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Begin 2018 is de NDG vol enthousiasme gestart met het minimagazine
Speels. Uit de vele positieve reacties weten wij dat wij dit gevoel ook op jullie
hebben kunnen overbrengen. Daarom gaan wij vrolijk door met het schrijven
van nog meer leuke en nuttige artikelen over jullie favoriete huisgenoot.
Voor u ligt al weer het vierde nummer. In deze editie willen wij aandacht
vragen voor actuele onderwerpen over uw huisdier.
In deze uitgave van Speels ziet u niet alleen prachtige foto’s van “Look a Likes”
maar krijgt u ook nuttige tips bij het oplossen van gedragsproblemen bij de
kat.
Verder een uitgebreide reportage over Stichting Zwerfkatten Rijnmond.
Zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor het welzijn van de vele
zwerfkatten die zich in hun regio ophouden.
Met vriendelijke groet en veel plezier bij het lezen!

Leen den Otter
Dierenarts en voorzitter NDG

COVER MODEL
Wat lijken Astrid en Blitz toch ontzettend veel op elkaar. Dierenfotograaf Monica
van der Maden zette deze twee winnaars van de NDG facebookactie prachtig op
de foto. Lees en vooral kijk vanaf pagina pagina 6 wie de andere drie winnaars zijn.
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NDG-penning
met gravering
Heeft u een huisdier
geregistreerd bij de Stichting
Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren?
Dan kunt u als aanvulling op
de registratie een exclusieve
NDG-penning bestellen.
De penning kan bijvoorbeeld
worden gegraveerd met de
naam van uw huisdier en uw
telefoonnummer.

Bestel eenvoudig via
www.ndg.nl

€8,95

inclusief btw en
verzendkosten
De penningen zijn van duurzaam metaal,
voorzien van een glimmende laag chroom.
U kunt kiezen uit een grote en een kleine versie.
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FUN

Look
a Likes
Fotografie: Monica van der Maden

Wat lijken baasjes toch vaak op hun
eigen huisdier. Onbewust kiezen
mensen veelal net het ene ras dat
het beste bij hen past. Dus blijkbaar
ook qua uiterlijk.
Dat was voor de NDG een reden om
hier een leuke Facebookactie van
te maken. De vier winnaars werden
beloond met een fotoshoot door de
beroemde dierenfotograaf Monica
van der Maden. Het resultaat zie je
op de volgende pagina's.
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Auatralian labradoodle Blitz
"Blitz is een geweldig, zeer liefdevol en ge
voelig beest. Hij heeft een supermooie vacht,
en doordat hij geen ondervacht heeft ruit hij
niet. De vacht vergt wel heel veel onderhoud
en dus moeten we vaak borstelen en kam
men om hem klitvrij te houden.
Als wij samen buiten lopen krijgen we met
enige regelmaat te horen dat Blitz op zijn
baasje lijkt." Nou dat is op de foto's heel dui
delijk te zien, beiden hebben krullend haar
en zelfs de kleur ligt dicht bij elkaar.

Astrid en Blitz
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Wie betaalt uw rekening
van de dierenarts?
€10,00
Premiekorting

Maak het vandaag meteen in orde en
ontvang € 10 premiekorting
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maak de verzekering
dan ook meteen vandaag in orde:
• Ga naar www.ndg.nl/dierenverzekering
• Klik door naar de site van Reaal Dier & Zorg
• Heeft u een vraag, bel dan gerust naar 072 518 02 80

Een ongeluk, een ziekte,
…je moet er niet aan denken.
Uw dierenarts kan uw huisdier
vaak weer volledig genezen.
Maar wie betaalt de rekening?
Kies voor de zekerheid van de
Reaal Dier & Zorg Verzekering,
al sinds 1998 de grootste
huisdierverzekeraar van
Nederland. Ga naar de site
van de NDG en ontvang € 10,korting op uw premie.

Nibbit betekent alles voor mij

Peggy
en
Nibbit

Peggy heeft ASS (autisme spectrum stoornis)
en Nibbit kun je zien als haar therapie konijn.
"Sinds Nibbit bij mij is kan ik veel beter met
mijn autisme omgaan. Als ik een paniekaanval
heb, of heel erg verdrietig ben staat Nibbit
altijd voor mij klaar. Het is een heel mooi,
lief en zorgzaam konijn, en hij is ook super
makkelijk."
Nibbit is een kruising tussen een Teddy en een
Angora.
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Dennis en Kaya
Wie lijkt er nou op wie?
"Van kinds af aan ben ik gefascineerd
door de wolf. Nu twee husky's verder
ben ik ontzettend blij met Kaya. Zij is
een mix van de Alaskan Husky en de
Alaskan Malamute. Kaya heeft het beste
van twee werelden. Ze luistert hart
stikke goed als er iets te verdienen valt.
Ze heeft een opvallend zacht karakter,
maar toch alle uiterlijkheden van de
wolf en de prachtige blauwe ogen om
het nog mooier te maken." Wie leek er
ook al weer op wie?
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Een charmeur 1e klas
Tja, je komt ze tegen in de praktijk (ik werk
als dierenarts), de dieren die je hart doen
smelten, maar waar je niet aan toe wilt
geven. Toch ben ik daar gevallen voor
Djazzper, z'n sexy stijl en zijn ontzettende
blauwe ogen, een charmeur 1e klas.
Naast dat het een plaatje is om te zien, is
het een heerlijke, echte Ragdoll. Luieren,
geen vlieg kwaad doen en de allerbeste
plekjes in bed opeisen; het hoort er alle
maal bij.

Saskia en Djazzper
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GEDRAG

Voor de meeste problemen is een oplossing mogelijk

Gedragstherapie
bij de kat
De specialist in
gedragstherapie.

Veel mensen weten dat er gedragstherapeuten voor honden
bestaan. Deze specialisten kunnen baasjes helpen als er
problemen zijn met het gedrag van hun hond. Een stuk minder
bekend is dat er ook veel gedragstherapeuten voor katten in
Nederland zijn. Gek eigenlijk, als je bedenkt dat in ons land veel
meer katten dan honden leven. Deze therapeuten zijn actief
bezig om problemen bij eigenaren thuis te helpen oplossen.
12

Door: Sonja van Leeuwen, paraveterinair en gediplomeerd gedragstherapeut voor hond en kat

Bij katten is een duidelijke top 3 in gedragsproblemen,
afgaande op de hulpvragen van eigenaren. Dit zijn onzindelijkheid, agressie naar soortgenootjes of agressie naar het
baasje. Wie een probleem heeft met het gedrag van zijn of
haar kat in huis, kan contact opnemen met een gedragstherapeut. Deze stuurt dan een uitgebreide vragenlijst en komt
vervolgens op afspraak bij u thuis om de situatie goed te
kunnen bekijken.
Niet persé om het probleemgedrag ‘live’ te zien, want dat
lukt helaas niet altijd. Een kat gaat niet op commando naast
de bak plassen of agressie vertonen. Maar de therapeut kan
wel veel andere dingen opmerken en de eigenaar nauwkeurig bevragen, om zo een compleet beeld te krijgen van
het probleem. Vervolgens volgt uitgebreid advies over hoe
u anders met uw kat om kunt gaan en welke veranderingen
en verbeteringen u kunt toepassen.
Het voert te ver om uit te leggen hoe het allemaal werkt,
maar het is in elk geval belangrijk dat u weet dat er mogelijkheden zijn om een probleem op te lossen.
Door een zich ontwikkelende medische zorg worden katten
ook steeds ouder. Dat brengt specifieke problemen met zich
mee. Het goede nieuws is dat er vaak een mogelijkheid is
om deze op een simpele manier te begeleiden of verhelpen,
met de juiste inzichten en informatie die een gedragstherapeut kan geven. Dat is ook de reden dat deze professionals
bij u thuis komen. Dan kunnen we ter plekke zien wat er
(nog meer) gedaan kan worden om de woonomgeving van
uw kat zo katvriendelijke mogelijk te maken.

We hebben nauw contact met dierenartsen, ook
met het oog op een mogelijke medische achtergrond of juist gevolg van probleemgedrag.

Samenwerking
De Katten Academie
werkt samen met andere
organisaties, waaronder de
NDG. Helaas ontsnappen dieren
nog wel eens, vooral als er spanning is in
huis. Dan is het belangrijk dat ze zo snel
mogelijk terug worden gevonden om ze
weer hun plekje thuis te laten vinden.
We geven de eigenaar begeleiding bij
een goede introductie, zodat onderlinge
spanningen niet verder oplopen of liever
nog voorkomen worden. Uiteraard is het
chippen van uw kat van wezenlijk belang
bij een snelle opsporing.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over kattengedragstherapie,
wilt u meer informatie over het vak en de
mogelijkheden of denkt u zelfs: dat heb ik altijd
al willen doen, gedragsdeskundige worden?
Ga dan naar www.kattenacademie.nl
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VOEDING
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Samen gezond
Door: Ronald Jan Corbee, DVM, PhD, Dipl. ECVCN
(Nederlands specialist Veterinaire Diervoeding, European specialist in Veterinary and Comparative Nutrition,
Utrecht University Faculty of Veterinary Medicine)

Bas luistert naar de radio en hoort een oproep van de Faculteit
Diergeneeskunde voor een onderzoek naar overgewicht bij baas en hond
voorbij komen. In het kader van “samen op gezond gewicht”, besluit Bas dat
hij samen met Golden Retriever Max mee gaat doen aan het onderzoek.
Baasje Bas heeft een Body Mass Index (BMI) van boven de
25 en heeft dus overgewicht. Hond Max heeft een lichaamsconditiescore (BCS) van boven de 7 en is dus obees. Het
doel van het onderzoek was om te kijken of het gemakkelijker is om samen met de hond af te vallen dan alleen.
In totaal deden 60 baasjes met hun honden mee aan het
onderzoek waarvan 30 mensen alleen advies kregen voor
zichzelf en de andere 30 kregen ook een advies voor de
hond. Bas kreeg een advies voor zichzelf en voor Max; beide
moesten gezonder gaan eten en Max kreeg op advies van
de voedingsspecialist nog maar ongeveer de helft van zijn
normale portie per dag. Na 8 weken bleken zowel Bas en
Max duidelijk te zijn afgevallen. Er bleken geen duidelijke verschillen tussen beide groepen na afloop van het
onderzoek. In beide groepen waren zowel de baasjes als
de honden duidelijk afgevallen. De baasjes gaven aan dat
de honden hun enorm hadden geholpen bij het afvallen.
Ook vonden de baasjes het gemakkelijker om hun honden

te laten afvallen als ze ook zelf bezig waren met
afvallen. Het maken van gezondere keuzes voor
jezelf, maakt dus ook dat het gemakkelijker is
om gezondere keuzes te maken voor je hond.
Dit blijkt ook uit het feit dat ook in de groep
waarin de baasjes alleen advies kregen voor
zichzelf, de honden zijn afgevallen.
Bas is blij dat hij samen met Max heeft meegedaan aan het onderzoek. Hij voelt zich een stuk
fitter en ook Max loopt vrolijker en vlotter met
hem mee.

Meer informatie?
Wilt u meer lezen over onderzoeken naar
diervoeding en advies over gezond eten?
Kijk dan eens op www.voerwijzer.com
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HANDIG

NDG Helpdesk
Rita vertelt

Controleer regelmatig je gegevens
Krijg je een nieuw mobiel nummer? Pas het aan.

'Ik word altijd erg blij als een vermist dier weer terug kan naar de eigenaar.'
Tien jaar geleden was het chippen van honden
nog niet verplicht. De meeste honden zijn dat nu
gelukkig wel en dat geeft dan ook meer vragen over
verhuizingen, veranderingen van eigenaar, meldingen van vermissing en van overlijden. Er komen ook
meer honden uit het buitenland naar Nederland, die
door verschillende stichtingen gered worden van een
leven op straat. Vaak gaat dat goed, maar we merken
ook dat er regelmatig honden zijn die door hun
‘rugzakje’ en de daardoor veroorzaakte gedragsproblemen van de ene eigenaar naar de andere gaan.
Het zou goed zijn als het ook verplicht wordt om
katten te chippen. Helaas komt het toch nog wel
regelmatig voor dat een kat geen chip heeft of dat
het nummer niet is geregistreerd. Het wordt dan erg
lastig om de eigenaar terug te vinden.
We sturen naar de eigenaren van de bij de NDG
geregistreerde dieren een mail op de dag dat hun
huisdier jarig is. Dit doen we omdat de eigenaar
op dat moment kan controleren welke gegevens
geregistreerd staan. Aan de reacties merken we hoe
nuttig dat is: naar aanleiding van die mailtjes worden
vaak gegevens aangepast. Vaak denkt een eigenaar
er bijvoorbeeld niet aan om het telefoonnummer aan
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te passen als deze een nieuw mobiel nummer krijgt.
Naar aanleiding van de verjaardagsmailtjes worden
regelmatig leuke foto’s van het desbetreffende dier in
een reactie meegestuurd.
Het is altijd fijn als een huisdier door middel van
de chip weer herenigd kan worden met zijn of haar
eigenaar bij een vermissing. Extra leuk is het als een
vermissing in het buitenland kan worden opgelost.
Een huisdier kan tijdens een vakantie vermist raken,
maar de gegevens bij NDG zijn ook via de Europese
zoekmachine terug te vinden. Soms is er van ons
wat extra speurwerk nodig om een eigenaar terug te
vinden als een registratie niet helemaal up-to-date is,
maar het is wel fijn als dat toch lukt.

Vragen en mutaties?
Ons secretariaat is tijdens werkdagen niet alleen via de
mail maar ook telefonisch bereikbaar. We merken dat dit
ook wordt gewaardeerd.
Bel 0900 - 404 04 56 (€0,20 p/m)
Maandag t/m vrijdag 9:00-16:30 uur
Email info@ndg.nl
Mutaties kun je doorgeven via onze website www.ndg.nl

Stichting Amivedi viert 85-jarig bestaan!

Stichting Amivedi

Amivedi is sinds de oprichting in september 1933 uitgegroeid tot een professionele vrijwilligersorganisatie
en is dé autoriteit op het gebied van registratie van vermiste en gevonden huisdieren.
Stichting Amivedi heeft 110 meldpunten met een landelijke dekking. Onze ruim 140 vrijwilligers zetten
zich dag in dag uit geheel belangeloos in om u met uw dier te herenigen. Jaarlijks worden zo bijna 44.000
huisdieren herenigd met hun eigenaar.
Heeft u een huisdier gevonden of vermist u uw huisdier? Een gevonden of vermist dier kan via onze website
(www.amivedi.nl)
telefonisch
(09002648334)
kosteloos 1933
wordenuitgegroeid
aangemeld bij het
meldpunt
in uw regio.
Amivedi
is sindsofde
oprichting
in september
tot
een professionele
vrijwilligersorganisatie
en is dé autoriteit op het gebied van registratie van vermiste en gevonden huisdieren.

viert 85-jarig bestaan!
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi heeft 110 meldpunten met een landelijke dekking. Onze ruim 140 vrijwilligers zetten zich dag in dag uit

SOCIAAL

De kattenvangers
van Rotjeknor
Elk jaar krijgen honderden
katten een nieuwe kans
door de inzet van de
medewerkers van Stichting
Zwerfkatten Rijnmond.
Het
vangen van de
zwerfkatten
gebeurt altijd
met een uiterst
diervriendelijke
methode.
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De meeste katten in Nederland hebben niets te klagen: een warm huis,
tweemaal daags te eten en alle aandacht en genegenheid die ze zich
maar kunnen wensen. Maar niet alle katten leiden een zorgeloos bestaan.
Nederland telt ook een omvangrijke groep zwerfkatten die van zo’n luizen
leventje alleen maar kunnen dromen. Dankzij organisaties als Stichting
Zwerfkatten Rijnmond vinden veel van deze dieren een nieuw thuis.

Wilde dieren
Bij zwerfkatten denken veel mensen aan vakanties in Spanje, Italië of verdere oorden. Daar zie je
regelmatig een bende graatmagere en verwilderde
poezen de straten afschuimen op zoek naar voedsel.
In Nederland zie je veel minder zwerfkatten in het
straatbeeld, maar ze zijn er wel degelijk. De zwerfkatten zijn op te delen in twee groepen. De eerste
groep bestaat uit verwilderde katten. Die zijn in het
wild geboren en blijven het liefst zo ver mogelijk uit
de buurt van mensen. De tweede groep bestaat uit
weggelopen en verdwaalde katten. Zij gaan juist
op zoek naar menselijk contact, maar hoe langer ze
van huis zijn, hoe groter de kans dat ze verwilderen.
Stichting Zwerfkatten Rijnmond heeft voor beide
groepen een aanpak op maat. Weggelopen katten
worden herenigd met hun eigenaar, en als die onvindbaar is dan krijgen ze een nieuw huis. Dat is bij
de echte zwerfkatten helaas niet mogelijk. Die zijn
te wild om nog te kunnen wennen aan een burgerlijk bestaan op de vensterbank. Zij krijgen te maken

Weggelopen katten met een
geregistreerde chip kunnen altijd
snel terug naar hun baasje.
met de diervriendelijke TNR-methode (Trap-NeuterReturn). In goed Nederlands: vangen, steriliseren en
terugzetten. Vooral de middelste stap is hard nodig
om de populatie onder controle te houden. Om de
verspreiding van ziektes tegen te gaan krijgen ze
ook nog de nodige medische aandacht: ze worden
ontwormd, ontvlooid en ingeënt zodat ze gezond
en wel hun territorium weer 'onveilig' kunnen maken.
EEN SPEELS MAGAZINE / 042018/2019 /
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Niet schieten!
Het aantal zwerfkatten in Nederland is een
onderschat probleem. Dat blijkt wel uit de cijfers:
Stichting Zwerfkatten Rijnmond heeft de afgelopen
jaren liefst 22.000 katten opgevangen. Daarvan
konden 2200 katten worden herenigd met hun
oude (of nieuwe) eigenaar, daarnaast werden maar
liefst 6400 zwerfkittens klaargestoomd voor een
leven als huiskat. Dat gaat niet zonder slag of stoot.
De regio Rijnmond is ontzettend divers: je hebt er
grote steden en pittoreske dorpjes, maar ook de
glazen jungle van het Westland en het uitgestrekte
Rotterdamse havengebied. Genoeg plek om je
te verstoppen dus. De havenpoezen die in deze
barre omgeving weten te overleven zijn waardige
tegenstanders voor de ervaren kattenvangers van
Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Die maken gebruik

van een list die rechtstreeks uit een tekenfilm lijkt te
komen: ze leggen een spoor van lekkernijen dat de
kat richting een speciale kooi leidt. Langzaam maar
zeker maakt de argwaan plaats voor gulzigheid en
wandelt de kat de kooi binnen op zoek naar meer
eten. Eenmaal binnen klapt de kooi dicht en wacht
de 'schooier' een tripje naar de professionele kattenopvang in Rotterdam. Voor de meest sluwe katten
heeft de stichting zelfs een vangkooi die op afstand
geactiveerd kan worden. Deze diervriendelijke
methode is minder vanzelfsprekend dan hij lijkt. In
Friesland en Utrecht mogen jagers bijvoorbeeld op
zwerfkatten schieten. Dat gebeurt om weidevogels
te beschermen, maar het is nog maar de vraag
hoe effectief deze methode is. Het vrijgekomen
territorium wordt meestal snel ingenomen door een
nieuwe poes. Bovendien: ook een avontuurlijk aan-

Stichting Zwerfkatten Rijnmond aan het werk
Verwilderde zwerfkatten krijgen te maken met de diervriendelijke Trap-NeuterReturn-methode . In goed Nederlands: vangen, steriliseren en terugzetten.
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gelegde boerderijkat loopt zo het risico tegen een
schot hagel aan te lopen. Het vangen en steriliseren
van zwerfkatten is niet alleen diervriendelijker, maar
ook effectiever. Sinds de oprichting van Stichting
Zwerfkatten Rijnmond in 2003 loopt het aantal
zwerfkatten in de regio duidelijk terug.

Een nieuwe start
De jeugd heeft de toekomst; dat is bij katten niet
anders. Om die reden heeft Stichting Zwerfkatten
Rijnmond speciale aandacht voor kittens. Bij
meldingen over moederpoezen en kittens worden
alle zeilen bijgezet. Voor jonge zwerfkatten is het
immers nog niet te laat om een nieuw bestaan als
huiskat op te bouwen. Enige haast is wel geboden:
hoe eerder de katten kunnen wennen aan mensen,
hoe beter. Een leeftijd van 6 tot 8 weken is ideaal,
daarna wordt het voor de kittens steeds moeilijker
om zich aan te passen. Gelukkig heeft Stichting
Zwerfkatten Rijnmond een uitgebreid netwerk van
gastgezinnen waar de jonge poezen kunnen wennen aan mensen en hun vele eigenaardigheden. Als
de kittens klaar zijn voor adoptie gaan ze eerst nog
een laatste keer terug naar de kattenopvang waar ze
grondig worden nagekeken en gechipt. Pas daarna
vertrekken ze naar hun nieuwe eigenaar. Die krijgt

uitgebreide voorlichting, een starterspakket met
speciaal kittenvoer en betaalt alvast een bijdrage
voor de sterilisatie of castratie. Zo wordt voorkomen
dat er een nieuwe generatie zwerfkatten ontstaat.
Talloze katten krijgen elk jaar de kans op een
nieuwe toekomst dankzij de inspanningen van de
6 medewerkers en 80 (!) vrijwilligers die actief zijn
voor Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Zij kunnen hun
werk niet doen zonder de vele gulle bijdragen van
bedrijven en particulieren. De zwerfkattenopvang
(2004), operatiekamer (2007) en de speciale moederpoezen- en kittenopvang (2009) werden allemaal
mogelijk gemaakt dankzij sponsors en donaties. Het
is te danken aan deze onvermoeibare vrijwilligers en
gulle donateurs dat de Rijnmondse zwerfkat hard
op weg is een zeldzame diersoort te worden.

Benieuwd naar het werk van
Stichting Zwerfkatten Rijnmond?
Meer informatie over de stichting vind je op
www.zwerfkattenrijnmond.nl
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HANDIG

De NDG registratiepas:
Bewaar ’m goed!
De NDG registratiepas heeft afgelopen jaar een make-over gekregen.
De nieuwe pas kun je altijd bij je dragen in je portemonnee of in het handige
dierenpapieren trommeltje.
Als je een nieuwe chip registreert bij de
NDG, ontvang je de pas na ongeveer twee
weken met de post. Je ontvangt ook een
nieuwe pas als je een adreswijziging hebt
doorgegeven. In de enveloppe vind je een
brief met informatie, het magazine Speels,
en de NDG registratiepas. Het is van groot
belang dat je deze pas bewaart, want hier
staat unieke informatie op die alleen voor
jou bestemd is. Op de pas staan de naam
van de eigenaar, de naam van het dier, het
chipnummer en de unieke safe code. Vooral
deze laatste code is heel belangrijk om altijd
te bewaren: deze staat alleen op de registratiepas en is nergens anders te vinden.

Het
DierenPapieren
trommeltje
van de NDG!
Alle gegevens van
uw dier bij de
hand.

Vragen en mutaties?
De safe code heb je nodig als je bijvoorbeeld online adresgegevens wilt wijzigen in
een registratie, of als je de houder van het
huisdier wil veranderen.
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Heb je vragen over de registratiepas en de safe code?
Mail ons op info@ndg.nl
Mutaties kun je doorgeven via de website van de NDG: www.ndg.nl

shoppen
Kattenpandje van karton
Kattenpandjes van KEK Amsterdam zijn kartonnen dozen in de
vorm van een huis. Heel eigenzinnig in je interieur en ideaal voor
katten, die niets liever willen dan in een doos kruipen en liggen.
De kartonnen doos is gemaakt van 100% gerecycled karton.
Vanaf € 19,95, KEKAmsterdam.nl

Alessi Lula Voerbak

Speciaal voor kleine viervoeters!
Deze afsluitbare voerbak heeft een
uitneembare, roestvrijstalen binnenbak
met een inhoud van 600 ml.
€ 69, o.a. bij Fonq.nl

handig
HuisdierenApp
De HuisdierenApp is een handige app die alle gegevens van jouw eigen
huisdier bundelt. Je hebt alle informatie over je huisdier in één hand!
Als je op pad gaat wil je graag weten waar de losloopgebieden zijn, waar
de dichtstbijzijnde dierenarts of dierenspeciaalzaak is. Het weerbericht,
activiteiten en dierennieuws: allemaal handzaam in de HuisdierenApp!
Kortom een praktische tool voor de huisdierenbezitter. Naast informatie
over kat en hond, kunnen ook de gegevens van de overige huisdieren
(bv. konijn, vis, vogel) worden toegevoegd.
www.huisdierenapp.nl
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SATIETY DIET
MET SUCCES NAAR EEN GEZOND GEWICHT!
Bob en Billy zitten weer lekker in hun vel!
Een half jaar geleden waren Bob en Billy nog te dik en
lagen ze bijna de hele dag in hun mand. Onder begeleiding
van de dierenarts volgden ze een speciaal gewichtsverlies
programma met Satiety dieet en extra beweging.
Het was even volhouden, maar gelukkig hadden ze door
de speciale brokken geen honger. Dus hoefden ze ook niet
te bedelen. Dit tot grote opluchting van hun baasje, die
ontzettend trots is op het resultaat. Want Bob en Billy zijn
weer fit, actief en vrolijk.
Kortom, ze zitten weer lekker in hun vel!

KORT
BINNENIJGBAAR
VERKR
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