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Clinical Nutrition to
Improve Quality of Life

Katten met de schildklieraandoening

HYPERTHYROÏDIE

Aanbeveling voor het 
overstappen op y/d™

Hill’s™ Prescription Diet™

y/d™ Feline

Eenvoudig. Effectief. Veilig.

• Wetenschappelijk bewezen voeding ter 
verbetering van de gezondheid van de 
schildklier bij katten 

•  Zeer laag jodiumgehalte van 
de voeding helpt bij het 
verminderen van 
de productie van 
schildklierhormoon

•  Verbetert de gezondheid van
de schildklier in 3 weken*

•  Gemakkelijk aan uw 
kat te geven

•  Complete dagelijkse voeding
met een smaak waar uw 
kat dol op is

Extra voordelen voor de 
algemene gezondheid

•  Ondersteunt de gezondheid van de nieren door 
een gecontroleerd fosforgehalte en een laag 
natriumgehalte

•  Helpt de blaas gezond te houden door 
gecontroleerde mineralengehalten

•  Ondersteunt een gezonde
hartfunctie door een hoog
L-carnitinegehalte

•  Bevordert een 
gezonde huid en vacht
door een hoog gehalte
aan omega-3 en 
omega-6 vetzuren

Van de huidige voeding naar y/d™

•  Introduceer y/d™ geleidelijk over een periode van 7 dagen

•  Meng y/d™ met het huidige voer van uw kat. Gebruik een 
steeds grotere hoeveelheid van het nieuwe voer totdat alleen 
y/d overblijft

Overleg de wijze van overstappen naar y/d™ eerst 
met uw dierenarts indien uw kat al anti-thyroïde 
geneesmiddelen krijgt

INSTRUCTIES IN TE VULLEN DOOR UW DIERENARTS

Week 1: Datum:
•   Introduceer y/d™ zoals hierboven is aanbevolen

Controleonderzoek bij uw dierenarts

Week 4: Datum:

Week 8: Datum: 

Week 12: Datum: 

*Wanneer dit de enige voedingsbron is.

Vraag uw dierenarts

...hoe Hill’s™ Prescription Diet™ y/d™ Feline voeding 
kan helpen de gezondheid van de schildklier van uw 
kat te verbeteren. 

Uw huisdier zal dol
zijn op de smaak van
Hill’s™ Prescription Diet™

y/d™... Gegarandeerd

Kijk voor meer informatie op 

NL: www.Hillspet.nl/schildklier 
BE: www.Hillspet.be/schildklier

Omdat de opname van jodium uit andere voedingsbronnen – 
zoals snacks en voedsel van een ander huisdier – de effectiviteit 
van voeding met een zeer laag jodiumgehalte kan verminderen, 
is het belangrijk dat u de voedingsinstructies van uw dierenarts 

zorgvuldig opvolgt en u uw kat alleen y/d™ voert. 

Dit zijn slechts algemene richtlijnen. Katten met gelijktijdig optredende 
aandoeningen zoals nierziekte of suikerziekte vereisen speciale aandacht.
Uw dierenarts zal u een overgangsplan aanraden dat past bij de specifieke 

behoeften van uw kat.

BELANGRIJK

Hill’s Pet Nutrition B.V., Westbroek 60-62, 4822 ZW BREDA, Nederland
Hill’s Pet Products N.V., Vorstlaan 165, 1160 BRUSSEL, België

Gratis Hill’s voedingslijn:
(NL) 0800-0222466 / (BE) 0800-17745

™Handelsmerken in eigendom van Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2012 
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De symptomen van hyperthyroïdie kunnen, afhankelijk 
van hoe lang de kat al ziek is, in ernst verschillen. Als uw 
kat één van de volgende symptomen vertoont, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw dierenarts:

•   Gewichtsverlies •   Toegenomen dorst

•   Toegenomen eetlust •   Slechte toestand van 
huid en vacht•   Hyperactiviteit

 •   Diarree en/of braken

Vergelijkbare symptomen kunnen optreden bij katten met 
chronische nierziekte en diabetes mellitus (suikerziekte). 
Uw dierenarts moet hoogst waarschijnlijk onderzoeken 
voor deze ziektes uitvoeren om een juiste diagnose te 
kunnen stellen.

Behandelingsmogelijkheden

4 mogelijkheden om de gezondheid 
van de schildklier van uw kat te helpen 
behandelen:

1.  Speciaal samengestelde dagelijkse 
voeding: verminderde opname van 
jodium via de voeding vermindert de 
productie van schildklierhormoon

2.  Dagelijkse medicatie: anti-thyroïde 
geneesmiddelen remmen de productie 
van schildklierhormoon

3.  Radioactieve jodiumtherapie: 
bestraling om abnormaal 
schildklierweefsel te behandelen

4.  Chirurgie: verwijdering van ziek 
schildklierweefsel

Wat is hyperthyroïdie?

Hyperthyroïdie is een vaak voorkomende endocriene 
aandoening (= aandoening veroorzaakt door een 
niet optimaal functionerende klier) bij katten, 
die meestal optreedt bij oudere katten.

Als uw kat hyperthyroïdie heeft, is zijn of haar 
schildklier vergroot en produceert deze overmatige 
hoeveelheden ongewenst schildklierhormoon. (Fig 1).

Een nieuwe manier om de 
gezondheid van de schildklier van 

uw kat te helpen behandelen

Hill’s™ Prescription Diet™ y/d™ Feline kattenvoeding 
is een wetenschappelijke doorbraak: het is de eerste 
en enige wetenschappelijk bewezen voeding die de 
gezondheid van de schildklier bij katten kan helpen 
behandelen zonder medicatie, chirugie of radioactieve 
jodiumtherapie.

Gebruik van het NIEUWE Prescription Diet™ y/d™

beperkt de opname van jodium om de productie van 
schildklierhormonen te verminderen, waardoor 
uw kat zich beter zal voelen.

Schildklierhormonen worden door de schildklier 
geproduceerd met behulp van jodium uit voeding. 
Ze regelen belangrijke lichaamsfuncties van uw kat, 
waaronder:

• Stofwisseling • Hartslag

• Lichaamstemperatuur • Bloeddruk

•  Maag-darm functie

Wanneer hyperthyroïdie niet wordt behandeld, kan 
het ernstige, en soms dodelijke, gevolgen hebben, 
doordat belangrijke organen zoals hart en nieren 
beschadigd worden. Het goede nieuws is dat deze 
ziekte goed te behandelen is en onder controle kan 
worden gehouden met de juiste veterinaire zorg.

Hill’s™ Prescription Diet™ y/d™ beperkt de 
opname van jodium om de productie van 

schildklierhormoon te verminderen.

Symptomen van hyperthyroïdie 
bij katten

HYPERTHYROÏDIE BEHANDELD VIA VOEDING FIG.2
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