Persbericht

“Garfield heeft diabetes!”
Suikerziekte bij huisdieren nog te weinig gekend
Wereld Diabetes Dag op 14 november is het startschot van de ‘Pet Diabetes Maand’, een
internationale sensibiliseringscampagne die voor het eerst in België plaatsvindt. Ruim 2.300
honden en 4.000 katten in ons land lijden aan suikerziekte met potentieel levensbedreigende
gevolgen. MSD Animal Health lanceert een gloednieuwe website en een online test die
toelaat om het risico op diabetes te berekenen van uw geliefd huisdier.
Brussel, 13 november 2014 – Diabetes is een ongeneeslijke aandoening in opmars, die niet alleen de
mens maar ook steeds vaker zijn trouwe viervoeters treft. In november – de werelddiabetesmaand
voor huisdieren – gaat speciale aandacht uit naar honden of katten die getroffen worden door
suikerziekte. Mits een tijdige diagnose en een adequate ondersteuning en behandeling valt de ziekte
onder controle te houden, maar in meer dan de helft van de gevallen blijven de symptomen
onopgemerkt door de baasjes, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij het dier in
kwestie.
Alarmerende signalen
Een op vijf Belgische gezinnen heeft minstens één hond en een op vier minstens één kat. Deze worden
dan meestal ook beschouwd als onlosmakelijke leden van de familiekring, waarbij tevens hún welzijn
van belang is. In de afgelopen 30 jaar is het aantal honden met diabetes verdrievoudigd en
internationale statistieken tonen aan dat tussen 1 op 100 en 1 op 500 honden en katten diabetes
ontwikkelt.
“Diabetes vormt een reëel gevaar en we moeten alert zijn voor de alarmerende fysieke signalen”,
vertelt prof. dr. Sylvie Daminet, specialist in inwendige ziekten voor gezelschapsdieren aan de UGent.
“Wanneer een hond of kat meer plast dan gewoonlijk, meer drinkt, meer eet en toch vermagert, wijst
dit mogelijk op diabetes. Het is raadzaam om dan zo snel mogelijk een diagnose te laten stellen door
een dierenarts, zodat de nodige behandelingen tijdig ingesteld kunnen worden.”
Een gezond huisdier = een gelukkig gezin
De behandelingen en adviezen voor diabetes zijn tegenwoordig dusdanig geoptimaliseerd, dat een
vrijwel normaal leven weggelegd is voor het betrokken dier en zijn baasje. Aanvankelijk vereist het
enige discipline om een evenwichtig voedings- en medicatiepatroon te vinden maar wanneer dit
bereikt is, is de impact op de dagelijkse activiteiten beperkt. Zelfs mét diabetes kunnen honden en
katten in fitte conditie verkeren en hebben ze dezelfde levensverwachting als andere niet-suikerzieke
soortgenoten van eenzelfde leeftijd of geslacht.
“Een gezond huisdier impliceert een gelukkig gezin”, zegt Sophie Odent, dierenarts. “Toch moeten we
opletten voor het feit dat we huisdieren lui opvoeden en een ongezonde levensstijl aanleren, zoals de
bekende stripfiguur Garfield. In de vrije natuur moet een kat normaal gezien acht keer op jacht trekken
vooraleer hij effectief een muis vangt, vandaag leggen we het equivalent van acht muizen zomaar te
grabbel in zijn eetbakje.”

‘Pet Diabetes Test’
MSD Animal Health, specialist in diabeteszorg bij dieren, lanceert in dit kader een nieuwe website
(www.petdiabetesmaand.be) met alle nodige informatie over dierendiabetes, alsook een online
risicotest beschikbaar op onze Facebook pagina Diabetes: kat en hond. Hier kan u op basis van
bepaalde individuele factoren (o.a. leeftijd, medisch verleden, gewicht) laten berekenen hoeveel kans
uw huisdier heeft op diabetes, zodat u bij een verhoogd risico uw dierenarts kan raadplegen.
Over MSD Animal Health:
MSD Animal Health is een wereldwijd, innovatief farmaceutisch bedrijf. Wij vermarkten een breed aanbod zelf
ontwikkelde en geproduceerde diergeneesmiddelen, evenals een serie ondersteunende diensten bij de verkoop
ervan. Wij bieden de markt een zeer vernieuwend pakket hoogwaardige diergeneesmiddelen voor de preventie,
behandeling en beheersing van diverse voorkomende ziektes in zowel landbouwhuisdieren als
gezelschapsdieren.
Wij streven ernaar het succes van onze klanten te waarborgen door voortdurend toegevoegde waarde voor hen
te creëren. Kort gezegd willen we het vertrouwen van onze klanten verdienen, elke dag opnieuw. Door goed te
luisteren naar alle belanghebbenden en door klanttevredenheid tot het middelpunt van ons bedrijf te maken,
slagen wij er steeds weer in om met innovatieve, hoogwaardige en vooral oplossingsgerichte producten en
diensten te komen, voor een breed scala aan diersoorten.
Door voortdurend vast te houden aan de hoogste normen aangaande kwaliteit, professionaliteit en integriteit,
streven wij ernaar de uitverkoren partner te zijn van dierenartsen, professionele dierenhouders en
diereneigenaren.
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