Kwaliteitsonderzoek Bandit dieetvoedingen

Uit onderzoek is gebleken dat onjuiste - meestal voorbewerkte - voeding (zoals:
brokken) bij uw hond of kat diverse voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen
kan veroorzaken, zoals: voedselallergie of –intolerantie, lever, nier en/of
botafwijkingen. Zeker wanneer uw huisdier daarnaast ook al gezondheidsproblemen
vertoond, voedingsgerelateerd of niet, is doorgaan met een dergelijke voeding
helemaal uit den boze en is het belangrijk om juiste voeding (onbewerkt en zonder
onnodige toevoegingen aan antioxidanten en/of bindingsmiddelen) te verstrekken,
zoals: Bandit. Middels de speciale diëten tracht Bandit een velerlei aan
gezondheidklachten bij uw huisdier te verminderen, te elimineren of te verzachten.
Maar om te evalueren of deze speciale diëten ook in de toekomst in staat zijn, de
gezondheidsproblemen van uw en andere huisdieren aan te pakken, is een
regelmatig onderzoek nodig, en daarvoor hebben we u hulp en mening hard nodig!
Door middel van verschillende vragenlijsten proberen we te achterhalen of de
werking van de specifieke Bandit diëten “werkelijk” een positieve associatie heeft op
de gezondheidsklachten waaraan uw huisdier wordt blootgesteld op lange termijn namelijk: het verminderen, het elimineren of het verzachten van de (on)zichtbare
klachten - en of dit ook op lange termijn van blijvende duur is. Aan de hand van
deze gegevens kan Bandit (indien nodig) in actie komen, waardoor continue een
goede kwaliteit dieetvoeding - nu en in de toekomst - geboden kan worden.
Voor ieder specifiek gezondheidsprobleem zijn aparte vragenlijsten opgesteld (zoals:
hieronder staan opgesomd) en zullen over een langere periode moeten worden
ingevuld. Wanneer u besluit deel te nemen aan deze enquête zult u moeten
beginnen met het invullen van de eenmalige vragenlijst. De naam zegt het al, deze
vragenlijst hoeft u maar één keer in te vullen. Na ongeveer anderhalve maand gaat
u verder met de terugkerende vragenlijst en deze zal met diezelfde interval opnieuw
moeten worden ingevuld. Deze intervallen dient u zelf te hanteren, maar in verband
met het verwerken van de gegevens is anderhalve maand (circa 6 weken/ 46
dagen) - in de meeste gevallen - een interval waar wij naar streven en zal er als volgt
uit zien:
Stel: U begint halverwege september met het invullen van de eerste vragenlijst
(eenmalige vragenlijst), dan vult eind oktober/begin november de tweede
vragenlijst in (terugkerende vragenlijst), de derde vragenlijst (wederom de
terugkerende vragenlijst) vult u halverwege december in, de vierde vragenlijst
(wederom de terugkerende vragenlijst) vult u eind januari/ begin februari in en
enzovoort.
Vragenlijsten:
Het laden van onderstaande Microsoft Word documenten kan enige tijd duren.
Allereerst moet u voordat aan de slag kunt op het figuur dat rechts onderin uw

scherm verschijnt (zoals: hieronder afgebeeld), genaamd “ontwerpmodus afsluiten”
aan klikken. Het kan voorkomen dat er in plaats van eenmaal, driemaal op het
testbalkje of het selectievakje in de vragen moet worden gedrukt.

Het aantal vragen kan uiteenlopen van zes tot twaalf vragen, en zo’n vragenlijst zal
hooguit tien minuten in beslag moeten nemen. Voorafgaande aan de vragenlijsten
adviseren we u de cursief gedrukte tekst aandachtig door te lezen in verband met
gegevens die gevraagd zullen worden, waarvoor u wellicht uw dierenarts moet
raadplegen.
o

(Chronische)nierfalen:
In deze vragenlijsten worden medische vragen gesteld over uw hond of kat, namelijk
gericht op uitslagen van het bloed- en/of urineonderzoek, waarvoor u wellicht uw
dierenarts moet raadplegen. Ook zal er iedere keer gevraagd worden naar het
lichaamsgewicht van uw huisdier om te evalueren of uw huisdier - gericht op de
voortgaande periode - is afgevallen, aangekomen of op gewicht is gebleven.

o

Diabetes Mellitus:
In deze vragenlijsten worden medische vragen gesteld over uw hond of kat, namelijk
gericht op uitslagen van het bloed- en/of urineonderzoek, waarvoor u wellicht uw
dierenarts moet raadplegen. Ook zal er iedere keer gevraagd worden naar het
lichaamsgewicht van uw huisdier om te evalueren of uw huisdier - gericht op de
voortgaande periode - is afgevallen, aangekomen of op gewicht is gebleven.

o

Enostosis (groeipijnen):
In deze vragenlijsten wordt naar het specifieke gewicht van uw hond gevraagd
waarvoor u wellicht uw dierenarts moet raadplegen, zodat de groei(snelheid) van uw
hond kan worden gevolgd. Enostosis is een tijdelijke aandoening en komt meestal
voor bij honden tot een leeftijd van 14 à 18 maanden. We vragen u dan ook om deze
vragenlijsten in iedergeval door te zetten tot de 18de levensmaand en wanneer op de
18de maand blijkt dat uw hond toch nog last heeft van enostosis, vragen we u nog
even door te gaan met de vragenlijsten totdat de klachten verdwijnen.

o

Maagdarmproblemen, pancreatitis of EPI:
Er zal iedere keer gevraagd worden naar het lichaamsgewicht van uw huisdier om te
evalueren of uw huisdier - gericht op de voortgaande periode - is afgevallen,
aangekomen of op gewicht is gebleven. In het geval van pancreasinsufficiëntie (ook
wel EPI genoemd) zal er gevraagd worden naar uitslagen van bloed en/ of
urineonderzoek waarvoor u wellicht uw dierenarts moet raadplegen.

o

Urinewegproblemen (vorming van Struviet):

In deze vragenlijsten worden medische vragen gesteld over uw hond of kat, namelijk
gericht op uitslagen van het urineonderzoek, waarvoor u wellicht uw dierenarts moet
raadplegen.

o

Voedselallergie of –intolerantie:

De ingevulde vragenlijsten dienen ingevuld en wel aan ons geretourneerd worden.
Dat kan door het document tijdelijk op te slaan en te mailen naar
info@banditvoeding.nl of de reeds uigeprinte versie op te sturen naar ons adres.
Namens Bandit alvast bedankt voor uw medewerking!

