
Nieraandoeningen 
bij hond en kat
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NIERAANDOENINGEN BIJ HOND EN KAT

Nieraandoeningen komen relatief vaak voor bij honden en katten. Hoewel
ook jonge dieren last kunnen hebben van hun nieren, komen nierproble-
men vooral voor bij oudere dieren. De aandoening verloopt meestal 
chronisch (is langdurig aanwezig), en progressief (de nieren gaan steeds
minder goed werken). Volledig herstel is dan niet meer mogelijk. Wel 
kunnen de problemen lange tijd onder controle worden gehouden met
behulp van een goede behandeling door uw dierenarts. Eén van de
belangrijkste maatregelen is het geven van speciale dieetvoeding.

De functie van de nieren

De nieren hebben een aantal
belangrijke functies in het lichaam.
Ze zorgen voor het filteren en
afvoeren van de afvalstoffen die in
het lichaam ontstaan bij de stof-
wisseling. Ook spelen ze een grote
rol bij de waterhuishouding van het
lichaam: ze houden het bloedvolu-
me en de bloeddruk op peil en
regelen hoeveel vocht er dagelijks,
in de vorm van urine, wordt uitge-
scheiden. 

Gebrek aan eetlust
Verbruiken van

lichaamsreserves
Chronisch
nierfalen
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Daarnaast produceren de nieren een aantal hormonen en regelen ze
(samen met vitamine D en de mineralen calcium en fosfor) de bot-
opbouw en -afbraak. 

De nieren hebben een grote reservecapaciteit. Belangrijk is om te
weten dat uw huisdier pas verschijnselen gaat vertonen, als 2/3 van de
nierfunctie onherstelbaar verloren is. De klachten worden vooral ver-
oorzaakt doordat de falende nieren de afvalstoffen (voornamelijk
afkomstig van voedingseiwitten) niet goed meer uit het bloed kunnen
filteren, waardoor deze zich ophopen in het bloed.  

Hoe herkent u een nierprobleem? 

De meest voorkomende verschijnselen bij nierfalen zijn:

• slechte eetlust

• gewichtsverlies

• meer drinken dan normaal

• meer plassen

• braken en/of diarree

• slechte adem

• minder actief

• uitdroging 

Verergering 
chronisch nierfalen

Verlies van 
spiermassa

Verslechtering
algemene toestand

NIERAANDOENINGEN BIJ HOND EN KAT
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De behandeling

Uw dierenarts kan via een bloedonderzoek de nierfunctie controleren
door de hoeveelheid afvalstoffen (met name ureum en creatinine) in het
bloed te meten. Deze zijn verhoogd als de nieren niet goed meer 
werken. Ook urineonderzoek kan nuttig zijn. Een nieraandoening kan
beter behandeld worden als deze in een vroeg stadium wordt ontdekt.
Daarom is het aan te raden om bij oudere huisdieren regelmatig het
bloed te laten controleren. Dit kan bijvoorbeeld bij de jaarlijkse 
vaccinatie worden gedaan. Veel dierenartspraktijken bieden tegen-
woordig de mogelijkheid voor speciale begeleiding van oudere huis-
dieren. Genezing van een nieraandoening is meestal niet mogelijk.
Maar het juiste dieet kan de nierfunctie ondersteunen, de klachten 
helpen verminderen en de voortgang van de ziekte helpen vertragen.
Daarnaast kunnen ook bepaalde medicijnen de nierfunctie onder-
steunen en de klachten verminderen.

De belangrijkste eigenschappen van een 
nierdieet

• Minder fosfor
Een dieet met een laag fosforgehalte helpt de voortgang van de nier-
aandoening te vertragen. Minder goed werkende nieren zijn niet in
staat om fosfor in voldoende mate uit het bloed te verwijderen.
Hierdoor ontstaat een verhoogd fosforgehalte in het bloed, wat leidt
tot nog verder verlies van de nierfunctie.

• Minder eiwit 
Een dieet met een verlaagd eiwitgehalte helpt de klachten te vermin-
deren. De klachten ontstaan door de ophoping van afvalstoffen in het
lichaam ten gevolge van de verminderde nierfunctie. Deze afvalstof-
fen ontstaan bij de stofwisseling van eiwitten. Het is belangrijk dat de
eiwitten in de voeding van een goede kwaliteit zijn, zodat ze zoveel
mogelijk door het lichaam worden opgenomen en gebruikt. Hierdoor
blijft de hoeveelheid afvalstoffen zo klein mogelijk.

EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING 

•
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EIGENSCHAPPEN VAN DIEETVOEDING
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• Meer energie en extra smakelijk
Honden en katten met een nieraandoening hebben vaak een slechte
eetlust. Gewichtsverlies kan een extra belasting voor de nieren zijn.
Daarom is het belangrijk dat nierpatiënten voldoen-
de eten om op (hetzelfde) gewicht te blijven.
De ideale dieetvoeding moet daarom veel
energie bevatten en de voeding moet
extra smakelijk zijn, zodat zelfs dieren
met een verminderde eetlust het
graag eten. Daarnaast hebben dieren
met een nieraandoening meestal
problemen met de mond en het
gebit. De ophoping van afvalstoffen
in het lichaam kan leiden tot ontste-
king van het tandvlees en het
mondslijmvlies, met als gevolg pijn
bij het kauwen. Het is bij droogvoe-
ding dus belangrijk dat de brokken
gemakkelijk te kauwen zijn.

Eiwitten

UreumGebruik door 
het lichaam

Aminozuren
overmaat
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Renal Diet

RENAL DIET VOOR DE HOND

Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van een nieraan-
doening. Daarom zal uw dierenarts uw hond meestal een speciale
dieetvoeding voorschrijven, zoals Royal Canin Renal Diet. Royal Canin
Renal Diet is speciaal ontwikkeld voor honden ter ondersteuning van
de nierfunctie bij een chronische nieraandoening.

Ingrediënten droogvoeding:
Rijst, maïsmeel, dierlijke vetten, isolaat van soja-eiwit, maïsgluten,
hydrolysaat van dierlijk eiwit, bietenpulp, mineralen, eipoeder, visolie,
Fructo-Oligo-Sacchariden, plantaardige vezels, soja-olie, L-arginine,
kaliumcitraat, taurine, extracten uit groene thee (rijk aan polyfenolen),
Tagetes (Afrikaan) extract (rijk aan luteïne), L-tryptofaan.

Ingrediënten natvoeding:
Vlees en dierlijke bijproducten (varken, gevogelte), granen (rijst, maïs),
oliën en vetten, ei en eiproducten, plantaardige bijproducten, vitaminen.

Waarschuwing
Royal Canin Renal Diet is niet geschikt voor pups en drachtige of
zogende teven. 

Blikvoeding 
van 430g

CANINE

Droogvoeding
Verpakking van 2kg, 7kg en 14kg
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RENAL DIET VOOR DE HOND
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Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Renal Diet biedt een compleet assortiment, uitgebalan-
ceerde dieetvoedingen, die langere tijd gegeven kunnen worden. De
belangrijkste eigenschappen zijn:

Laag fosforgehalte

Beperking van het fosforgehalte helpt de voort-
gang van de nieraandoening te vertragen.

Verrijkt met flavanolen

De flavanolen hebben 2 belangrijke effecten: zij
vertragen celveroudering en verbeteren de door-
bloeding van de nieren.

Verrijkt met omega-3-vetzuren

Omega-3 vetzuren (EPA/DHA) hebben een ontste-
kingsremmende werking en helpen de afname van
de filterfunctie van de nieren te beperken.

Ondersteuning van de spijsvertering

De ophoping van afvalstoffen in het lichaam kan
leiden tot letsels in het maag-darmkanaal. De
combinatie van zeoliet en Fructo-Oligo-
Sacchariden (FOS) helpt het risico van bijkomen-
de maagdarmproblemen te verminderen.

LOW
PHOSPHORUS

PP

VASCULAR
SUPPORT

EPA / DHA

DIGESTIVE
SECURITY
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VOEDINGSADVIEZEN

Renal Diet voor de hond

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

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid droogvoeding

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid natvoeding (blik)

Gewicht
van de

hond (kg)

Mager Normaal Overgewicht

Gram Maatbeker Gram Maatbeker Gram Maatbeker

2 65 6/8 50 5/8 40 4/8

4 110 12/8 85 1 65 6/8

6 145 15/8 115 13/8 85 1
8 180 21/8 145 15/8 110 12/8

10 210 23/8 170 2 125 14/8

15 285 32/8 230 25/8 170 2
20 350 4 280 32/8 210 23/8

25 415 46/8 330 37/8 250 27/8

30 470 54/8 380 43/8 285 32/8

35 530 61/8 425 47/8 315 35/8

40 580 66/8 465 53/8 350 4
50 685 77/8 550 63/8 410 46/8

60 785 91/8 625 72/8 470 54/8

70 875 101/8 700 81/8 525 61/8

80 965 111/8 775 9 580 66/8

Gewicht van
de hond (kg)

Mager Normaal Overgewicht
Gram Blik Gram Blik Gram Blik

2 150 1/4 120 1/4 90 1/4

5 290 3/4 230 1/2 175 1/2

10 480 1 385 1 290 3/4

15 645 11/2 520 11/4 390 1
20 800 13/4 640 11/2 480 1
25 940 21/4 750 13/4 565 11/4

30 1075 21/2 860 2 645 11/2

35 1200 23/4 960 21/4 720 13/4

40 1325 3 1060 21/2 795 13/4
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RENAL DIET VOOR DE KAT
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Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van een nieraan-
doening. Daarom zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale dieet-
voeding voorschrijven, zoals Royal Canin Renal Diet. Royal Canin
Renal Diet is speciaal ontwikkeld voor katten ter ondersteuning van de
nierfunctie bij een chronische nieraandoening. Het dieet is extra sma-
kelijk zodat zelfs dieren met een verminderde eetlust het graag eten.

Waarschuwing
Royal Canin Renal Diet is niet geschikt voor kittens en drachtige of
zogende katten. 

Renal Diet

FELINE

Portieverpakking: Kip van 100g
Rund van 100g
Tonijn van 100g

Alutray: Kip van 100g

Droogvoeding
Verpakking van 0,5kg, 2kg en 4kg
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Ingrediënten Renal droogvoeding:
Maïsmeel, rijst, dierlijke vetten, tarwegluten, plantaardige vezels, maïs-
gluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, isolaat van soja-eiwit, minera-
len, bietenpulp, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, sojaolie, calciumcar-
bonaat, kaliumcitraat, L-arginine, DL-methionine, L-lysine, taurine, L-
tryptofaan. Urinealkaliserende stoffen: calciumcarbonaat, kaliumcitraat. 

Ingrediënten Renal Special droogvoeding:
Maïsmeel, gedehydreerd varkenseiwit, rijst, dierlijke vetten, plantaardi-
ge vezels, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, tarwegluten, maïsgluten,
mineralen, bietenpulp, calciumcarbonaat, visolie, Fructo-Oligo-
Sacchariden, sojaolie, DL-methionine, kaliumcitraat, taurine, L-argini-
ne, L-tryptofaan, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne).
Urinealkaliserende stoffen: calciumcarbonaat, kaliumcitraat. 

Ingrediënten portie tonijn:
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, vis en -bijproducten (min. 4%
tonijn), oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen. 

Ingrediënten portie rund:
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan min. 4% rund), granen, oliën
en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen. 

Ingrediënten portie kip:
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan min. 4% kip), granen, oliën en
vetten, ei en eiproducten, plantaardige bijproducten, mineralen. 

Ingrediënten alutray kip:
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan min. 4% kip), granen, vis en -bij-
producten, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen. 

RENAL DIET VOOR DE KAT
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RENAL DIET VOOR DE KAT

Belangrijkste eigenschappen

Royal Canin Renal Diet biedt een compleet assortiment, uitgebalan-
ceerde dieetvoedingen, die langere tijd gegeven kunnen worden. De
belangrijkste eigenschappen zijn:

Laag fosforgehalte

Beperking van het fosforgehalte helpt de voort-
gang van de nieraandoening te vertragen.

Ondersteuning van de nierfunctie

Omega-3-vetzuren (EPA/DHA) hebben een ontste-
kingsremmende werking en helpen de afname van
de filterfunctie van de nieren te beperken.

Antioxidanten

Een specifieke combinatie van antioxidanten (vita-
mine E, vitamine C, luteïne en taurine) beschermen
het lichaam tegen de schadelijke effecten van vrije
radicalen. Daarnaast versterkt het
de weerstand en remt de effecten van veroudering. 

Ondersteuning van de spijsvertering

De ophoping van afvalstoffen in het lichaam kan
leiden tot letsels in het maag-darmkanaal. De
combinatie van zeoliet en Fructo-Oligo-
Sacchariden (FOS) helpt het risico van bijkomen-
de maagdarmproblemen te verminderen.

VASCULAR
SUPPORT

ANTI-AGE
SYSTEM

DIGESTIVE
SECURITY
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VOEDINGSADVIEZEN
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Renal Diet voor de kat

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

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid droogvoeding

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid natvoeding

Gewicht
van de
kat (kg)

Mager Normaal Overgewicht

g maatbeker g maatbeker g maatbeker

3 50 4/8 40 3/8 – –
4 65 6/8 50 4/8 – –
5 80 7/8 65 6/8 50 4/8

6 95 1 75 6/8 60 5/8

Portieverpakking Kip

Gewicht
van de
kat (kg)

Mager Normaal Overgewicht

g alu g alu g alu

3 150 11/2 120 11/4 – –
4 200 2 160 11/2 130 11/4

5 255 21/2 200 2 165 13/4

6 305 3 240 21/2 195 2

Alutray Kip

Mager Normaal Overgewicht

g portie g portie g Portie

205 2 160 11/2 – –
270 23/4 215 21/4 175 13/4

340 31/2 265 23/4 220 21/4

405 4 320 31/4 260 21/2

Portieverpakking Rund

Gewicht
van de
kat (kg)

Mager Normaal Overgewicht

g alu g alu g alu

3 225 21/4 180 13/4 – –
4 300 3 240 21/2 195 2
5 380 33/4 295 3 245 21/2

6 455 41/2 355 31/2 290 3

Portieverpakking Tonijn

Mager Normaal Overgewicht

g portie g portie g Portie

215 21/4 170 13/4 – –
285 23/4 225 21/4 185 13/4

355 31/2 280 23/4 230 21/4

425 41/4 335 31/4 275 23/4
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ALGEMENE ADVIEZEN

Er zijn een aantal algemene maatregelen die u kunt nemen om uw huis-
dier te helpen:

• Schakel geleidelijk over op de nieuwe dieetvoeding. U kunt geduren-
de 1 week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid
mengen met de nieuwe voeding. Zo kan uw dier wennen aan de nieu-
we voeding. Bij overschakeling van paté naar brokjes in saus wordt
geadviseerd de brokjes tijdelijk te prakken.

• Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift.

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

• Geef vaker, kleine hoeveelheden om de eetlust te stimuleren; verdeel
de totale dagelijkse hoeveelheid over 2 tot 4 porties. 

• Verwarm blikvoeding of portieverpakking eventueel voorzichtig tot
lichaamstemperatuur (38-39°C), zeker niet hoger. Hierdoor komt de
vleesgeur beter vrij. Aan droogvoeding kan heet water worden toe-
voegd. Wacht dan vervolgens wel enkele minuten voordat het aan het
huisdier wordt gegeven.  

• Haal alle voeding die niet opgegeten is na 10 tot 15 minuten weg. Een
verse portie op een later tijdstip is een stuk aantrekkelijker voor uw
hond of kat. 

• Zorg ervoor dat het dier op een rustige plaats kan eten en geef hem
een schone, eigen voerbak of schaaltje.  

• 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 aangege-
ven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding is
gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid. Conserveermiddelen:
kaliumsorbaat en antioxidanten: propylgallaat, BHA.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Het eiwitpercentage op het etiket

De belangrijkste kenmerken van een nierdieet zijn: een verlaagd eiwit-
gehalte en een verlaagd fosforgehalte. Let op bij het vergelijken van de
percentages van ingrediënten op de etiketten van verschillende 
voedingen. Wil men voedingen onderling kunnen vergelijken dan moet
eerst alles naar droge stof (= product zonder water) omgerekend 
worden. Het is nog beter om de voedingen met elkaar te vergelijken op
basis van energiewaarde. Een hond of kat eet van een voeding met een
hoge energiewaarde minder dan van een voeding met een lage 
energiewaarde. Het vergelijken van percentages op het etiket van
gewone en dieetvoeding heeft dus geen zin. Daarnaast verschilt de
dieetvoeding ook op andere gebieden. Zo bevat Royal Canin Renal
Diet naast een beperkt eiwit- en fosforgehalte, zeer hoogwaardige
eiwitten en diverse ingrediënten ter ondersteuning van de nierfunctie.

Aanvullende informatie van uw dierenarts:

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:

Datum:

Hoeveelheid:
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GEMIDDELDE ANALYSE

KatHond

Vocht (%) 8 86 7 7 77,5 75 80,5 79

Eiwit (%) 16 8 26 23 7 8 6 7

Vet (%) 18 1,7 17 17 6 9,5 5,4 6

Mineralen (%) 4,5 2,2 6,5 5,6 1 1,7 1,2 0,9

Ruwe celstof (%) 2,2 1,4 5,3 5,2 1,8 1,2 1,9 3

Koolhydraten (%) 46,2 0,4 33,3 37 2 0,6 1,3 1,8

Voedingsvezels (%) 7,3 1 10,2 10,4 6,7 4,6 6,7 4,3

Calcium (%) 0,68 0,4 1 1 0,2 0,15 0,2 0,2

Kalium (%) 0,68 0,4 1 1 0,2 0,3 0,2 0,2

Fosfor (%) 0,2 0,27 0,43 0,3 0,09 0,08 0,1 0,08

Magnesium (%) 0,06 0,05 0,06 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01

IJzer (mg) 121 5 177 135 2,5 4 3 9

Koper (mg) 21 0,4 20 21 0,5 0,4 0,4 0,4

Zink (mg) 241 3 242 234 4 4 2 5

Chloride (%) 0,63 0,18 0,64 0,8 0,09 0,13 0,1 0,11

Natrium (%) 0,2 0,06 0,35 0,25 0,09 0,13 0,1 0,08

Selenium (mg) 0,34 0,02 0,12 0,12 0,03 0,02 0,01 0,02

EPA + DHA (%) 0,42 0,1 0,42 0,42 0,5 0,5 0,4 0,4

L-carnitine mg – 2,8 – – – – – –

Chondroitine+glucosamine mg – 7,0 – – – – – –

Flavanolen mg 400 – – – – – – –

Taurine (%) 0,21 0,17 0,21 0,21 0,14 0,18 0,14 0,13

Arginine (%) 1,25 – 1,65 1,6 0,2 0,9 0,3 0,4

Vitamine A IE 22000 2200 24000 24000 1500 1090 1250 1861

Vitamine E (mg) 600 15 500 500 14 18 13 13

Vitamine C (mg) 200 6 200 200 5 6 5 5

Vitamine D3 IE 1500 24 765 775 38 35 27 28

Vitamine B1 (mg) 9 1,1 28 28 6,1 4,3 2,9 5

Vitamine B2 (mg) 4 0,6 56 57 0,5 0,5 0,4 0,4

Pantotheenzuur (mg) 29 1 62 63 0,9 0,8 0,8 0,8

Vitamine B6 (mg) 9,4 0,1 46,2 46,9 0,2 0,3 0,2 0,4

Vitamine B12 (mg) 0,09 0,002 0,18 0,18 0,003 0,001 0,002 0,003

Niacine (mg) 17 2,7 176 179 2,9 4,5 3,3 2,9

Biotine (mg) 1,17 0,01 3,3 3,4 0,01 0,01 0,01 0,01

Foliumzuur (mg) 1,1 0,05 15 15,2 0,07 0,1 0,08 0,08

Choline (mg) 2000 93 2000 2500 70 208 65 66

ME gemeten (NRC 74) (Kcal/kg) 4185 – 4098 4138 – – – –

ME berekend (NRC 74) (Kcal/kg) 4312 48,4 3915 3950 108 138,3 95 103

Droog

(1000g)

Blik

(100g)

Droog
Special
(1000g)

Droog

(1000g)

Alutray
kip

(100g)

Portie
kip

(100g)

Portie
rund

(100g)

Portie
tonijn
(100g)
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Adres van de dierenarts:

Voor meer informatie:

Royal Canin Nederland BV
Productvoorlichting en Service 

Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel.: 0413–318400  
info@royalcanin.nl • www.royalcanin.nl 20
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