Dieetvoeding voor de herstellende hond en kat

Mijn hond of kat is herstellende van een
operatie, ziekte of ondervoeding… wat nu?

betrouwbare en betaalbare dieetvoeding

In de periode dat jouw hond of kat van een ziekte of operatie herstelt, heeft
hij extra zorg en aandacht nodig. Gedurende deze herstelperiode is voeding
erg belangrijk. Je huisdier heeft een andere voedingsbehoefte dan normaal.
Herstelvoeding zorgt voor het aanleveren van energie en voedingsstoffen om
het herstelproces te optimaliseren. Deze folder geeft je inzicht in de rol die
TROVET voeding kan spelen bij het herstel van jouw hond of kat.
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Tijdens een herstelperiode heeft een hond of kat een andere voedingsbehoefte dan
normaal. Uit onderzoek is gebleken dat goed afgestemde voedingsondersteuning
de afweer kan verbeteren, wondherstel kan bevorderen, de reactie op medicijnen
en overige therapie kan verbeteren, de hersteltijd kan verkorten en de kans op
overleving positief kan beïnvloeden.

Waarin verschilt herstelvoeding van onderhoudsvoeding?
Herstelvoeding is specifiek ontwikkeld om eventuele tekorten aan te
vullen bij wondgenezing, ziekte, herstel van een operatie of ondervoeding.
Uitgebalanceerde voeding is in deze situatie extra essentieel. Overschotten
kunnen zelfs averechts werken.
Energie
Extra energie is nodig om ziekteverwekkers adequaat te bestrijden of
beschadigde weefsels te herstellen. Hoewel je huisdier tijdens herstel inactief
kan lijken en een verminderde eetlust heeft, neemt de energiebehoefte juist
toe. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, gaat ‘hoe meer, hoe beter’
niet op tijdens herstel. Een te snelle of hoge energiegift na gebrekkige energieinname kan problemen veroorzaken. Vooral als deze gift voor een groot deel
als glucose uit koolhydraten aangeleverd wordt. Een herstelvoeding met
uitgebalanceerde hoeveelheden eiwit, koolhydraten en vet is dan ook van
essentieel belang.
Eiwit
Een dieetvoeding met extra eiwit van hoogwaardige kwaliteit voorziet het dier
van energie. Hiermee wordt voorkomen dat de kat of hond lichaamsweefsel
als energiebron gebruikt tijdens de herstelperiode. Bij onvoldoende
eiwitvoorziening, gaat dit ten koste van ‘spiereiwit’. Dieren herstellen sneller
wanneer lichaamsreserves niet verbruikt hoeven worden. Naast eiwit als
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energiebron heeft een hond of kat tijdens de herstelperiode ook eiwit nodig
voor herstel van beschadigd weefsel. Ook bij de bestrijding van infecties
speelt eiwit een belangrijke rol.
Vet
Naast koolhydraten en eiwitten zijn ook vetten energieleveranciers voor
het lichaam. Vetten leveren 2,5 keer zoveel energie als koolhydraten en
eiwitten. Vetten kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan herstel. Zo
helpen omega 3 vetzuren ontstekingen te remmen en het maagdarmkanaal
ondersteunen.
Extra vitaminen en mineralen
Een aantal vitaminen en mineralen zijn extra belangrijk tijdens het
herstelproces. Een herstelvoeding bevat de juiste balans van vitaminen en
mineralen om de herstelperiode te verkorten en de reserves in het lichaam
aan te vullen.
Vitaminen als antioxidanten
Ontstekingen, giftige stoffen en ziekte stimuleren de productie van
zogenaamde ‘vrije radicalen’. Vrije radicalen hebben een negatief effect op
lichaamsweefsel. Antioxidanten helpen bij het onschadelijk maken van deze
vrije radicalen en zijn dus essentieel voor herstellende dieren.
Vitamine C en E staan bekend om hun ‘anti-oxidatieve werking’. Zij beschermen
lichaamscellen tegen schadelijke invloeden van binnenin en buitenaf en
ondersteunen hiermee de werking van het immuunsysteem.
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Vocht
Langere tijd braken, diarree of stoppen met drinken kan leiden tot uitdroging.
Braken en diarree tegelijkertijd versnellen dit proces. De mate van uitdroging
is te meten door een huidplooi op te tillen. Als een huidplooi langzaam glad
trekt of zelfs blijft staan, is er sprake van matige tot ernstige uitdroging. In
ernstige gevallen kiest de dierenarts ervoor om vocht toe te dienen door
middel van een infuus of onderhuidse injecties. Vloeibare herstelvoeding
zorgt naast energievoorziening tegelijkertijd voor rehydratie.

Toedieningsgemak
Om ervoor te zorgen dat je hond of kat tijdens de herstelperiode
voldoende voedingsstoffen en energie binnenkrijgt, is het veelal nodig
dat de dierenarts de voeding via een sonde toedient. Een herstelvoeding
is bij voorkeur geschikt als sondevoeding. Sondevoeding is vloeibaar,
glad en bevat geen klonten.

Symptomen wanneer het herstel niet goed verloopt
Voor een optimaal herstel is tijdig signaleren van gedragsveranderingen
en/of afwijkend wondherstel van belang. Acute ziekte en de onderstaande
symptomen zijn redenen om contact op te nemen met je dierenarts.
Wond
• Krabben en likken aan de wond. Hierdoor kunnen hechtingen loslaten en/of
herstellende wonden geïnfecteerd raken
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Als het verband
•
•
•
•
•
•

Een afwijkende geur krijgt
Kapot gebeten wordt
Van de wond verschuift of los komt
Vies wordt van buitenaf of van wondvocht
Zwelling rondom de wond veroorzaakt
De huid rondom de wond verkleurt of vochtig wordt

Eten/drinken
• (Herstel)voeding weigeren en niet zelfstandig eten
• Abnormaal veel drinken: honden en katten drinken gemiddeld 50 ml per
kilogram lichaamsgewicht per dag. ‘Normaal’ drinkgedrag is per individueel
dier verschillend. Daarom is het goed om te weten in welke mate de drinkbak
van je huisdier dagelijks leeggedronken wordt.
Urineren/ontlasten
• Frequenter en meer urineren
• Afwijkend gedrag: buiten de bak plassen (kat),
in huis plassen (hond)
• Persen en pijnuitingen bij plassen/ontlasten
• Diarree, zeker in combinatie met braken en
onvoldoende vochtopname kan tot
uitdroging leiden
Ademhaling
• Hoesten, afwijkende ademhaling (pompen
of hijgen) kunnen wijzen op benauwdheid
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TROVET Recovery Liquid | CCL
Om jouw hond en kat optimaal te ondersteunen bij
wondherstel, ziekte en herstel na operatie is aangepaste
voeding benodigd. Hiervoor is Recovery Liquid
herstelvoeding ontwikkeld.
Recovery Liquid is een complete, gebruiksklare,
herstelvoeding. Deze herstel
voeding is glad,
vloeibaar en zonder klonten. Hierdoor kan
de herstelvoeding gemakkelijk met een spuitje toegediend
worden. De dierenarts kan dit product als sondevoeding gebruiken. Het hoge
vochtgehalte zorgt gelijktijdig voor voeding en vochtopname.
Met een energieverdeling van vijfentwintig procent afkomstig uit eiwit,
zeventig procent uit vet en slechts vijf procent uit koolhydraten, reduceert
Recovery Liquid de kans op negatieve gevolgen door te snelle of hoge
energiegift na langdurig gebrekkige energieopname.
Recovery Liquid is een licht verteerbare voeding waardoor energie en voe
dingsstoffen snel door het lichaam gebruikt worden en het maagdarmstelsel
minimaal belast wordt. Door de hoge energiedichtheid hoeft de hond of kat
in verhouding minder te eten om toch optimaal in energie en voedingsstoffen
voorzien te worden. Aminozuren isoleucine, leucine en valine stimuleren samen
met aminozuur L-carnitine een versnelde en verhoogde energievoorziening.
Mineraal mangaan stimuleert energieomzetting in lichaamscellen.
Aminozuren glutamine en arginine stimuleren het immuunsysteem en herstel
van beschadigde weefsels. Extra zink en B-vitaminen stimuleren wondherstel
en helpen de huidbarrière tegen bacteriën, virussen en andere schadelijke
stoffen van buitenaf te beschermen.
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Omega 3 vetzuren afkomstig uit visolie hebben ontstekingsremmende
eigenschappen en stimuleren de darmwerking. Prebiotisch inuline stimuleert
een gezonde darmflora.
Natuurlijke antioxidanten vitamine C en E en mineraal selenium beschermen
lichaamscellen tegen schadelijke invloeden van binnenin en buitenaf en
ondersteunen hiermee de werking van de immuunfunctie.
Mineralen koper en ijzer helpen bloedarmoede, met verminderde weerstand
tot gevolg, te voorkomen.
Extra jodium helpt stofwisselingsstoornissen, veroorzaakt door een tekort aan
jodium in de schildklier, voorkomen.
Recovery Liquid is na goed schudden direct klaar voor gebruik. Bied de
dieetvoeding aan op kamertemperatuur. De aanbevolen hoeveelheid is het
beste te verdelen over meerdere porties per dag. Voor een optimale werking
dient Recovery Liquid als enige voeding aan jouw hond of kat te worden
verstrekt. Er moet altijd voldoende vers drinkwater aanwezig zijn.
Overleg met de dierenarts hoe lang je herstelvoeding moet geven. Bij
verbetering van de gezondheid kun je langzaam de gift van de normale
voeding opbouwen en de gift van de herstelvoeding afbouwen.

Tip:
Door de vloeibare herstelvoeding licht te verwarmen komt een
aangename geur vrij waardoor de hond of kat wordt gestimuleerd om
te eten.
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Notities
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Voor het uitgebreide TROVET
assortiment en de verkooppunten
kijk je op www.trovet.com.
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