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VOORWOORD
Beste dierenarts en dierenartsassistent,
U leest deze laatste SANIMED.info
van 2011 misschien wel ergens onder
de kerstboom, thuis of in uw praktijk.
Het is december, een goed moment
om de balans van het afgelopen jaar
op te maken. Ik kan die opmaken naar
aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek dat onlangs is afgerond.
Ik bedank iedereen voor hun deelname.
Uit het onderzoek blijkt dat u belang
hecht aan goed accountmanagement
en dat u ons team waardeert. Vanwege
ons groeiend klantenbestand hebben
we een derde accountmanager aangesteld. In deze SANIMED.info maakt u
kennis met Suzanne Dankers.
Uit de enquête blijkt ook uw tevredenheid over SANIMED Hypoallergenic LR
worst. Op een schaal van 1 tot 5 waardeert u die met een 4,4! Trots kondig ik
dan ook de uitbreiding van het worstenassortiment aan, waarover u meer in

SANIMED Worst:
van hype tot succes
Door drs. Ruth Geudens, SANIMED dierenarts

deze nieuwsbrief kunt lezen.

Tijdens de voorjaarsdagen in 2010 introduceerde SANIMED in avant-première

Natuurlijk komen uit de enquête ook

de SANIMED Hypoallergenic LR Worst. Een unicum in de markt: veterinaire

verbeterpunten. Deze pakken we in

voeding in deze innoverende vorm.

2012 aan, zodat u nog succesvoller met
SANIMED kunt werken. Ik wens u fijne

De worst stond in het middelpunt van de belangstelling. Nu, ruim anderhalf

feestdagen en een (voor mens en dier)

jaar later, krijgt dit succesverhaal een vervolg. SANIMED introduceert drie

gezond en succesvol 2012!

nieuwe worsten: Atopy/Sensitive, Hypoallergenic DR en Recovery.

Arjan Hoppenbrouwers
Commercieel manager

Lees verder op pagina 2
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SANIMED Worst: van hype tot succes
SANIMED Atopy/Sensitive

gegeven als natvoer in combinatie of

verteringsstelsel tot een minimum,

Op basis van gehydroliseerde dierlijke

ter vervanging van SANIMED Atopy/

terwijl de darmflora toch optimaal

eiwitten en 5% zalmolie met als indi-

Sensitive, SANIMED Hypoallergenic LR

wordt ondersteund.

catie atopie, al dan niet in combinatie

of DR droogvoer. In de praktijk blijkt dat

met voedselallergie of ter ondersteu-

de meeste eigenaren de worst inzetten

Worsten bewaren

ning van andere jeukende huidaan-

als gezonde snack. De displaydoos is

Vlak na de lancering kregen wij de

doeningen.

dan ook een goede eyecatcher op uw

vraag of de SANIMED-worst in te

balie.

vriezen is. Welnu, de worst is in geslo-

SANIMED Hypoallergenic DR

ten verpakking op kamertemperatuur

Enthousiaste reacties

tot de vervaldatum houdbaar. Eenmaal

We

enthousiaste

geopend is hij 2 tot 5 dagen afgedekt

SANIMED Recovery

reacties van tevreden eigenaren. Voor-

in de koelkast te bewaren. Voor zeer

Voor herstel. In een periode van extre-

heen hadden zij weinig keuze in een

kleine honden (denk aan chihuahua’s)

me fysieke inspanning of bij herstel is de

beloning als hun hond voor gangbare

en voor gehospitaliseerde patiënten

doorbloeding van het spijsverterings-

snacks gevoelig bleek te zijn.

kan de worst langer bewaard worden

stelsel en de darmflora vaak verstoord.

Door de stevige consistentie is de

door deze in porties in te vriezen.

Dit kan leiden tot stressdiarree en ver-

SANIMED-worst goed doseerbaar en

SANIMED-worst is smakelijker dan

minderde nutriëntopname. Om honden

gemakkelijk bij het toedienen van een

andere vormen van natvoeding en

extra te ondersteunen bij herstel,

tablet of capsule. Tijdens de testfase

zorgt voor een goede klantenbinding.

extreme fysieke inspanning of onder-

kregen we van een collega zeer posi-

Bovendien is het vochtgehalte lager

gewicht, bevat SANIMED Recovery

tieve feedback. Zijn Newfoundlanders

dan bij blikvoer, waardoor de te geven

worst een hoog energiegehalte, een

hadden na een zwempartij bij warm

hoeveelheid beduidend lager kan zijn.

hoog zalmoliegehalte en is zeer licht

weer last van diarree. Vermoedelijk

verteerbaar. Kan eenvoudig, na het

hadden ze vijverwater gedronken.

Bent u nieuwsgierig naar onze nieuwe

mengen met lauw water, gebruikt

Dankzij

Hypoallergenic

varianten, neem dan contact op met

worden voor dwangvoeding.

LR Worst was de diarree snel voorbij.

uw dierenartsbezoeker. Ook uw erva-

Honden met acute diarree hebben

ringen zijn welkom. Deel ze met ons via

vaak baat bij kleine porties van een

info@sanimed.info.

Bevat eend als dierlijke eiwitbron.

Voordelen dieetvoeding

ontvingen

veel

SANIMED

heeft

hoog verteerbare, zachte voeding.

veel voordelen. De worst kan worden

Dit beperkt de irritatie van het spijs-

Dieetvoeding

in

worstvorm

Dierenarts Paula Hendriks, eigenaar Dierenkliniek Zuiderkaag in Schagen

Praktijkervaringen met SANIMED Neoplasia/Cardiac
Paula Hendriks verwezenlijkte in 1997
haar droom en opende Dierenkliniek
Zuiderkaag

in

haar

woonplaats

Schagen; een kliniek met zorg vanuit
het hart voor mens en dier. Samen met
een collega richtte Paula in 2003 de
Samenwerkende Diergeneeskundige
Kankercentra (SDK) op.
Dierenkliniek

Zuiderkaag

is

een

van de 11 kankercentra van SDK
(www.kankerbijdieren.nl). Paula ontvangt
in haar praktijk veel honden met
kanker die door collega dierenartsen

Voedingsconsulenten
Erlyn Vloemans en Nils Hubner
pagina 2

wat ik zoek in mijn ondersteuning van
de oncologiepatiënt.”
SANIMED Neoplasia/Cardiac bevat
een zeer hoge concentratie visolie
(5%). Visolie in voeding heeft een
remmende werking op de groei van
tumorcellen. Honden met hartfalen of
kanker vermageren. Visolie gaat vermagering tegen en heeft een beschermend
effect tegen hartritmestoornissen.

Hartfalen
Paula: “Ik zet SANIMED Neoplasia/
Cardiac ook in als seniorvoeding.
Die senioren komen al na een week
SANIMED Neoplasia/Cardiac in hun
zijn doorverwezen. “Als diereigenaren

Voeding is daar ook een onderdeel van.

tweede jeugd.” Honden met hartfalen

de diagnose kanker horen, schrikken

Paula: “Een dierwaardig bestaan staat

hebben vaak een tekort aan taurine en

ze enorm. Maar over het algemeen is

altijd voorop. Dat bespreken we met

carnitine. Een verrijking van het voer

kanker minder bedreigend voor een

de baasjes.”

met taurine en carnitine verbetert de
hartfunctie en verlengt de levensduur.

hond dan hart- of nierfalen,” vertelt

Juiste voeding

SANIMED Neoplasia/Cardiac is verrijkt

Paula gebruikt sinds ruim een jaar

met 0,075% L-carnitine wat de hart-

Goed voortraject

SANIMED Neoplasia/Cardiac. Paula:

spierfunctie verbetert. Ook is dit voer

Door de enorme ontwikkelingen in de

“Op de universiteit had ik les van

verrijkt met 0,15% Taurine wat de hart-

behandeling van kanker bij mensen is

Anton

spiercontractie versterkt.

er ook bij gezelschapsdieren steeds

hoog op de agenda. Mijn interesse was

Paula: “De combinatie van Neoplasia

meer mogelijk. Paula: “Met een goed

gewekt toen ik las dat Anton Beynen

en Cardiac is geweldig: kanker en hart.

voortraject en chirurgie overleeft een

SANIMED-voeders

Dat

Er zijn voldoende alternatieve voe-

hoog percentage van de patiënten.

schept vertrouwen.” Daarom heeft

ders voor hartfalen maar voor kanker-

Essentieel daarbij is goede huisves-

ze

Neoplasia/Cardiac

patiënten heb ik geen vergelijkbaar

ting, voeding en de juiste omgevings-

geanalyseerd en ingezet bij oncologie-

product. De resultaten en de accep-

factoren.” Als goede omgevingsfac-

patiënten. De resultaten en de accep-

tatie van SANIMED Neoplasia/Car-

toren noemt Paula bijvoorbeeld het

tatie zijn geweldig. Het voer werkt ook

diac zijn uitzonderlijk.” Paula en haar

niet roken in het bijzijn van huisdieren.

heel goed in combinatie met chemo-

voedingsconsulenten Erlyn Vloemans

Een veel kleiner percentage heeft extra

therapie. Paula: “Sommige chemothe-

en Nils Hubner adviseren de honden-

ondersteuning nodig, zoals chemo-

rapeutica hebben een negatief effect

eigenaren

therapie of bestraling. En een deel kun

op het hart. SANIMED Neoplasia/

Cardiac als volledige voeding met als

je slechts ondersteunen tot het einde.

Cardiac combineert precies datgene

lekkernij de SANIMED-worst erbij.

Paula.

Beynen.

SANIMED

Voeranalyse

ontwikkelt.

stond

SANIMED

ONCOlogisch Treffen 2012
Kom ook naar het ONCOlogisch Treffen
op 11 en 12 februari 2012.
Bezoek onze stand (nr. 7)
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Neoplasia/

C olumn

Door Prof. Dr. Ir. Anton Beynen

Dierenartsbezoekers

Voeders geschikt voor
alle rassen of voor één ras

Onze dierenartsbezoekers zijn:
Ruth Geudens
M 06 51 14 47 50

Voor gezonde honden zijn er preven-

Dit geldt voor zowel voedingsstoffen

tieve voeders met gezondheidsclaims.

als functionele ingrediënten.

Men kan kiezen uit volledige ‘all-

E ruth@sanimed.info
Rian van der Heijden

breed, life-stage’-voeders of ‘breed-

De problematiek wordt geïllustreerd

M 06 10 95 86 98

specific, life-stage’-voeders. De sa-

door het vaststellen van het calcium-

E rian@sanimed.info

menstellingen zijn aangepast aan de

gehalte voor rasspecifieke en rasonaf-

levensfase van puppy tot senior. Voor

hankelijke puppyvoeders. Te weinig

Suzanne Dankers

levensfase-afhankelijke voeders be-

calcium

M 06 22 98 34 87

staat een goede wetenschappelijke

botdichtheid,

onderbouwing. De huidige, weten-

compressiefracturen, abnormale stand

schappelijke kennis zou ook de basis

en pijnlijke locomotie. Teveel calcium

moeten zijn voor de samenstelling van

veroorzaakt subklinische of klinische

een voeder voor één specifiek ras of

osteochondrose in het gewrichtskraak-

juist voor alle rassen. Bij rasspecifieke

been.

veroorzaakt

een

lage

greenstickfracturen,

voeders zou dan optimale gezondheid
gepaard zijn aan een meer individuele

In ernstige gevallen kan het radius-

benadering van de hond. Voeders die

curvus-syndroom ontstaan. Er kan

geschikt zijn voor alle rassen zouden

worden aangenomen dat puppies van

optimale

grote rassen gevoeliger zijn dan die

gezondheid

paren

aan

praktische voordelen.

van kleine en middelgrote rassen.
Grote rassen hebben een relatief hoog

De individuele benadering via ras-

calciumgehalte in de voeding nodig

specifieke voeders is helder: de hond

ter voorkoming van deficiëntie, terwijl

op de zak lijkt wel of niet op je eigen

een relatief laag gehalte leidt tot

hond. De praktische voordelen van

intoxicatie. Voor grote rassen geldt dat

rasonafhankelijke voeders zijn ook dui-

het optimale bereik van het calcium-

delijk: efficiëntere productie, logistiek,

gehalte tussen deficiëntie en intoxica-

opslag en voorraadbeheer. De formule-

tie smal is. Deze uitspraak is echter

ring van de twee typen voeders is

gebaseerd op onderzoek met slechts

minder eenduidig. Voor rasonafhanke-

enkele kleinere rassen, terwijl de

lijke voeders moeten de gehalten aan

Duitse dog model staat voor de gro-

de diverse voedingsstoffen dusdaning

tere rassen. Wat is het ideale calcium-

worden ingesteld dat ze binnen het

gehalte voor puppies? De vergelijking

betreffende, optimale behoeftebereik

van een achttal publicaties wijst erop

van elk ras vallen. Voor de formulering

dat 0,46 g calcium per MJ (0,74 % cal-

van rasspecifieke voeders is dezelfde

cium in een droogvoeder met 1600 kJ

kennis nodig, maar de optimale nutriënt-

per 100 g) voldoet voor alle onder-

opname is nu afgestemd op het

zochte rassen. Dit is een laag gehalte.

behoeftebereik van één bepaald ras.

Officiële instanties (National Research

Voor de preventie van voedingsgerela-

Council, FEDIAF) geven een hogere

teerde ziekten zullen rasonafhankelijke

aanbeveling. Bovendien worden door

voeders gericht zijn op algemene aan-

een laag calciumgehalte de grondstof-

doeningen en rasspecifieke producten

fenkosten hoger. Calciumarme, dierlijke

op de eigenschappen van het betref-

grondstoffen zijn arm aan as (bot) en

fende ras. Maar de kennis van de rela-

derhalve duur. Het voorgestelde lage

tie tussen voeding en gezondheid is,

calciumgehalte komt daarom zelden in

vooral voor specifieke rassen, beperkt.

puppyvoeders voor.
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E suzanne@sanimed.info

Suzanne Dankers
stelt zich voor
Suzanne Dankers (26) werkt sinds oktober bij SANIMED als accountmanager.
Ze woont samen met haar vriend Stephan en hond Sjors in Zoetermeer. Sjors (2)
is een kruising van een Rottweiler en een Amerikaanse buldog.
Na haar studie Dier- en Veehouderij

Nu geniet ik van onze hond Sjors.

aan de Hogere Agrarische School in

Tijdens

Delft begon Suzanne als medewerker

sprak ik met Ruth Geudens en kwam

verkoopbinnendienst

mijn

SANIMED-opleiding

Vitamex,

ik symptomen tegen die ik herkende

producent van premixen en concen-

bij Sjors: jeuk, opengekrabde plek-

traten voor de veevoederindustrie.

ken en oorschudden. Ik ben hem

Suzanne: “Vobra kende ik via mijn

SANIMED Atopy Sensitive gaan voeren

oude werkgever. Het is een prach-

en na een paar dagen waren de klach-

tig familiebedrijf. Het werken met

ten al flink minder. Nu krijgt hij continue

gezelschapsdieren vind ik geweldig.

SANIMED Atopy Sensitive en als belo-

Met voeding kun je veel proble-

ning SANIMED-worst.”

bij

men oplossen. Je kunt vaak al veel
doen zonder dat directe medicatie

Suzanne liep tijdens haar studie stage

nodig is.”

bij een dierenartspraktijk in Zoetermeer. Hier heeft ze het kwaliteitskreeg

systeem mee opgezet. Ze is nu be-

opleiding.

gonnen met Nima A en B. Suzanne’s

Haar werkgebied is West-Nederland:

werk bestaat uit klantenbegeleiding,

vanaf Texel, Noord- en Zuid-Holland,

relatiebeheer en acquisitie. “Het is

Zeeland, Flevoland en een klein deel

een uitdaging om de bekendheid

van West-Brabant. “Ik ben geboren

van SANIMED te vergroten en de

U kunt haar bereiken via 06 22 98 34 87

in Breda en heb altijd paard gereden.

klanten te adviseren”, vertelt Suzanne.

of suzanne@sanimed.info.

In

oktober

Suzanne

en

een

november
interne

Suzanne met hond Sjors

SANIMED Anti-Struvite voor de hond
In SANIMED.info 4 kondigden we

deze pH lossen bestaande struviet-

de komst van het nieuwe product

kristallen op en treedt neerslag van

Anti-Struvite voor de hond aan.

nieuwe kristallen niet meer op. Het
dieetvoeder heeft adequate, maar

De indicaties voor dit dieetvoeder zijn

lage gehalten aan magnesium, eiwit en

het oplossen van struvietstenen en de

fosfor. Hierdoor worden de urine-

preventie van recidiverende struviet-

concentraties van de struvietcompo-

urolithiasis. Bij simultane urineweg-

nenten, magnesium, ammonium en

infecties dient het dieet gecombineerd

fosfaat, verlaagd.

te

worden

met

een

antibiotica-

behandeling. SANIMED Anti-Struvite

SANIMED

heeft een verzurend effect op de urine.

de tweede week van januari 2012

De samenstelling van het dieet is dus-

verkrijgbaar.

danig dat het een gemiddelde urine
pH van 6,1 induceert. In een urine met
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Anti-Struvite

is

vanaf
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