IK VOEL ME GOED!
Zo zonder darmproblemen.
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Je dier heeft last van diarree
Wat zijn mogelijke oorzaken van diarree?
Wat voor effect heeft diarree op je huisdier?
Hoe wordt diarree onderzocht?

Hoe kan diarree met success behandeld worden?
Kan je diarree in de toekomst voorkomen?

BESTE DIEREIGENAAR,
HEEFT JE HOND
OF KAT LAST VAN
DIARREE?
Het goede nieuws: diarree is meestal
snel en gemakkelijk te behandelen,
waardoor de darmflora snel terugkeert
naar zijn natuurlijke ritme.
Op de volgende pagina's vind je nuttige
informatie en tips om de behandeling en
preventie van diarree te ondersteunen.
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JE DIER HEEFT LAST VAN DIARREE
Diarree is een ziekteverschijnsel, waarvoor er meerdere oorzaken
zijn, allen gaan gepaard met vochtverlies in de ontlasting. De meeste
oorzaken zijn niet gevaarlijk, echter er kunnen ook serieuze onderliggende oorzaken voorkomen.
Vaak kan men onderscheid maken in
twee vormen diarree. 1,2
KENMERK

DUNNEDARM DIARREE

DIKKEDARM DIARREE

Hoeveelheid ontlasting

toegenomen

normaal tot afgenomen

Frequentie van de
ontlasting

normaal tot toegenomen

meestal sterk toegenomen
min. 3 maal daags

Bloed aanwezig

Niet vaak voorkomend; verteerd
bloed resulteert in donkere/
zwarte ontlasting

vaak voorkomend;
vers rood bloed

Slijm aanwezig

afwezig

vaak

Gewichtsverlies

vaak voorkomend

niet vaak voorkomend

Braken

mogelijk

niet vaak voorkomend

Er wordt onderscheid gemaakt
tussen acute en chronische
(vanaf 2 weken) diarree. 3
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 AT ZIJN MOGELIJKE OORZAKEN VAN
W
DIARREE BIJ HONDEN EN KATTEN?


	Het eten van ongewone voorwerpen
(afval), bedorven voedsel of het
drinken van besmet oppervlakte
water (plassen)
	Dieet aanpassingen of voedsel
intolerantie
	Parasieten, zoals spoelwormen en
Giardia
	Stress

	Infecties veroorzaakt door virussen
	Orgaan of metabolisme afwijkingen
(nier- of leverziekte, schildklieraan
doeningen)
	Chronische darm ontsteking
	Medicatie (bv. antibiotica)
	Tumoren

Giardia kan aanhoudende
diarree veroorzaken
Los van virussen is Giardia een vaak voorkomende oorzaak van diarree, vooral bij jonge
dieren (ongeveer 1 van de 5 gevallen van
diarree en tot 50% bij puppies). Deze is lastig
te behandelen en komt vaak terug.4 – 6
Giardia zijn kleine ééncellige organismen die
vasthechten aan het darmslijmvlies en kunnen worden overgedragen op andere dieren.
Giardia kan betrouwbaar worden gediagnosticeerd met een ontlastingsmonster.

IK VOEL ME GOED! Zo zonder darmproblemen.

5

WAT VOOR EFFECT HEEFT DIARREE
OP MIJN HUISDIER?
Afhankelijk van de mate van diarree, kan het lichaam het verlies van vocht compenseren door
een verhoogde vochtinname. Gewoonlijk echter resulteert diarree in significant verlies van
vocht, mineralen en voedingsstoffen, die vervangen dienen te worden gedurende de diarree
periode. In het geval van bloedige diarree is er een verhoogd risico op bacteriën die door de
beschadigde darmwand heen gaan.
Diarree verzwakt de in de darm voorkomende natuurlijke bacteriën, welke een
belangrijke rol vervullen:
	Ondersteuning van het immuun
systeem van de darm
	Behoud van de darmbarrière

Ondersteuning van de verteringsprocessen
	Verdediging tegen pathogene
(ziekteverwekkende) bacteriën

DWARSDOORSNEDE VAN DE DARMWAND
gezonde darm

zieke darm

gezonde darmflora

Toxines,
virussen,
pathogene
bacteriën

verzwakte darmflora

gezonde of intacte darmvlokken
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beschadigde darmvlokken

 OE KAN DIARREE ONDERZOCHT
H
WORDEN?1
Over het algemeen kan een dierenarts je het beste voorlichten over welk onderzoek
er uitgevoerd moet worden. Dit zal per geval verschillen. Onder vind je algemene
aanbevelingen die afhankelijk zijn van de duur van de ziekte:
PERIODE
VAN:

PERIODE
VAN:

DA G E N

DA G E N

1–2
Je dient je huisdier goed in de gaten
te houden en consulteer je dierenarts
indien:
	De diarrree erg waterig is of er bloed
bij zit
	De algehele gezondheid is verzwakt
en ook als de lichaamstemperatuur
hoger is dan 39.5
Je dier braakt
De buik pijnlijk lijkt
	De diarree terugkomt
	Het een jong dier is

2+

Maak een afspraak bij je dierenarts!
Je dierenarts kan het beste adviseren welke
onderzoeken er nodig zijn voor je hond of
kat.
ROUTINE ONDERZOEK
Verzamelen van historische
medische data
Algemeen onderzoek
BIJKOMENDE ONDERZOEKEN
Onderzoek van ontlasting
Buik X-Ray
Speciale bloed testen
Röntgenfoto
Urine-onderzoek
(kijk) onderzoek van het maagdarmkanaal
Weefselonderzoek
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HOE KAN DIARREE
MET SUCCESS
BEHANDELD WORDEN?
Afhankelijk van de ernst en/of de oorzaak van diarree, kunnen
verschillende vormen van therapie worden gecombineerd. Dit kan
variëren van een eenvoudige dieetaanpassing tot aan gebruik van
specifieke medicatie. Onder vind je de klassieke vormen van therapie
bij honden en katten, welke ook gecombineerd kunnen worden.

1

a

VOEDINGSADVIES VOOR PATIËNTEN
MET DIARREE
Geef de maag wat rust
 eef kleine porties van het normale voer of een ander, goed verteerbaar
G
voer verdeeld over de dag. Het blijven aanbieden van voer zorgt voor een
sneller herstel in de darmen. Geef geen snoepjes, kauwbotten, melk of
iets dergelijks.
	Laat je hond wat vaker uit. Verschoon de kattenbak regelmatig.
	Zorg voor voldoende vers drinkwater.

Belangrijk: gedurende deze periode
geen traktaties, melk of room geven!
8

b

Goed verteerbaar voer
Start met kleine porties, langzaam aan wat grotere porties geven en minder vaak.
Indien wat anders is gegeven dan het normale voer, door te mengen in stapjes
weer over naar het normale voer. Belangrijke componenten zijn:
	 Hoog verteerbare koolhydraten (bv. rijst, aardappelen).
	 Goed verteerbaare eiwitbron: bv. kip, vis, cottage cheese.

AANBEVOLEN PER 10KG
LICHAAMSGEWICHT*7, 8

HOND

Proteïne (elk)

KAT

AANBEVOLEN PER 5KG
LICHAAMSGEWICHT*7, 8
Proteïne (elk)

kip/kalkoen**

150 g / dag

kip/kalkoen**

90 g / dag

cottage cheese

100 g / dag

cottage cheese

60 g / dag

Koolhydraten
rijst /aardappels (gekookt)***
* Uitgezonderd: met voedselallergieën

Koolhydraten
260 g / dag

rijst /aardappels (gekookt)***

60 g / dag

** gekookt, vel en been verwijderd (rauw gewicht)
*** gekookt gewicht

	Toevoeging van extra vezels, bv. geraspte appel of wortel, heeft een gunstig effect op de
darmfunctie en kan gegeven worden in gevallen van dikkedarm diarree bij honden.7
	Vervolgens kan een geleidelijke overgang gemaakt worden naar een normaal dieet
gedurende een week (wissel elke 2 dagen een kwart van het gematigde dieet met
een normaal dieet).
	Indien een vermoeden van voedselgevoeligheid, wordt het inzetten van een
eliminatiedieet geadviseerd. Overleg hiervoor met je dierenarts.
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N
 ATUURLIJKE DARMONDERSTEUNING

2



a Gedurende de eerste 1-2 dagen: verbetering van acute malabsorptie

Na het verlies van aanzienlijk veel vocht en elektrolyten is het belangrijk
deze aan te vullen met afdoende elektrolyten en stoffen als bepaalde
suikers om opname van vocht te verbeteren. Canikur® Pro is het ideale
voedingssupplement met elkaar versterkende ingrediënten om de darmfunctie
te ondersteunen tijdens perioden van diarree.
Suikers en mineralen compenseren als aanvulling op de verliezen bij een
	
heftige diarree.
Medicinale klei om toxines en ziekteverwekkende bacteriën te binden.
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 edurende en na de behandeling tegen diarree voor honden en katten:
G
ondersteuning van de darmflora
Stimuleer en herstel een gezonde balans in de darmflora met behulp van
gezondheids bevorderende darmbacteriën (Probiotica) alsmede met onder
steunende voedingsstoffen voor groei van een gezonde darmflora (Prebiotica).
Natuurlijke voedingssupplementen zoals Canikur® Pro beschermen de
darm en helpen deze terug te keren naar zijn normale functie.
Start met de toediening direct na de eerste verschijnselen van diarree en
	
ga hiermee door tot een aantal dagen nadat de diarree verdwenen is.
C anikur® Pro biedt, met zijn drievoudige combinatie van probiotica,
prebiotica en absorberende medicinale klei, een significante bijdrage aan
het versterken van de darmflora.
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Gebruiksdoeleinden
Versterk de darm barrière
	
Ondersteun het immuun
systeem in de darmen
Spijsverteringssteun
	
Verdediging tegen ziekteverwekkende bacteriën en
toxinen
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Voedingssupplement voor natuurlijke
ondersteuning van de darmflora
	
Drievoudige combinatie:
Prebioticum, Probioticum en
absorberende medicinale klei
	
Smakelijke pasta voor honden
en katten
	
Beschikbaar in twee verpakkingsgroottes

Gewicht

Dosering
2 x per dag
(ml)

Gebruiksduur per
15 ml

Gebruiksduur per
30 ml

< 10 kg

2

3½

7½

11 – 25 kg

4

2

3½

26 – 40 kg

6

1

2½

41 – 60 kg

8

1

2

> 60 kg

10

–

1½

Kat

1–2

3 ½  – 7 ½

7 ½  – 15

Indien u andere medicatie geeft: altijd Canikur® Pro 1 tot 2 uur later toedienen.
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M
 EDICATIE

3

Medicatie is noodzakelijk voor bepaalde diarreepatiënten.
a

b

4

A
 ntiparasitaire middelen
Als wormen worden gevonden, is een acute en herhaaldelijke ontworming
noodzakelijk. In gevallen van Giardiasis wordt herhaaldelijke behandeling
met specifieke antimicrobiële- of ontwormingsmiddelen geadviseerd.

A
 ntibiotica
Antibiotica zijn vaak onnodig en kunnen zelfs de darmflora verzwakken.
Er zijn echter gevallen waarbij antibiotica niet kunnen worden vermeden.
Vooral bij bloedige of ernstige diarree waarbij de darmbarrière is verzwakt
en de darmbacteriën in de bloedbaan kunnen komen. Dit vormt een groot
gezondheidsrisico! In zulke gevallen, tijdens en na de toediening van een
antibioticum, kan het gebruik van Canikur® Pro helpen om de darmflora te
herstellen door aanvulling van pro- en prebioticum. Antibiotica dienen altijd
minimaal één uur vóór toediening van Canikur® Pro te worden gegeven.
Je dierenarts kan bepalen wanneer antibiotica nodig zijn.

H
 YGIËNE MAATREGELEN
Met zeer besmettelijke ziekten als Giardiasis, is het bijzonder belangrijk om
plekken waar sprake is van ontlasting bv. de kattenbak, voedsel en waterkommen, mand/beddengoed, speelgoed etc. grondig te reinigen en te ontsmetten
met warm water om herbesmetting of nieuwe infecties bij andere familieleden
(dier of mens) te voorkomen.
Draag handschoenen bij het schoonmaken! In dergelijke gevallen moeten ook
de andere dieren in het huishouden preventief behandeld worden.
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KUNNEN TOEKOMSTIGE GEVALLEN
VAN DIARREE VERMEDEN WORDEN?
Er zijn dieren die kampen met aanhoudende diarree. Door onderstaande tips te
volgen kunnen vervelende gevallen van diarree in veel gevallen worden vermeden.
	Bezoek regelmatig je dierenarts voor een algemene gezondheidscheck en vaccinaties.
Ontworm je huisdier regelmatig.
	Vermijd opname van afval of stilstaand water.
	Vermijd plotselinge dieetveranderingen. Introduceer veranderingen
geleidelijk, zodat het lichaam tijd krijgt zich aan te passen.
	Preventieve dieetmaatregelen zoals hypoallergeen voedsel, voedsel
intolerantie of Canikur® Pro voor gevallen van chronische diarree.

Indien deze preventieve maatregelen niet
helpen, raadpleeg dan je dierenarts. Dit kan
duiden op een meer chronische ziekte.
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IK VOEL ME GOED!
Zo zonder darmproblemen.

Voedingssupplement voor natuurlijke ondersteuning van de darmflora,
voor, tijdens of na spijsverteringsstoornissen bij honden en katten.

Probioticum (E. faecium)
Prebioticum (Bio-Mos®-C)
	
Medicinale Klei (Bentonite /
Montmorillionite)

PASTA
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