die bij kunnen dragen aan het behoud van gezonde gewrichten. 
Daarnaast helpen natuurlijke antioxidanten vrije radicalen te neutra-
liseren.
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Voeding speelt een belangrijke rol bij de regulering van diabetes mel-
litus. Daarom kan uw dierenarts een speciale dieetvoeding adviseren 
zoals Royal Canin Diabetic Diet. Diabetic Diet van Royal Canin is speciaal 
ontwikkeld om de glucosevoorziening te reguleren bij diabetes mellitus.

DIABETIC DIET VOOR DE HONDEIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING

 Diabetic

Droogvoeding
Verpakking van 1,5kg, 7kg en 12kg



Belangrijkste eigenschappen
Diabetic Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding voor de 
hond die levenslang gegeven kan worden.

Regulering van de bloedsuikerspiegel
De dieetvoeding bevat specifieke koolhydraten (gerst, maïs 
en psyllium) die na de maaltijd geleidelijk door het lichaam 
worden opgenomen. Deze ingrediënten dragen bij aan een 
goede bloedsuikerspiegel.

Hoog eiwitgehalte
Eiwitten kunnen helpen de spiermassa in stand te houden. 

Verlaagd zetmeelgehalte
Een laag gehalte aan koolhydraten die snel glucose afge-
ven, biedt ondersteuning bij diabetes mellitus.

Antioxidanten
Een specifieke cocktail van antioxidanten helpt vrije radi-
calen te neutraliseren.
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GLUCO
MODULATION
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Ingrediënten:
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, gerst, tarwegluten, maïsgluten, 
plantaardige vezels, dierlijke vetten, tapioca, bietenpulp, hydrolysaat 
van dierlijke eiwitten, visolie, psylliumschillen en -zaden, Fructo-Oligo-
Sacchariden, mineralen, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).

Uw dierenarts kan u het beste adviseren over de behandeling, het te 
volgen dieet en de dagelijkse benodigde hoeveelheden. 

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid:

VOEDINGSADVIEZENDIABETIC DIET VOOR DE HOND

volw.gew. 
van de 

hond (kg)

mager optimaal gewicht overgewicht

gram maatbeker gram maatbeker gram maatbeker
2 61 5/8 54 5/8 46 4/8

4 103 11/8 90 1 78 7/8

6 139 14/8 122 13/8 106 11/8

8 172 17/8 152 15/8 131 13/8

10 204 22/8 179 17/8 155 15/8

15 276 3 243 25/8 210 22/8

20 343 36/8 302 32/8 261 27/8

25 405 43/8 357 37/8 308 33/8

30 465 5 409 43/8 353 37/8

35 522 55/8 459 5 397 42/8

40 577 62/8 508 54/8 438 46/8

50 682 73/8 600 64/8 518 55/8

60 782 84/8 688 74/8 594 63/8

70 878 94/8 772 83/8 667 72/8

80 970 104/8 854 92/8 737 8



Voeding speelt een belangrijke rol bij de regulering van diabetes mellitus. 
Daarom kan uw dierenarts een speciale dieetvoeding adviseren zoals 
Royal Canin Diabetic Diet. Diabetic Diet is speciaal ontwikkeld om de 
glucosevoorziening te reguleren bij diabetes mellitus.

Ingrediënten:
Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, granen 
(maïs), mineralen, oliën en vetten.  

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid:

DIABETIC DIET VOOR DE HOND

Blikvoeding
van 410g

 Diabetic Diet Low Carbohydrate

volw.gew. 
van de 

hond (kg)

mager optimaal gewicht overgewicht

gram aantal 
blikken gram aantal 

blikken gram aantal 
blikken

2 289 3/4 254 1/2 220 1/2
5 575 11/2 506 11/4 437 1

10 967 21/4 851 2 735 13/4
15 1311 31/4 1153 23/4 996 21/2
20 1626 4 1431 31/2 1236 3
25 1922 43/4 1692 41/4 1461 31/2
30 2204 51/2 1940 43/4 1675 4
35 2474 6 2177 51/4 1880 41/2
40 2735 63/4 2407 53/4 2078 5



Belangrijkste eigenschappen

Diabetic Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding voor de 
hond die levenslang gegeven kan worden.

Verlaagd zetmeelgehalte
Een laag gehalte aan koolhydraten die snel glucose afge-
ven, biedt ondersteuning bij diabetes mellitus.

Regulering van de bloedsuikerspiegel
De dieetvoeding bevat specifieke koolhydraten (gerst, maïs 
en psyllium) die na de maaltijd geleidelijk door het lichaam 
worden opgenomen. Deze ingrediënten dragen bij aan een 
goede bloedsuikerspiegel.

Een verhoogd vezelgehalte
Specifieke voedingsvezels ondersteunen de spijsvertering.

Hoog eiwitgehalte
Eiwitten kunnen helpen de spiermassa in stand te houden. 
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 DIABETIC DIET VOOR DE KAT

Voeding speelt een belangrijke rol bij de regulering van diabetes mel-
litus. Daarom kan uw dierenarts een speciale dieetvoeding adviseren 
zoals Royal Canin Diabetic Diet. Diabetic Diet is speciaal ontwikkeld om 
de glucosevoorziening te reguleren bij diabetes mellitus.

 Diabetic Diet

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



 DIABETIC DIET VOOR DE KAT DIABETIC DIET VOOR DE KAT

Belangrijkste eigenschappen

Diabetic Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding voor de 
kat die levenslang gegeven kan worden.

Regulering van de bloedsuikerspiegel
De dieetvoeding bevat specifieke koolhydraten (gerst, maïs 
en psyllium) die na de maaltijd geleidelijk door het lichaam 
worden opgenomen. Deze ingrediënten dragen bij aan een 
goede bloedsuikerspiegel.

Hoog eiwitgehalte
Eiwitten kunnen helpen de spiermassa in stand te houden. 

Verlaagd zetmeelgehalte
Een laag gehalte aan koolhydraten die snel glucose afge-
ven, biedt ondersteuning bij diabetes mellitus.

Beperkt energiegehalte
Als gevolg van overgewicht worden de cellen in het 
lichaam ongevoelig voor insuline. Een voeding met een 
beperkt energiegehalte helpt het dier een gezond gewicht 
te behouden.
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VOEDINGSADVIEZEN

Ingrediënten
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, gerst, tarwegluten, maïsgluten, 
tapioca, isolaat van soja-eiwit, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke 
eiwitten, plantaardige vezels, cichoreipulp, visolie, psylliumschillen 
en -zaden, mineralen, Fructo-Oligo-Sacchariden, sojaolie, Tagetes 
(Afrikaan) extract (bron van luteïne).

Uw dierenarts kan u het beste adviseren over de behandeling, het te 
volgen dieet en de dagelijkse benodigde hoeveelheden. 

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid:

gewicht van
de kat (kg)

mager optimaal gewicht overgewicht

gram maatbeker gram maatbeker gram maatbeker
2 39 3/8 33 3/8

3 53 5/8 44 4/8

4 65 6/8 54 5/8

5 76 7/8 63 6/8 50 4/8

6 86 1 72 6/8 57 5/8

7 80 7/8 64 6/8

8 88 1 70 6/8

9 96 1 77 7/8

10 103 11/8 83 7/8



 DIABETIC DIET VOOR DE KATVOEDINGSADVIEZEN

Voeding speelt een belangrijke rol bij de regulering van diabetes mel-
litus. Daarom kan uw dierenarts een speciale dieetvoeding adviseren 
zoals Royal Canin Diabetic Diet. Diabetic Diet is speciaal ontwikkeld om 
de glucosevoorziening te reguleren bij diabetes mellitus.

Ingrediënten
Vlees en dierlijke bijproducten, granen (maïs), plantaardige bijproduc-
ten, mineralen, oliën en vetten.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid:

Portieverpakking 
van 100g

 Diabetic Diet

Gewicht van
de kat (kg)

mager optimaal gewicht overgewicht

gram portie gram portie gram portie

2 185 13/4 155 11/2
3 275 23/4 230 21/4
4 365 33/4 310 3 255 21/2
5 460 41/2 385 33/4 315 31/4
6 550 51/2 465 43/4 380 33/4
7 640 61/2 540 51/2 445 41/2
8 730 71/4 620 61/4 505 5
9 695 7 570 53/4

10 775 73/4 635 61/4
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Belangrijkste eigenschappen

Diabetic Diet is een uitgebalanceerde, volledige dieetvoeding voor de 
kat die levenslang gegeven kan worden.

Regulering van de bloedsuikerspiegel
De dieetvoeding bevat specifieke koolhydraten (gerst, maïs 
en psyllium) die na de maaltijd geleidelijk door het lichaam 
worden opgenomen. Deze ingrediënten dragen bij aan een 
goede bloedsuikerspiegel.

Hoog eiwitgehalte
Eiwitten kunnen helpen de spiermassa in stand te houden. 

Beperkt energiegehalte
Als gevolg van overgewicht worden de cellen in het 
lichaam ongevoelig voor insuline. Een voeding met een 
beperkt energiegehalte helpt het dier een gezond gewicht 
te behouden.

Verlaagd zetmeelgehalte
Een laag gehalte aan koolhydraten die snel glucose afge-
ven, biedt ondersteuning bij diabetes mellitus.
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 DIABETIC DIET VOOR DE KAT GEMIDDELDE ANALYSES

 Hond Kat
Diabetic Diabetic Diabetic Diabetic

Low 
Carbohydrate

droog blik droog portie

1000g 1000g 1000g 1000g
Vocht % 9,5 80 5,5 82,5
Eiwit % 37 9 46 9
Vet % 12 4 12 3
Mineralen % 5,2 1,4 6,2 1,2
Zetmeel % 19,1 1,7 18,8 2,3
Overige koolhydraten % 29,9 3,1 26,7 2,8
Voedingsvezels % 17,2 3,9 11,5 2
Ruwe celstof % 6,4 2,5 3,6 1,5
Calcium % 0,9 0,3 0,92 0,35
Kalium % 0,7 0,19 0,9 0,14
Fosfor % 0,7 0,3 0,89 0,25
Magnesium % 0,08 0,02 0,07 0,01
IJzer mg 207 40 184 47
Koper mg 15 2,2 15 5
Zink mg 167 30 139 25
Chloride % 0,64 0,1 0,63 0,2
Natrium % 0,3 0,1 0,40 0,20
Selenium mg 0,3 0,3 0,29 0,15
EPA + DHA % 0,3 0,01 0,30 0,11
L-carnitine mg 200 45 200 12
Chondroïtine + glucosamine mg – – 500 –
Taurine % 0,2 0,1 0,21 0,14
Arginine % 1,93 0,5 2,62 0,5
Vitamine A IE 17 000 5 000 27 000 12 600
Vitamine E mg 600 120 500 93
Vitamine C mg 300 42 300 38
Vitamine D3 IE 1 000 150 1 000 250
Vitamine B1 mg 4,2 3 16,9 10
Vitamine B2 mg 3,8 3 61 2
Panthoteenzuur mg 25,3 10 66 5
Vitamine B6 mg 8,2 1 46,8 1
Vitamine B12 mg 0,07 0,04 0,17 0,01
Niacine mg  15 15 188,8 15
Biotine mg 1,08 0,1 3,51 0,05
Foliumzuur mg 0,8 0,5 12,9 0,2
Choline mg 2 000 750 2 500 500
Met. energie berekend kcal/kg 3 447 727 3 867 711



Voor meer informatie:

Royal Canin Nederland BV
Kenniscentrum

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


