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Darmproblemen

Darmproblemen komen regelmatig voor bij katten. Bij darmproblemen 
kan er onderscheid worden gemaakt tussen problemen als gevolg van een 
beschadigde of geïrriteerde darmwand en als gevolg van een verstoorde 
vertering. Een verstoorde vertering kan worden gezien als een indirect 
darmprobleem, omdat in veel gevallen het probleem niet bij de darmen zelf 
ligt. Echter kan een verstoorde vertering wel leiden tot schade aan de darm, 
door bijvoorbeeld de groei van ziekteverwekkende micro-organismen, die 
door de productie van irriterende stoffen de darmwand kunnen beschadigen.

Aandoeningen die kunnen leiden tot beschadigingen aan de darmwand, zijn 
onder andere voedselallergie en auto-immuunziekten. Voedselintolerantie, 
lever- en galwegproblemen zijn voorbeelden van aandoeningen die kunnen 
leiden tot een verstoorde vertering. Hiernaast kunnen factoren buiten het 
dier darmproblemen veroorzaken, zoals (voedsel)vergiftiging of verkeerde 
voeding.
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Symptomen van darmproblemen

De meest voorkomende symptomen bij darmproblemen zijn slappe 
ontlasting en diarree. Vaak geven de bijkomende verschijnselen een indicatie 
van de oorzaak van het probleem. Voedselvergiftiging bijvoorbeeld, heeft 
vaak ernstigere symptomen dan voedselovergevoeligheid en gaat regelmatig 
gepaard met buikpijn en krampen. Symptomen van voedselovergevoeligheid 
zijn dunne ontlasting, winderigheid en lusteloosheid.

Verschijnselen die kunnen optreden bij darmproblemen zijn:

 Braken
 Diarree/toegenomen hoeveelheid ontlasting
 Winderigheid en rommelende darmgeluiden
 Wisselende eetlust
 Buikpijn (kromme rug, niet aangeraakt willen worden)
 Vermagering (soms ondanks goed eten)
 Lusteloosheid

De rol van voeding

Het is vanzelfsprekend dat oorzaken van darmproblemen door externe 
invloeden (zoals voedselvergiftiging) moeten worden vermeden. Alleen 
katten met aandoening gerelateerde darmproblemen kunnen worden 
ondersteund met voeding. Bij de behandeling van darmproblemen kunnen 
voedingsaanpassingen een belangrijke rol spelen. 



6

Licht verteerbare ingrediënten
Dieren met darmproblemen hebben mogelijk een beschadigde darmwand. 
Dit betekent een afname van de darmoppervlakte dat benut kan worden 
voor de opname van voedingsstoffen. Een kleiner darmoppervlakte kan 
deels worden gecompenseerd door voeding die licht verteerbaar is. Licht 
verteerbare voeding gaat echter samen met een hoge passagesnelheid van 
het voedsel door het maagdarmstelsel. Om de passagesnelheid te verlagen, 
kunnen onoplosbare vezels aan de voeding worden toegevoegd. 

Voedselovergevoeligheid
Omdat bij sommige katten voedselovergevoeligheid ten grondslag ligt 
aan darmproblemen, is het van belang dat de voeding zo weinig mogelijk 
aanleiding geeft tot ontstaan van allergische reacties. Dit wordt ook wel 
hypoallergene dieetvoeding genoemd. Dergelijke diëten bestaan veelal 
uit een enkele eiwit- en koolhydraatbron, zodat de kans op een reactie op 
voedingsbestanddelen wordt verkleind.

Gehydroliseerde eiwitten 
Gehydroliseerde eiwitten kunnen worden gezien als voorverteerde eiwitten. 
Deze processtap zorgt ervoor dat het dier minder eiwitverteringsenzymen 
dient te produceren, wanneer de voeding aankomt in de dunne darm. Het 
gebruik van gehydroliseerde eiwitten verlaagt de kans op een verstoorde 
vertering bij dieren met dunne darm- en alvleesklieraandoeningen. Een 
vermindering van de hoeveelheid onverteerde eiwitten die aan het einde van 
de dikke darm aankomen, resulteert in een betere (darm)gezondheid.  Naast 
het positieve effect op de vertering, zorgen gehydroliseerde eiwitten ervoor 
dat de kans op een allergische reactie minimaal is. 
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Vetzuren
Bij darmontsteking is het verminderen van ontstekingsreacties gewenst. Visolie 
en krillolie zijn rijk aan de vetzuren EPA en DHA. Deze vetzuren zijn in staat 
ontstekingsreacties te verminderen. 

Kleine porties
Door de maaltijden in kleine porties verspreid over de dag te geven, hoeft het 
maagdarmkanaal slechts kleine hoeveelheden voeding tegelijk te verwerken. 
Dit is gunstig voor het herstel van de darmwand.

TROVET Intestinal / FRD

Intestinal is een volledige dieetvoeding voor katten ter ondersteuning van de 
vertering. Door het gebruik van rijst als koolhydraatbron en door de toevoeging 
van zowel fermenteerbare als niet-fermenteerbare vezels, wordt extra aandacht 
geschonken aan de verteerbaarheid van de voeding en aan een gezond 
verteringsstelsel.

Aan de voeding zijn zo weinig mogelijk andere ingrediënten toegevoegd, om 
het maagdarmstelsel minimaal te belasten en de kans op een allergische reactie 
te verkleinen. Intestinal droogvoeding bevat gehydroliseerd viseiwit als enige 
dierlijke eiwitbron. Van gehydroliseerde eiwitten is bekend dat deze zelden 
overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Intestinal natvoeding bevat zalm als 
enige dierlijke eiwitbron. Hierdoor is Intestinal geschikt voor katten met
voedselovergevoeligheid.
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Intestinal is een complete en uitgebalanceerde dieetvoeding die, na 
voorschrijven door een dierenarts, voor een onbeperkte periode kan worden 
gebruikt. Intestinal is exclusief verkrijgbaar via de dierenartsenpraktijk. Kijk 
voor uitgebreide productinformatie en voedingsadvies op www.trovet.com.

Kenmerken van TROVET Intestinal / FRD:

 Hypoallergeen dieet gebaseerd op één dierlijke eiwitbron (vis/-eiwit  
 hydrolisaat) en één koolhydraatbron (rijst).

 Ter voorkoming van immunologische reacties (voedselallergie) of  
 niet-immunologische reacties (voedselintolerantie) in de vorm van  
 huidklachten en/of maagdarmklachten (diarree, braken).

 Overstappen op een hypoallergeen dieet reduceert de kans op jeuk.  
 Minder jeuk zorgt voor minder krabben, schuren en bijten en helpt  
 mogelijke secundaire huidlaesies voorkomen.

 Toevoeging van cellulose om de passagesnelheid van de licht   
 verteerbare voeding door het maagdarmstelsel te verlagen.

 Toevoeging van fermenteerbare vezels, genaamd fructo-  
 oligosacchariden (FOS), om de groei van ‘goede bacteriën’ in de darm  
 te stimuleren.

 Toevoeging van manno-oligosacchariden (MOS) voor een positief  
 effect op de (darm)gezondheid.

 Toevoeging van betaglucanen om het immuunsysteem te stimuleren.

 Toevoeging van omega 3 vetzuren (EPA en DHA), om   
 ontstekingsreacties te helpen verminderen, maakt Intestinal ook zeer  
 geschikt voor katten met atopie. 



9

Verkrijgbaar in 500g en 3 kg
droogvoeding en 190g natvoeding

500g en 3 kg
droogvoeding en 190g natvoeding
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TROVET treats 
TROVET heeft een uitgebreid assortiment verantwoorde beloningen, ook wel 
treats genoemd. De meeste treats zijn geschikt voor zowel gezonde katten 
en  honden als katten en honden met een speciale voedingsbehoefte of een 
dieetvoorschrift. De TROVET treats zijn koekjes in verschillende vormen en 
zijn een meer dan passende beloning tijdens training, na een wandeling of 
gewoon als tussendoortje.

Het bijzondere aan de TROVET treats is dat deze naast de smakelijkheid zo zijn 
samengesteld dat ze goed aansluiten op diverse dieetvoeding. Het geven van 
‘gewone’ treats aan katten of honden die een dieetvoeding krijgen, kan de 
werkzaamheid van deze voeding negatief beïnvloeden. Kies daarom bewust 
voor een treat die past bij de situatie van je kat of hond.

Vraag altijd je dierenarts om meer informatie en advies. TROVET treats zijn 
exclusief via de dierenarts verkrijgbaar.



Voor het uitgebreide TROVET 
assortiment en de verkooppunten 

kijk je op www.trovet.com
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