Ben jij eigenaar van een oudere hond en ben je
geïnteresseerd in gratis voeding en
gezondheidscontrole?
In het kader van een klinische studie die zal nagaan wat het effect is van 2
voedingsvezels op de weerstand en darmgezondheid van senior honden, zijn wij
op zoek naar hondeneigenaren die willen deelnemen aan onze studie.
Vereisten om te kunnen deelnemen aan deze studie:
 Senior hond: zie tabel om te bepalen of uw
hond de senior-leeftijd reeds bereikt heeft
 Uw hond is momenteel gezond en krijgt
geen medicatie
 Uw hond is het gewoon om korrels te eten
 Uw hond weegt meer dan 3kg
 Uw hond is niet extreem mager/zwaar
 Uw hond heeft destijds als puppy zijn
puppyvaccinaties gekregen
 Uw hond werd nooit eerder tegen
hondsdolheid (rabiës) gevaccineerd
Dertig tot 40% van alle honden die tegenwoordig met klachten bij de dierenarts aangeboden worden,
zijn senioren. Eens een hond de senior-leeftijd bereikt heeft, ontstaat er een terugval in fysieke
conditie, orgaanfunctie en weerstand, met verhoogde kans op het ontwikkelen van leeftijdsgebonden
aandoeningen zoals arthrose, nierziekte enz... Onderzoek heeft uitgewezen dat het toevoegen van de
vezels scFOS en MOS aan de voeding van volwassen honden resulteerde in een verbeterde
darmgezondheid. Het doel van deze studie is na te gaan of suppletie met deze voedingsvezels ook een
positieve invloed kan hebben op de darmgezondheid en weerstand van senior honden.
Wat van u als eigenaar verwacht wordt bij deelname aan deze studie:
 In de loop van de studie (3 maanden) 4x met uw hond langskomen op de Faculteit
Diergeneeskunde voor een gezondheidscontrole (incl. bloedname en onderzoek stoelgang).
Bij de tweede consultatie zal uw hond eveneens worden gevaccineerd tegen hondsdolheid.
 Gedurende de hele duur van de studie (3 maanden) de specifieke hondenkorrels van de studie
voeren (exclusief en alleen deze hondenkorrels)
 De eetlust van uw hond en de kwaliteit van zijn stoelgang 2x per week bijhouden in een
dagboek + uw hond 1x per week wegen gedurende een periode van 3 maanden
Wat je als eigenaar mag verwachten bij deelname aan deze studie:
 4x gratis gezondheidscontrole van uw hond in de loop van de studie
 Gratis ontworming van uw hond bij aanvang van de studie
 Gratis vaccinatie tegen hondsdolheid
 Gratis hondenvoeding gedurende de hele studie (3 maanden)
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