
Nieuwsbrief  Januari 2018Nieuwsbrief  Januari 2018

GEWICHTSMAAND

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer van start 
gegaan! En met een nieuwe maand weer een nieuw 
thema waar we deze maand meer aandacht aan gaan 
besteden. 

Ons thema van Januari 2018 is 'het ideale gewicht van 
uw huisdier'. 

Elke diereneigenaar zal het wel eens gehoord hebben. 
'Uw dier is nu goed op gewicht, maar let op dat hij/zij 
niet zwaarder gaat worden.' Of: 'Uw huisdier komt 
zeker niets tekort thuis, misschien is het beter als we 
hem/haar wat minder eten gaan geven en wat laten 
afvallen'. 

Maar ook kan het tegenovergestelde gebeuren. 'Probeer 
ze anders apart eten te geven, misschien dat hij/zij dan 
wat meer op gewicht komt. Nu eet waarschijnlijk de 
ander alles op.' 

Alle scenario's kunnen voorkomen op de praktijk. Maar 
wat is het ideale gewicht van je huisdier? En wat maakt 
het nu zo belangrijk? En waarom hameren wij er altijd 
zo op? En hoe kunnen we samen er voor zorgen dat 
onze huisdieren op goed gewicht blijven? In deze 
nieuwsbrief meer over al deze vragen.

IDEAAL GEWICHT,
WAAROM BELANGRIJK?

Het is niet veel anders dan voor de mens 
dat overgewicht de kans op gezondheids-
problemen verhoogt. Zo heeft een te dikke
hond 68% meer kans op artrose (slijtage 
van het kraakbeen van de gewrichten) en 
48% meer kans op het krijgen van 
suikerziekte en 51% meer kans op kanker. 

Voor de kat geldt dat katten die te zwaar 
zijn 49% meer kans hebben op problemen 
met de urinewegen (blaasontstekingen of 
katers die zelfs niet meer kunnen plassen 
omdat de plasbuis verstopt raakt) en 17% 
meer kans op artrose.

Voor beide diersoorten geldt dat 
overgewicht grotere kans geeft op een 
lagere levensverwachting! 

Reden genoeg vinden wij om een optimaal 
gewicht na te streven en hoe lastig ook, wij
willen jullie graag helpen/begeleiden om 
dat voor elkaar te krijgen.

WEETJE

Wist u al dat meer dan 
35% van onze huisdieren 
overgewicht heeft?

WEETJE

Wist u al dat u via onze website een 
beoordeling kunt achterlaten via 
klantenvertellen?

PATIENT VAN DE MAAND

Troy is onze altijd super enthousiaste Bull Terrier, die helaas 
zoals veel Bull Terriers een gevoelige huid en oren heeft. Ook 
al moet hij daarvoor regelmatig bij ons komen en vindt hij het 
echt niet tof als we zijn oren moeten behandelen, toch is hij 
weer altijd blij ons te zien en is hij na de behandeling weer te 
paaien met wat lekkers. Onlangs hebben we ook een bult ter 
hoogte van zijn poot verwijderd en moesten regelmatig een 
verband verwisselen en moest hij ook een kap op.....wat een 
ellende!!! Hopelijk kan die kap snel weer af en kun je weer 
lekker met je bal spelen, Troy!



VOEDING

Naast het vele bewegen kan het soms helpen om 
ook met voeding wat te ondersteunen. In de 
praktijk hebben we voeding om uw huisdier te 
helpen met afvallen. Hill's Metabolic is zowel 
verkrijgbaar voor de hond als voor de kat, 
waarbij er voor de kat ook een variant 
beschikbaar is in combinatie met blaasgruis. 
Voor de hond bestaat de combinatie samen met 
een supplement voor de gewrichten erin. Voor de
kleine honden bestaat er ook een mini variant. 
Daarnaast zijn er ook Treats (snoepjes) 
beschikbaar.

Hill's Metabolic speelt in op het unieke 
energieverbruik van uw hond, en stimuleert het 
natuurlijke vermogen van het lichaam om 
overtollig lichaamsvet te verbranden. 
Wetenschappelijk bewezen het lichaamsvet van 
honden op
veilige
wijze te
verminderen
met 28% in
twee
maanden en
voorkomt
dat het
huisdier na
het afvallen
weer
aankomt.

Indien u wilt weten of deze voeding voor uw 
dier geschikt is, kunt u altijd contact opnemen! 

HULP/TIPS EN WEETJES
MBT

HET BEHALEN VAN
IDEAAL GEWICHT

“Afvallen”, het klinkt vaak zo gemakkelijk. Maar veel 
eigenaren weten dat het soms moeilijker is dan iedereen 
denkt. Hieronder op een rijtje een aantal tips en weetjes.

– Meerdere en/of langere wandelingen. Meer bewegen is 
de nr.1 als hulp voor afvallen!

– Hoeveelheid eten aanpassen. Als uw huisdier aankomt 
van hetgeen wat hij/zij krijgt, heeft hij/zij in theorie niet 
zoveel voedsel nodig. 

– Meerdere porties per dag geven. Vaak geven we als 
eigenaren maar 1 of 2x per dag ons dier te eten. Soms kan
het voor de vertering helpen als we meerdere keren op 
een dag een kleinere portie eten geven.

– Dieetvoeding geven kan ook helpen. Er zijn 
dieetvoedingen die het 'afvallen' ondersteunen.

– Spelenderwijs voeren. Denk aan een voerbal, een anti-
schrokbak of een zelf verzonnen ontwerp.

– En de meest belangrijke: wees actief met uw huisdier 
door veel plezier te hebben en door met hem/haar te 
spelen!

Indien u niet zeker weet welke methode voor uw dier het 
beste is, kunt u altijd een afspraak voor 
gewichtsbegeleiding maken. Dan kunnen wij u advies op 
maat geven!

NIEUW!
ONLINE AFSPRAKEN MAKEN

Sinds December 2017 is het mogelijk om via onze website 
online afspraken te maken! Zeer handig voor wanneer u in het 
weekend of buiten onze openingstijden ineens denkt aan de 
vaccinatie die uw huisdier nog moet krijgen bijvoorbeeld. Ook 
voor afspraken voor de chiropractie/acupunctuur bij Karin van 
Eijk kunt u nu online een afspraak plannen.

NB.: spoedgevallen of afspraken voor de dag zelf kunnen alleen 
telefonisch worden ingepland door de assistente.

MAANDACTIE

Omdat deze maand alles om gewicht 
draait bij ons, hebben we de volgende 
actie:

GRATIS een gewichtsconsult bij de 
dierenarts met bijpassend advies voor uw
huisdier. 

Start u deze maand bij ons met Hill's 
metabolic voeding dan krijgt u een zakje
Treats kado (1 per eigenaar)!

https://www.personalcard.nl/agenda?danswijk

