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INFO  IVM DIERENVOEDING: 

Wat hierna volgt zijn enkele uiteenzettingen over de 

werking, produceren en samenstelling van droge 

brokken. Allen zijn rechtstreeks van internet gehaalt en 

zijn geschreven door vakmensen, dierenartsen of 

objectieve bronnen. Niet door producenten of 

belanghebbenden. Veel leesplezier! 

De Filosofie van het voeren.  

Sinds dat wij ons intensief bezig zijn gaan houden met voedingsleer, verbaast het ons elke dag weer, 
dat veel fokkers zich intensief bezig houden met de gezondheid van hun honden en geen relatie 
leggen tussen gezondheid - voeding. Alle gezondheidsproblemen worden bijna altijd in relatie 
gebracht met de erfelijkheidsleer. 

Bij mensen is dat op dit moment juist het tegenovergestelde, de relatie voeding- gezondheid wordt 
steeds sterker aangetoond. Bij honden is dat op een of andere wijze nog een onbesproken vakgebied. 
Fokkers denken vaak dat ze er veel van af weten, maar zijn o.i. nog niet kritisch genoeg over 
hondenvoeding in het algemeen. 

Het algehele perspectief: 

Door het domesticatieproces is de buitenkant van onze honden drastisch veranderd maar het 
spijsverteringskanaal is nog steeds hetzelfde als van hun voorvader wolf. Recente genetische studies 
hebben zelfs tot de conclusie geleid dat wolf en hond tot een en dezelfde soort behoren! 

De wolf is een carnivoor, daarom is de hond ook een carnivoor. Carnivoren geven de voorkeur aan 
rauw vlees als voornaamste voedingsbron. Ze doen het niet goed zonder vlees en het wordt zeker 
niet gekookt. De meeste carnivoren eten ook wel plantaardig voeding in de vorm van fruit, bessen, 
groente, gewassen om hun voeding te supplementeren, maar het meeste is afkomstig uit de magen 
van hun prooi. Dat is de plantaardige voedingsbron. Wolven en honden kunnen wel een tijdlang in 
leven blijven op puur vegetarisch voedsel, maar ze kunnen niet goed functioneren en gezond blijven 
zonder een flinke portie rauw vlees. 

Toch kan geen enkel mens zeggen, wat een hond precies nodig heeft. Er is maar een relevante 
richtlijn om te bepalen wat we wel en niet zouden moeten voeren en dat is: de voeding, die Moeder 
Natuur geeft aan de wolf in het wild. De enige, verantwoordelijke manier om de voeding van honden 
te benaderen is om zo dicht mogelijk in de buurt te blijven van de standaard van Moeder Natuur. 
Gelukkig is hier veel over bekend en daarom hebben we een solide basis om tot weloverwogen 
beslissingen te komen  

 

 



2 
 

Vers of droog? 

Vers is in. Dat is goed nieuws voor de honden die al vers krijgen en hun aantal groeit nog. Steeds 
meer mensen gaan de vele voordelen van natuurvoeding voor hun hond inzien en gaan verse 
vleesmaaltijden gebruiken, soms zelf gemaakt, anderen voren kant en klaar voer. In veel gevallen nog 
afgewisseld gedurende de week, toch nog droog maar in het weekend vers en dat levert al veel 
voordelen tegenover nooit vers voeren. 
Helemaal top is het wanneer honden dagelijks een verse vleesmaaltijd krijgen. Daarmee worden er 
veel problemen voorkomen, zeker voor wat het de gezondheid in het algemeen betreft. Maar ook voor 
de hond, zijn gedrag en het milieu levert natuurvoeding enorme voordelen op. 
Het is duidelijk en positief dat het aantal gebruikers van complete maaltijden op basis van vers vlees 
stijgt, maar in verhouding tot de enorme voordelen die ze bieden zijn er relatief toch nog veel 
gebruikers van droogvoer en daar zijn veel redenen voor.  
De grootste categorie zijn diegenen die niet beter weten, ze zijn er van overtuigt dat ze voor hun hond 
het beste doen. Ze zijn overtuigd dat droogvoer moet, dat het geschikt is, dat honden dit van nature 
eten. 
 
Hoe is dat misverstand ontstaan? 
 
Toen ongeveer 40 jaar geleden praktisch alle veevoeder bedrijven de markt ontdekt hadden en 
allemaal fastfood voor honden op de markt brachten was niemand overtuigd. Voer voor honden in 
zakken of blikken, dat kon onmogelijk goed zijn. Ze hadden gelijk , eigenlijk werd er geëxperimenteerd 
op kosten van de klant en gespeeld met de gezondheid van de hond. 
Sommige merken bestaan nog en er zijn er die op minder dan 40 jaar, 16 maal verbeterd zijn en nu 
nog steeds op ontstane klachten bij de hond inspelen, om weer een aangepaste of verbeterde versie 
op de markt te brengen. Wat ze allemaal doen is, trachten een complete maaltijd op basis van vers 
vlees te benaderen.. 
Maar we zijn nu in de 21 eeuw, meer dan 40 jaar na de massale opkomst van droogvoer en dus vele 
generaties verder, en de meeste mensen hebben geen idee van wat een hond van nature zou moeten 
eten. Ze kennen alleen maar droogvoer en door de sterke en harde reclame campagnes is hun 
grootste zorg te kiezen tussen de ongelooflijk vele merken. Dit gegeven wordt steeds sterkers 
aangemoedigd door een heel netwerk van mensen die eraan verdienen. 
Daarbij komt dat mensen conservatief zijn, niet snel bereid te veranderen, zeker niet als ze het 
probleem niet zien. Mensen die een probleem vaststellen bij hun hond zijn gemakkelijk geneigd te 
veranderen, Op voorhand veranderen om het probleem te voorkomen veel minder! 

 
Dat is geen slechte wil, dit is hoe mensen zijn. Weinig mensen kunnen stoppen met roken om gezond 
te blijven, diegenen waar longkanker is bij vastgesteld stoppen onmiddellijk. Ook in de opleiding van 
dierenartsen wordt veel meer aandacht besteed aan het genezen dan aan gezond blijven! 
Als mensen naar de huisdokter gaan nemen ze hun hersenen mee. Als ze naar de dierenarts gaan 
alleen hun hond! 
Bij mensen wordt door elke diëtist het gebruik van junk en fastfood sterk afgeraden. Bij elk 
gezondheidsprobleem dat aan voeding gelinkt is, wordt de patiënt in kwestie door de dokter of 
specialist ook naar een diëtist verwezen. 
Voor onze huisdieren doet de dierenarts dat allemaal zelf en raadt bijna steeds droogvoer aan.  
 
Waar is de logica? 
 
Is er een andere dokter in de zaal? 
Stel u gaat bij uw dokter langs omdat u een probleem hebt dat u niet precies kan omschrijven of 
lokaliseren. De dokter onderzoekt u, neemt eventueel een bloedstaal en stelt als diagnose bv. een 
nier of leverprobleem vast. 
Hij vraagt niet hoeveel u beweegt, of sport. 
Hij vraagt niet wat u snoept of welke snacks u regelmatig gebruikt,maar verkoopt u de medicatie die u 
nodig hebt en zegt, dat u vanaf nu alleen nog zaken mag eten die alleen bij hem te koop zijn 
Dat kan natuurlijk niet. Het gebeurt gelukkig ook niet, het verhaal is fictie. Tenminste voor wat het 
mensen betreft is het verboden! 
Om ons tegen misbreuk te beschermen mogen artsen ons geen medicatie of voeding verkopen. Ook 
niet onder het mom dat het dieetproducten zijn. Dierenartsen mogen en doen het wel. Voor onze 
huisdieren mag alles. 
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Droogvoer door extruder: 
 
Stelling: 
Veronderstel dat uw vrouw voor u een lekkere gezonde maaltijd heeft bereid, met allemaal de beste, 
verse ingrediënten. Maar iemand, die er veel geld kan aan verdienen, wanneer u naar hem luistert, 
zegt dat het niet goed is uw maaltijd vers op te eten maar dat u beter de maaltijd eerst in een machine 
zou moeten stoppen. U zou waarschijnlijk deze man voor gek verklaren, toch gebeurt dit in grove 
lijnen met de voeding van onze hond. 
 
Alleen voegt men er additieven of hulpstoffen aan toe zoals bindmiddelen, verharders, 
bewaarmiddelen, kleurstoffen, emulgators enz... Om daarna wanneer alles goed gemixt is door middel 
van stoomtoevoeging het vochtgehalte en de temperatuur zo op te drijven dat er een brij ontstaat die 
gekneed kan worden tot een homogene deeg klaar voor extrusie. 

 
Deze deeg wordt door middel van een wormwiel getransporteerd naar de eigenlijke extruder. Dat is 
een lange pijp die steeds nauwer wordt waardoor de druk en de temperatuur steeds hoger wordt tot 
200 graden, 2 maal de temperatuur van kokend water. Uiteindelijk verlaat het deeg via een matrijs de 
extruder, waar het door het plotse wegvallen van de enorme druk en het afkoelen nu al ongeveer 4 
maal in volume is toegenomen. 
Dat noemt men expansie ( het verder uitzetten of zwellen gebeurt pas nadat het gegeten is in de 
maag en de darmen) en omdat het vochtgehalte nu nog 
ongeveer 20 % is gaat alles nog door een droogkast waar het vochtgehalte wordt teruggebracht tot 
ongeveer 10 %. 
De doormeter of de vorm van de openingen in de matrijs waar uiteindelijk de hete brij wordt 
doorgeduwd plus de lengte waarop de brij wordt afgesneden bepalen de uiteindelijke vorm van het 
brokje. 
 
Wanneer het uw avondeten zou betreffen zou het gereed zijn en kon U eindelijk eten! Wel zou u 
altijd en overal een klein emmertje water moeten meedragen omdat u om de haverklap een paar 
slokken zou moeten drinken, mede afhankelijk van het tempo waarin de brokjes in uw maag 
opzwellen, plus het feit dat voor elke gram droge stof ongeveer 2.5 gram vocht nodig is. 
Voor brokjes die men in dezelfde machine maakt voor uw hond worden uiteraard niet de beste maar 
de goedkoopste ingrediënten gebruikt en moet er na de droogtrommel nog een bewerking bij. 
In een roterende trommel wordt er verzadigd vet over de brokjes gespoten omdat uw hond ze anders 
niet als voedsel kan herkennen! 
Iemand die weet waarover hij praat en beweert dat droogvoer beter is dan vers verdient eraan of is 
van slechte wil! Dat is zeker. 
 
Marketing 
 
De meeste mensen zijn geen voedingsspecialisten en worden zoals iedereen beïnvloed door hun 
omgeving, reclame, gewoonte, door wat de meeste mensen doen en uiteraard ook door wat ze zien. 
Daarbij komt dat woorden als geëxpandeerd en geëxtrudeerd door de sluwe marketing technieken 
zelfs positief zijn gaan klinken. Mensen zijn gaan geloven dat het goed is, zelfs dat het moet. Dat lukt 
alleen als men ervoor zorgt, dat mensen niet meer logisch nadenken en door het toepassen van 
kringfilosofie. 
Ik geef een ander voorbeeld van expansie. Stel men zegt dat het niet goed is om scharrelkippen maïs 
te voeren maar dat men popcorn moet voeren. Dat gelooft niemand! Maar als men bij de poelier 
geslachte kippen in de toonbank zou leggen met de slogan" Extra lekkere kippen opgefokt met 
popcorn" zijn er al twijfelaars. 

 
Extruderen, wat doet dat allemaal? Om het positief te laten overkomen zegt men dat het bacteriën 
doodt en dat is juist, maar honden hebben voor hun darmflora bacteriën nodig. Er bestaan trouwens 
veel meer positieve dan negatieve bacteriën en het heeft alles te maken met de hygiëne van de 
grondstoffen, hoe die opgeslagen worden en hoe lang. Bij de slager kunnen we gelukkig voor onszelf 
nog een stukje vers vlees gaan kopen. Men maakt van onze biefsteak toch geen brokjes om bacteriën 
te doden. Ook enzymen worden door extrusie vernietigd en ook die heeft uw hond nodig! 
Enerzijds hebben de marketing boys het verhaal de wereld ingezonden dat honden al de enzymen die 
ze nodig hebben zelf kunnen aanmaken, wat een verdraaiing van het verhaal is. De hond mist 
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sommige aminozuren die beschadigd of vernietigd zijn. En vitamines, zeker de wateroplosbare die 
oorspronkelijk aanwezig waren zijn door het drogen en verwarmen totaal vernietigd. 
Toch hebben de reclamejongens de mensen kunnen laten geloven dat dit allemaal oké is, maar spijtig 
genoeg is het dat niet. Onkunde is de bron van veel leed. 
 
De halve schoonheid gaat door de mond naar binnen 
 
Dat is nog altijd juist maar mooi zijn alleen is niet voldoende. Men zegt wel eens "Een gezonde geest 
zit in een gezond lichaam". Dat klopt, en in het geval van de hond zou men moeten kunnen zeggen, 
rond een gezond lichaam zit ook een gezonde vacht. Spijtig is door de moderne technieken in de 
dierenvoedselindustrie het verschil niet altijd meer vast te stellen, immers zowel voor de geest als het 
lichaam zijn er tekorten. Alleen voor datgene wat men ziet wordt er geïnvesteerd, de vacht dus! Want 
door aan een zeer middelmatig voer, wat vele tekorten heeft, die oliën extra toe te voegen die voor 
een blinkende vacht zorgen, heeft men al veel goedmenende baasjes bij de neus gehad. Maar het 
grootste slachtoffer blijft de hond natuurlijk, want terwijl hij van buiten mooi glanst blijft hij van binnen 
met al die tekorten zitten. 
Als een voer dan ook nog saponins bevat, ziet men altijd een goede ontlasting, ook als de balans van 
de vertering heel erg mis is. Let op; saponins worden bij de ingrediënten niet vermeld maar men vindt 
ze in bietenpulp. Dat is een afvalproduct van de suikerindustrie dat meer en meer in droogvoer 
verwerkt wordt. 
Honden die met dit soort hoog verwarmde voeders door het leven moeten hebben bovendien ook nog 
last van verkeerd eiwit, en dat heeft niets met de hoeveelheid te maken. De zuurte-graad in hun bloed 
is meestal te hoog waardoor ze dikwijls zenuwachtig worden, wat door hun goedgemeende eigenaars 
als temperament wordt gezien. 

 
Dus als uw hond vurig is, de ontlasting goed is en hij blinkt dan moet hij wel in orde zijn. Want dat zijn 
de voornaamste parameters waar de gemiddelde honden- eigenaar op let, alleen de traditionele natte 
neus ontbreekt nog. Vroeger klopte dat dikwijls ook, voor de massale opkomst van de droogvoeders, 
had men ook nog nooit gehoord van het extra toedienen van al die voor de vacht verantwoordelijke 
zaken, die een hond inderdaad wel nodig heeft, maar die alleen in een uitmuntende voeding van 
nature en met een evenwichtige biologische waarde aanwezig zijn. 
En juist de biologische waarde van de in het voer gebruikte ingrediënten maakt het verschil. Wanneer 
men bij hoog verwarmde voeders onverzadigde essentiële vetzuren gaat toevoegen is dat niet omdat 
het beter is, maar omdat het moet. Het is (het woord zegt het zelf) essentieel en inderdaad om het 
ingewikkeld te laten klinken heeft een hond ook Omega 3-6 vetzuren nodig. Net zoals trouwens 
tientallen andere zaken. 
Maar die zouden zoals in de natuur of bij natuurvoeding in balans moeten zijn met al de andere 
grondstoffen in het voer. Een hond is geen chemische fabriek maar ook nog een stukje natuur. 
Zorg dat zijn voer dat ook is. 
 
Fundamentalisten denken niet meer logisch 
 
Een zeer hardnekkig misverstand zegt dat granen en zaden niet geschikt zijn voor honden. Dat 
misverstand is ontstaan toen enkele mensen natuurvoeding of verse vleesvoeding gingen 
herontdekken en sommigen onder hen op fundamentalistische manier de oorlog verklaarden aan 
droogvoer, de fabrikanten daarvan en de multinationals waar ze toe behoorden. 
En in zoverre hadden ze gelijk, dat het gebruik van granen zelfs diegenen die rijk zijn aan eiwit nooit 
vlees konden vervangen en zeker geen vers vlees. Maar door het grenzeloos en blind fanatisme 
waarmee ze de oorlog voerden werd veel van wat ze uitdragen een karikatuur. 
Het wordt nog erger omdat wellicht 90% van hun verhaal waar is, maar door hun fundamentalistische 
manier van redeneren gingen ook zij hier en daar de waarheid een beetje verkrachten. Immers het 
ideale voer voor honden zijn geen stukken of onderdelen van een prooi of vlees, met of zonder bot 
maar complete prooien. Of omdat het ook moet kunnen in het dagelijkse leven, voeding die de 
complete prooi zo dicht mogelijk benadert. 
Er is theoretisch geen verschil in theorie en praktijk, maar in de praktijk is er een groot verschil. Niet 
iedereen woont op een boerderij of heeft een grote tuin waar men grote stukken bot met vlees of 
lappen pens kan voeren. Daarbij, dat zoiets voor de hond inderdaad tof is omdat het hem bezig houdt, 
maar kompleet is het niet en bij kompleet horen vlees, organen, bot, maar ook de voorverteerde 
maaginhoud van de prooi. 
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En wat is dat? 
 
In veruit de meeste gevallen grassen, granen en zaden. Daar zijn veel prachtige voorbeelden van. 
Uiteraard moeten die daar zijn om de maaginhoud van de prooi te vervangen. Nooit of te nimmer als 
eiwitbron of wat dan ook, maar in praktisch alle boeken die men over dit onderwerp kan lezen blijft 
men beweren en overnemen geen granen te gebruiken. Absoluut onjuist geïnterpreteerde informatie. 
Wel beweert men dat je de hond groenten zou kunnen of moeten bijgeven zoals; peterselie, 
sperziebonen, selder, waterkers, spinazie, andijvie, sla, broccoli, wortels, spruitjes, kool, bloemkool, 
tomaten, paprika, komkommer enz... 
Onze vraag zou zijn:: welke prooi heeft dat als maaginhoud? 
Wij zouden zeggen:begin zelf te denken,kijk wat meer in de natuur en doe zelf wat onderzoek. 
 
Overschakelen 
 
Overschakelen van fast-food ( zowel droog als blik) naar natuurvoeding gaat meestal probleemloos. 
Alles is afhankelijk van de darmflora van de betreffende hond. Bij honden die langere tijd op droog - of 
blikvoer staan is de darmflora nooit uitstekend maar zelfs bij pups die recht van de fokker komen kan 
het al mis gaan. 
Zaak is om zo snel mogelijk de darmflora optimaal te maken en bij volwassen honden kan dat op 2 
manieren. 
1. U kan traditioneel gedurende 7 dagen een heel klein beetje natuurvoeding bij zijn oude voer doen 
om enzymen te ontwikkelen, en dan gedurende de volgende 7 dagen het oude voer afbouwen en de 
natuurvoeding opbouwen tot men volledig is omgeschakeld. 
2. Men kan ook meteen het lichaam van de hond zuiveren en dan gaat men als volgt te werk. U stopt 
meteen met het oude voer en houdt 1 vastendag helemaal niets. Op de 2é dag begint u met het 
natuurvoer maar u geeft maar de helft van datgene wat de hond eigenlijk zou moeten krijgen. Na 3 â 4 
dagen geeft u een beetje meer en zo bouwt u dat op tot de hond na ongeveer 14 dagen krijgt wat hij 
moet krijgen. 
Bij pups die steriel zijn opgefokt is het verstandig gedurende 7 dagen bij het voer dat ze bij de fokker 
kregen een heel klein beetje natuurvoeding bij te doen om dan over te schakelen. Verstandig is het 
ook om gedurende 2 weken onder elke maaltijd die ze krijgen een theelepeltje Carbobel granulaat te 
mengen. Dat helpt hen door de overgang heen en zorgt ervoor dat de darmflora zich optimaal kan 
ontwikkelen. 
Veel mensen vinden dit alles te omslachtig en blijven hun hond gewoon droog of blikvoer geven. 
Daardoor blijft de darmflora slecht ontwikkeld waardoor de problemen altijd op de loer liggen. 

 
Zelfs bij honden die qua darmflora er zo slecht aan toe zijn dat u gedurende de eerste dagen het 

natuurvoer moet laten koken, om de overgang van een steriele darmflora naar natuurvoeding mogelijk 

te maken, loont het de moeite de strijd niet op te geven, met het oog op de problemen die de honden 

anders te wachten staat. 

 

Wetenswaardigheden over voeding  
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VRAAG EN ANTWOORD 
Welke problemen kunnen door voeding veroorzaakt worden? 

Tandsteen 
Jeuk 
Lusteloosheid 
Schilferige huid 
Spierzwakte 
Reacties op het mondslijmvlies 
Slecht uithoudingsvermogen 
Kale plekken 
Overmatig hijgen 
Haaruitval 
Weinig zelfvertrouwen 
Olifantshuid 
Nervositeit 
Eczeem 
Slecht leervermogen  
Rode huidplekken 
Schrikken 
Aften 
Agressie 
Pigmentverlies 
Apathie 
Doffe vacht 
Paniek 
Slechte adem 
Snel afgeleid zijn 
Slechte eetlust 

Ongehoorzaamheid 
Auto – imuunziekte 
Veel / vaak ontlasten 
Allergieën 
Veel drinken 
Pseudo allergieën 
Spugen 
Tumoren 
Maag - darmklachten 
Karperrug 
Winderigheid 
Heupdysplasie 
Anaalklier verstopping 
Telgang  
Hypo / Hyperglycemi  
Doorgezakte poten 
Nier - leverziekten 
Doorgezakte rug 
Onder - overgewicht 
Franse stand 
Gras eten 
Koehakkigheid 
Ontlasting of vuil eten 
Groeipijn 
Constant hongergevoel 
Diarree 

Wetenswaardigheden over voeding. 

 

 

 
Wat kan de oorzaak zijn van problemen met voeding? 
 
1.gebruik van hulpstoffen in de voeding : 
- bindmiddelen 
- verharders 
- bewaarmiddelen 
- kleur-,geur- en smaakstoffen 
2.aanwenden van hoge temperaturen: 
-onverzadigde vetten worden verzadigd 
-vitaminen geneutraliseerd 
-enzymen gedood 
3.ongeschikte ingrediënten of grondstoffen: 
-beendermeel: kan te grote calciumopname veroorzaken 
-gesmolten vetten : teveel verzadigde en te weinig onverzadigde vetzuren  
-vismeel : heeft een verstoord aminozurenpatroon (uw hond is geen zeehond ) 
-genetisch gemanipuleerde granen  
-soja : benutbaarheid van eiwit is slechts 45 % 
-bietenpulp : bevat saponins 
De hond heeft deze additieven niet nodig, maar voor de productie van droogvoer zijn ze 
essentieel.  

 
 
Waarom oogt Versvoeding niet steeds hetzelfde? 
 
De kwaliteit en de voedingswaarde zijn constant en optimaal. 
Het uitzicht kan verschillen, omdat het afhankelijk is van verschillende factoren. 
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-De scherpte van de messen bij het mengen, hebben geen invloed op  
het totale vochtgehalte. Wel heeft die scherpte invloed op het vocht dat eventueel vrijkomt. 
 
-Vermoeidheid van het te slachten rund kleurt het vlees donkerder. 
 
-Stress beïnvloedt de kleur van het vlees. ( Transport naar het slachthuis) 
 
-De temperatuur op het moment van het slachten, beïnvloedt de kleur van het vlees. ( Winter of 
zomer ) 
 
-De ouderdom van het slachtdier. 
 
-Het ras. 
 
-Het voer dat het rund kreeg. 
 
-De tijd van invriezen na slachten. ( Na één uur is er al een duidelijk kleurverschil ) 
 
-De huisvesting voor het slachten. ( Weide of stal ) 

 
De hond geeft trouwens niet om de kleur, wel om smaak en geur. 

 
Geven wat de tabel aangeeft? 
 
In principe is elke voedingstabel een aanwijzing, een richtlijn.  
Afwijken tot 20 % (minder of meer) is mogelijk. 
Elke hond heeft een andere verbranding en andere behoeften aan energieverbruik. Dat alles 
wordt dan nog eens beïnvloed door allerlei factoren zoals ras, temperament, beharing, behuizing, 
beweging, nervositeit, wezen, karakter, ouderdom . 

 
Een hond die bang is om alleen thuis te blijven, verbruikt meer energie, dan een hond in goede 
conditie, zou verbruiken terwijl hij rent! 
Waar de behoefte aan energie stijgt, stijgt niet de behoefte aan eiwit. Wanneer een hond die 
volgens zijn gewicht en de voedingstabel ongeveer 1 kg zou moeten eten bijvoorbeeld 1.3 kg of 
meer nodig heeft om op zijn gewicht te blijven, kunt u zich beter aan 1 kg houden en aanvullen 
met rijst- en groentenvlokken. 

 
1.Per tas vlokken, voegt u 2 tassen warm water bij 
2.Laat dit even trekken,  
3.Voeg daarna één eetlepel zonnebloemolie toe 
4.Meng alles goed door elkaar 

 
Afhankelijk van de behoefte van de hond kan u één, twee of drie tassen rijst gebruiken. Doch 
wanneer u rijst toevoegt, gebruikt u als basis wel de hoeveelheid vers voeding compleet die de 
tabel aangeeft. Dan krijgt hij alle essentiële zaken in de juiste hoeveelheid. 

 
Waarom is er in vers voeding minder eiwit dan in droogvoer? 
 
Voor de hond is er in vers voeding niet minder eiwit dan in droogvoer, maar meer, omdat de 
kwaliteit veel hoger is. De hoeveelheid lijkt alleen kleiner, als het zoals de wet voorschrijft, in % 
wordt uitgedrukt. Een hond eet geen procenten, maar hoeveelheden of grammen! 
Als men alleen de hoeveelheid eiwit in voeders vergelijkt moet men eerst het vocht aftrekken en 
vergelijken met de droge stof. 
Bij eiwit is trouwens de biologische waarde veel belangrijker dan de hoeveelheid. Men kan dat 
goed vergelijken met een fruitcocktail. Wanneer men zo een blik opent zijn dat allemaal stukjes 
appel, peer, druiven, ananas enz… dat is met wat fantasie perfect vergelijkbaar met eiwit. Net 
zoals aparte stukjes fruit samen fruitcoctail vormen, vormen allemaal aparte aminozuren samen 
eiwit. 
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Stel, u heeft een hond die 140 gr eiwit nodig heeft, dan zou die hond ( als eiwit fruitcocktail was ) 
juist één potje nodig hebben. Maar wat is nu het probleem? In elk potje fruitcocktail zitten maar 3 
van rode kersen en zo heeft de hond er 9 nodig. En daar zit het grote verschil tussen verwarmd 
voer zoals blik – en droogvoer en natuurvoeding, dat zijn voer niet moet verwarmen en 
beschadigen omdat het vers vlees en organen gebruikt, en daarom zijn veel honden die geen 
natuurvoeding eten te dik en eigenlijk toch ondervoed. Dat lijkt een contradictie maar is het niet, 
ze proberen immers het tekort aan bepaalde aminozuren weg te werken door meer te eten, 
waardoor ze te dik worden maar toch nog steeds een tekort hebben, met als gevolg op termijn 
één of meerder kwalen zoals beschreven in de tabel met problemen die door slechte voeding 
kunnen veroorzaakt worden. 
Naast hoge temperaturen die zéér schadelijk zijn voor eiwit ( en niet alleen voor eiwit, ook vet, 
vitaminen en enzymen worden door grote temperaturen beschadigd, vernietigd of verzadigd ) is 
de keuze van de grondstoffen ook van groot belang voor de kwaliteit van het eiwit. 

 
Voorbeeld: 
Het eiwit uit soja is voor een hond maar voor 45% benutbaar. 
Veronderstel dus dat een voer 25% eiwit bevat en de eiwitbron is soja, dan kan van 25% 
maximum 45% gebruikt worden.  

 
Eten honden anders dan katten? 
 
De meeste van onze huispoezen eten anders, hun neven en nichten in de natuur niet! 
De grote wilde katten zoals leeuwen,tijgers, luipaarden en poema’s eten dezelfde prooien als de 
daar voorkomende wilde honden zoals wolven, Afrikaanse wilde honden, doyls, jakhalzen, 
coyotes enz… Maar ook voor de kleine wilde katten (zoals bijvoorbeeld de Europese wilde kat) 
zijn er geen andere muizen, vogels of konijnen dan voor de vos. 

 
Wat is taurine? 
 
Taurine is een aminozuur, een onderdeel van eiwit dus, die zowel kat en hond nodig hebben. 
Alleen, voor de kat is het essentieel. Dat wil zeggen dat ze het niet zelf kan aanmaken, en dat 
kan de hond wel. Hij maakt het aan van andere aminozuren. In vers of bevroren vlees is taurine 
aanwezig die een kat nodig heeft. In de natuur en bij natuurvoeding is dat dus perfect geregeld. 
Het grote probleem van taurine is dat het zéér gevoelig is voor hoge temperaturen. Zeker in 
combinatie met vocht, druk en wrijving, en het zijn juist die zaken die zoals we reeds zagen bij de 
bereiding van blik en droogvoer een grote rol spelen. Vandaar dat er om commerciële redenen 
een verschil wordt gemaakt tussen katten en hondenvoer 

 
Waarom is de kans op maagtorsies bij Versvoeding kleiner? 
 
Zoals we reeds weten moet men om droogvoer te fabriceren het vocht onttrekken.  
In de maag wordt het onttrokken vocht terug opgenomen, waardoor het voer tot driemaal in 
volume kan toenemen. De zwaartekracht zorgt ervoor, dat het soortelijk gewicht van de 
voedselbrij niet evenredig verdeeld is. 
Het volume in de maag is dus groot, het soortelijk gewicht relatief klein, maar bovenal 
onregelmatig verdeeld. 

 
Waarom krijgen veel honden tandsteen? 
 
Tandhygiëne is ook voor een hond zéér belangrijk, maar gelukkig moet U de hond zijn tanden 
niet poetsen. Dat kan hij best zelf, niet met een tandenborstel natuurlijk, maar door hem 
regelmatig een stuk bullepees te verstrekken na de maaltijd. 
Het gebit van de hond is een scheurgebit, geschikt om een prooi te verscheuren. Kauwen zoals 
wij mensen, kan een hond niet, omdat boven - en onderkaak met elkaar verbonden zijn, door 
middel van een vast scharnierpunt. 
Hun voedsel zo snel mogelijk opschrokken is een overblijfsel van hun natuurlijke voorouders de 
wolven. Die deden, en doen dat omdat er altijd concurrentie in de buurt is. Het eigenlijke eten 
duurt maximum enkele minuten, het napeuzelen op zachte botten en pezen kan soms uren 
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duren. Vandaar dat wolven en wilde hondachtigen in de natuur geen tandsteen kennen. 
Honden die al een beetje tandsteen hebben, verwijderen dat vanzelf als u overschakelt op verse 
voeding, regelmatig gevolgd door een natuursnack. 
Als de tandsteen al te ver gevorderd is, moet hij door de dierenarts eerst verwijderd worden. 
Net zoals bij ons mensen is de ene hond al gevoeliger dan de andere. Erfelijke aanleg is ook hier 
mede van invloed. De voornaamste oorzaak is echter het soort voedsel dat de hond eet. 

 
Waarom kan water vleesvocht niet vervangen? 
 
Aan de kop van een hond kan men zien dat hij een vleeseter is, niet alleen aan zijn tanden en 
kaken ( hij kan alleen nijpen, knippen en trekken ), meer nog aan het feit dat hij niet echt kan 
drinken. 
Planteneters moeten ook buiten de zomer van planten leven en die zijn dan door de natuur 
gedroogd. Alleen in de zomer bewaren planten veel vocht. 
Voor een paard, koe, hert of bvb konijn is dat geen probleem, die kunnen door hun lippen bijna 
volledig te sluiten, van hun muil een soort teutje maken waarmee ze water kunnen opzuigen. Dat 
gaat goed en snel en grote planteneters kunnen op die manier op zéér korte tijd liters water 
drinken. 
Honden en ook katten zijn van oorsprong jagers en moeten hun muil zéér ver kunnen openen om 
een prooi te kunnen vangen, hun mondhoeken liggen daarom zeer diep en zodoende kunnen ze 
hun lippen niet afsluiten om te drinken. 
In de natuur is dat ook niet nodig. Hun voeding ( prooi ) bestaat winter en zomer voor 70 % uit 
vocht, en op die paar honderd jaar domesticatie heeft evolutie daar nog niets aan veranderd. 
Honden, die droge brokken eten moeten dus niet alleen een beetje drinken tegen de dorst, maar 
ook om het vocht dat in droogvoer ontbreekt aan te vullen. 
Ze moeten van hun tong een soort lepeltje maken om al dat extra vocht naar binnen te lepelen 
en te gooien als het ware. Met als gevolg dat alles in de buurt van de drinkbak ook ondergespat 
wordt. Daarbij komt dan nog dat water geen vleesvocht is! Vleesvocht is vloeistof die voor een 
gedeelte uit water bestaat. 
Om voeding te verteren moet een hond zijn maagzuur van ongeveer 5 PH naar 2 PH brengen. 

 
Bij natuurvoeding is dat geen probleem, omdat bij natuurvoeding de basis vers vlees is, en zoals 
we al zagen, vlees bestaat voor 70% uit vocht. Dat vocht is natuurlijk en neutraal, het bevat geen 
kalk, en het is opgenomen in een vaste stof; het vlees dus! 

 
De maaguitgang van een hond kan goed worden afgesloten voor vaste stoffen. Wat wil dat 
zeggen? 
 
Niet alleen gaat de vertering op die manier perfect, een hond is immers een carnivoor, meer het 
geeft tevens een veiligheidsbuffer, vlees is immers een vaste stof. De maaguitgang is gesloten, 
de maagsappen worden op 2PH gebracht, de vertering gaat perfect en in het zure milieu worden 
alle schadelijke stoffen, bacteriën, wormeieren enz.. uitgeschakeld, want die kunnen die 2PH niet 
overleven. Gelukkig, want wolven, dingo’s, jakhalzen of vossen kunnen niet even langs de 
dierenarts voor een ontworming. Met natuurvoeding werkt dat bij onze gedomesticeerde hond 
hetzelfde. Om verschillende redenen moeten zij echter op tijd en stond gevaccineerd en 
ontwormd worden, zelfs met natuurvoeding. Voor elke gram droogvoer die een hond eet, moet hij 
+/- 2.5 gram water drinken. Leidingwater bevat meestal veel kalk. Kalk neutraliseert zuren, 
gevolg minder goede vertering. Omdat de zuurtegraad niet op 2PH kan gebracht worden is de 
kans dat wormen, wormeitjes of schadelijke bacteriën overleven groter. 
 
Wat is ideaal voer? 
 
Om het ideale voer voor onze hond te kennen hoeven we geen proeven te doen, we moeten 
alleen maar naar de natuur kijken. Trouwens honden die leven zoals de wolven, eten hetzelfde 
als de wolven. Maar huishonden leven niet zoals wolven, en daarom zijn er kleine verschillen in 
de verhouding vet, eiwit en koolhydraten, maar niet in de ingrediënten.  

 
De eiwitbron moet vlees zijn, geen vleesmeel, eipoeder, soja of ander plantaardig eiwit. Het vet 
moet vet zijn, onverwarmd, met dezelfde biologische waarde tussen voedingsvet en 
onverzadigde vetzuren. Geen gestold verwarmd dierlijk vet, gemengd met plantaardig vet, om 
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ook een absoluut minimum aan onverzadigde vetzuren te bekomen. 

 
De calciumbron moet bot zijn, al dan niet gemalen, maar geen beendermeel. Bij beendermeel 
wordt het ongelooflijk ingewikkeld, omdat de behoefte voor elk individu verschillend is, en dat 
heeft niet alleen met ouderdom, ras of grootte te maken, maar met de individuele behoefte! 

 
Bij gemalen beenderen is dat pro, wat wil zeggen dat elk individu, groot, klein, jong of oud, benut 
wat nodig is en het overige in energie omzet. Met kalk of beendermeel kan een hond dat niet. 

 
Ook wat koolhydraten betreft moeten we naar de natuur kijken en niet alleen naar 
natuurdocumentaires. Immers daarin ziet men wolven bijna steeds een grote prooi verslinden, 
omdat dit spectaculaire beelden oplevert. Niemand is geboeid door een wolf die muizen vangt, 
maar toch is dat de realiteit.  

 
De witte wolven die in het noorden van Canada of Alaska leven doen dat in de meest 
energieslorpende omstandigheden. 80 tot 90% van hun voedsel bestaat uit knaagdieren zoals de 
lemming => een beetje groter dan een muis, kleiner dan een rat, maar wel een diertje dat elke 
dag tot 2.5 maal zijn eigen gewicht aan zaden en granen eet, wat maakt dat zijn maaginhoud 
naar verhouding enorm groot is. 

 
Een wolf eet per dag tientallen van die diertjes om aan zijn energie behoefte te voldoen, maar 
zijn uitstekende conditie toont aan, dat waar de behoefte aan energie stijgt, niet de behoefte aan 
eiwit stijgt! 

 
Op deze en vele andere vastgestelde feiten hebben wij ons steeds gebaseerd om onze 
natuurvoeders samen te stellen.  

 
Mijn hond eet grond. Hoe komt dat? 
 
Voor het eten van zand en grond zijn er vele oorzaken en één daarvan is een tekort aan 
mineralen. 
Bij natuurvoeding is dat uitgesloten ( de mineraalbalans is optimaal ). 
De 2 meest voorkomende oorzaken zijn: 
1.In het puppy stadium, in tegenstelling tot wat velen denken, weten pups niet wat goed voor hen 
is. Dat is slechts gedeeltelijk aangeboren, de rest leren ze van hun ouders en roedelgenoten en 
voor een belangrijk gedeelte ervaring => uitzoeken en bijvoorbeeld grond eten dus. Dit gedrag 
komt niet alleen bij jonge honden voor maar bij veel jonge dieren. Jonge paarden of veulens 
doen het bijvoorbeeld ook, soms met de dood tot gevolg. Arabische volbloeden zijn er zéér 
gevoelig aan. 
2.Bij volwassen dieren is de voornaamste oorzaak een vorm van verveling of het afreageren van 
driften. Honden die goed gevoed zijn en een redelijke conditie hebben zijn er extra gevoelig voor. 
Dat geldt ook voor pups, alleen het afreageren van jachtdrift ( voor sledehonden de kar of slede 
trekken dus ) lost het probleem op. Voor gewone huishonden kan een dagelijkse flinke wandeling 
al helpen.  
Voor honden die min of meer in roedelverband leven, speelt ook het roedelverband mee en voor 
het eten van ontlasting komt daar buiten de gekende oorzaken ook rangorde en dominantie bij. 
Het is een soort vervangingsgedrag voor het verdedigen van hun stuk van de prooi. 

 
In Canada is bij sledehonden dikwijls vastgesteld dat honden niet geïnteresseerd waren in hun 
ontlasting, zolang ze allemaal aan hun ketting, hun hok en dus hun plaats gebonden waren. Maar 
wanneer er 1 om één of andere reden loskwam, dan gingen honden, waar de vrij lopende hond 
in de buurt kwam, hun ontlasting verdedigen of opschrokken alsof het om hun laatste maaltijd 
ging. Dus territoriumgedrag en bezitsdrang spelen hier zelfs mee. 
Het is bijna steeds een afreageren van driften, vervangend gedrag dus, en hoe beter ze zich 
voelen hoe meer driften ze moeten afreageren. 

 
Mijn hond eet gras. Hoe komt dat? 
 
In bijna alle gevallen kan men stellen dat een hond eigenlijk geen gras eet, maar het vocht drinkt 
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dat gras bevat ( tot 80 % vocht ) 
Het vocht in gras is zéér smakelijk en goed gefilterd. In tegenstelling tot leidingwater bevat het 
geen chloor, kalk ... 
Het zal u ook al wel eens opgevallen zijn dat uw hond niet drinkt van het verse bakje leidingwater 
dat u voor hem neerzet en direct daarna buiten wel van een plas regenwater gaat drinken. 
Daarbij komt dat, zoals we reeds zagen, drinken voor een hond moeilijk is en vocht onttrekken 
aan vaste stoffen, heel normaal. 
Hij kan dus als carnivoor geen voedingsstoffen uit gras halen, wel vocht. 
Om over te geven hoeft een hond, in tegenstelling tot een kat ook geen gras te eten. Dat is een 
overblijfsel van stamvader wolf, die eten opbraakt voor pups wanneer die vast voedsel beginnen 
te eten, 

 
 
 
Mijn hond eet zijn ontlasting. Is er iets tekort in zijn voer? 
 
Neen, waarschijnlijk niet ! 
De kans dat coprofagie ( dat is de wetenschappelijke naam voor dit probleem ) ontstaat in de 
werpkist en de directe omgeving waar de hond als pup geboren werd, is zeer groot. 

 
Wat fokkers ook nog moeten weten. 
 
-Weet u, dat pups geen bepaalde hoeveelheid melk drinken, of rekening houden met de kwaliteit 
van moedermelk, maar dat ze bevredigd zijn als ze een bepaald aantal zuigbewegingen hebben 
gemaakt? Ook al kwam er te weinig melk uit de tepel, of wel genoeg melk maar zoals dikwijls 
melk met een te klein vet en eiwitgehalte. 

 
-Weet u, dat om 1 gram in gewicht te stijgen een pup 2.5 gram van de beste moedermelk moet 
kunnen drinken? 
 
-Weet u, dat een teef om 2.5 gram kwaliteitsmelk te maken 6.25 gram natuurvoeding nodig 
heeft? 
 
-Weet u, dat verse lever in de juiste verhouding, zéér belangrijk is voor de kwaliteit van de 
moedermelk? 
 
-Weet u, dat een teef niet rechtstreeks melk kan maken van het extra voer dat u ze geeft? 
 
-Weet u, dat melk gemaakt wordt van lichaamseigen eiwit? 
 
-Weet u, dat er daarom dikwijls genoeg melk is, maar dat de kwaliteit meestal te laag is? 
 
-Weet u, dat er mede daarom dikwijls veel verschil is in de geboortegewichten en de evolutie van 
de pups? 
 
-Weet u, dat domesticeren het gedrag en dikwijls ook het uiterlijk van wilde dieren verandert, 
zodat het huisdieren worden? 
 
-Weet u, dat domesticeren op enkele generaties of enkele tientallen jaren kan gebeuren? 
 
-Weet u, dat de evolutie, die bijvoorbeeld het verteringssysteem van gedomesticeerde of wilde 
dieren verandert, enkele miljoenen jaren nodig heeft? 
 
-Weet u, dat daarom het verteringsysteem van onze honden en wolven exact hetzelfde is? 
 
-Weet u, dat bijvoorbeeld daarom melk van teven, die natuurvoeding krijgen, 3 maal meer 
voedingsstoffen bevat? 
 
-Weet u, dat natuurvoeding niet alleen betere maar gemiddeld ook meer pups oplevert? 
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-Weet u, dat wanneer een teef constant en alleen natuurvoeding krijgt, ze minsten één nest meer 
kan werpen zonder dat ze daarbij lichamelijk of geestelijk overbelast wordt ? 
 
-Weet u, dat een teveel aan vitamine E o.a. voor leverproblemen kan zorgen? 
 
-Weet u, dat vitamine E het derde meest gebruikte bewaarmiddel is? 
 
-Weet u, dat er in verband met groeipijnen een relatie is met aanleg, bewaarmiddelen en 
geboortetijdstip? 
 
 
-Weet u, dat een werpkist zo moet geconstrueerd zijn, dat wanneer pups 21 dagen oud zijn ze de 
werpkist gemakkelijk moeten kunnen verlaten en terug betreden?(coprofagie) 
 
-Weet u, dat NIET alles wat aangeboren is ook erfelijk is, en dat niet alles wat erfelijk is ook 
genetisch is? 
 
-Weet u, hoe belangrijk voeding is bij het verbeteren van het ras? 
 
-Weet u, dat verschillende fouten die ouders aan hun kinderen doorgeven niet erfelijk of 
genetisch zijn, maar aan verborgen deficiënten in de voeding liggen? 
 
-Weet u, dat wanneer een zogende teef uit de voeding die ze krijgt te weinig calcium kan 
benutten voor de pups, ze haar eigen botten ontkalkt om calcium aan die pups te geven? 
 
-Weet u, dat ze andere voedingsstoffen, of vitamines en mineralen, die ze zelf niet uit voer kan 
halen, ook niet aan haar pups kan doorgeven? 
 
-Weet u, dat juist daarom veel fouten als genetisch bestempeld worden, terwijl ze alleen maar 
erfelijk zijn? 
 
-Weet u, dat de meeste van die fouten dank zij natuurvoeding in één generatie weg te werken 
zijn? 
 
-Weet u, dat teven die na een nest zéér mager zijn en er slecht uitzien ( in de volksmond zegt 
men “ Ze geeft alles”) heel dikwijls nutritioneel verkeerd zijn opgebouwd, en / of een voer krijgen 
waar ze niet alles kunnen uit benutten wat ze nodig hebben? 
 
-Weet u, dat die teven heel dikwijls op het laatste van de dracht veel meer voeding kregen? 
 
-Weet u, dat dit de kans op complicaties zeer sterk vergroot? 
 
-Weet u, dat een drachtige teef de meeste voeding moet krijgen op de 42é dag na de dekking? 
 
-Weet u, dat veel teven die gedekt zijn maar niet drachtig blijken te zijn, toch opgenomen 
hadden, maar dat de foetussen afgestorven zijn zonder dat iemand het heeft gemerkt? 
 
-Weet u, dat ook de conditie die de reu heeft en de voeding die hij krijgt, invloed heeft op uw 
pups? 
 
-Weet u, dat pups tot ze 4 weken oud zijn alleen lactose (melk) kunnen verteren? 
 
-Weet u, dat het na het eerste contact met vast voedsel nog 7 dagen duurt om enzymen aan te 
maken, die nodig zijn om dat soort vast voedsel te verteren? 
 
-Weet u, dat u daarom pups toch al op 3 weken een zeer klein beetje vers voeding kunt geven? 
Nog niet om bij te voeden, maar om ze de kans te geven enzymen aan te maken. 
 
-Weet u, dat u op die manier net zoals in de natuur van moedermelk rechtstreeks op 
natuurvoeding kan overgaan, zonder papjes of wat dan ook. 
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-Weet u, dat dit komt omdat de moeder, die hetzelfde voer krijgt als de pups, al hormonen, 
enzymen en bacteriën, die nodig zijn om vast voedsel te verteren, met de moedermelk aan de 
pups gegeven heeft? 
 
-Weet u, dat zindelijk worden op vaste ontlasting een aangeboren gedrag is? => Instinct 
 
-Weet u, dat zindelijk worden op plassen een aangeleerd gedrag is? => Ervaring 
 
-Weet u, dat daarom de ondergrond waarop de pups liggen zo belangrijk is? 
 
-Weet u, dat vanaf de ouderdom van 21 dagen, de pups van het gedrag van de moeder beginnen 
te leren? 
 
-Weet u, dat bijvoorbeeld angst voor geluiden (schotvastheid) niet genetisch, maar wel erfelijk 
kan zijn? 
 
-Weet u, dat u met een beetje geluk, in één generatie van het probleem kan verlost zijn? 
 
-Weet u, dat voeding niet alleen belangrijk is voor de vacht en de bouw van de hond, maar ook 
voor zijn gedrag? 
 
-Weet u, dat gebrek aan bepaalde ervaringen tussen de 3 en de 5 week (inprenting) zich soms 
maar op de 4 à 5 maanden beginnen te manifesteren? 
 
-Weet u, dat mede daarom, als u pups wil testen op hun gedrag, dat moet gebeuren als de pups 
7 weken oud zijn, en niet een paar dagen vroeger of later? 
 
-Weet u, dat om hetzelfde aantal nutritioneel omzetbare Kcal binnen te krijgen (in vergelijking met 
droogvoer tegenover natuurvoeding) een volwassen hond het dubbele aan gewicht moet 
meedragen? 
 
-Weet u, dat bij een pup het verschil nog veel groter is? 
 
-Weet u, dat dit zéér slecht is voor zijn hoekingen, poten en rug? 
 
-Weet u, dat invriezen de kwaliteit van vers vlees niet aantast? 
 
-Weet u, dat een beetje vers voeding mengen met droogvoer u maar enkele van de vele 
voordelen oplevert, die uw hond zou hebben, als hij alleen maar natuurvoeding zou krijgen? 
 
-Weet u, dat ijzer heel belangrijk is voor het pigment? 
 
-Weet u, dat het best opneembaar ijzer in vleesvocht zit? 
 
-Weet u, dat natuurvoeding niet geoptimaliseerd wordt maar optimaal is 
 
Wat is de invloed van voeding op het gedrag? 
 
Het belangrijkste eerst 
Honden opvoeden of heropvoeden, hun gedrag begeleiden, trainen, het helpt maar als lichaam 
en geest gezond zijn. 
Wanneer u een hondenprobleem hebt, wil dat niet zeggen dat u ook een probleemhond hebt. 
Zeker niet wanneer het een gedragsprobleem betreft. 
Uiteraard zijn veel problemen aangeboren, genetisch of rastypisch. Andere ontstaan door een 
gebrekkige inprenting, slechte socialisatie of verkeerde opvoeding, te weinig kennis van de 
eigenaar, gebrek aan aandacht, onvoldoende beweging of afleiding (zowel lichamelijk als 
geestelijk). 
Dus moet men onderscheid moet maken tussen ongewenst gedrag en probleemgedrag.  
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Wat is probleemgedrag? 
 
A. Ongewenst gedrag dat voor de hond van nature eigenlijk normaal is ( in vuil rollen, domineren, 
jagen enz.. ) dat is in principe controleerbaar, en: 
B. Probleemgedrag dat niet of nauwelijks controleerbaar is. ( Dikwijls ook niet voor de hond zelf ) 
Externe zaken kunnen ook invloed hebben op het gedrag: 
-warmte, geluiden, omgeving, verkeer, geuren 
-plaatsen, of dingen die daar gebeurd zijn 
-andere honden, mensen en de uitstraling die ze hebben of het gedrag dat ze 
vertonen 
-gebeurtenissen die zij registreren en wij niet 

 
Daaraan gekoppeld hebben inwendige reacties bij de hond ook invloed op zijn gedrag: 
-adrenaline 
Wanneer dat hoog genoeg stijgt bereikt het een punt waarop de hond niet meer registreert, dus 
ook niets kan leren, hij hoort en voelt haast niets. Meerdere hondeneigenaars zijn door hun eigen 
hond gebeten, zonder dat de hond dit besefte: 
-bij het tussenkomen in een gevecht met een andere hond bijvoorbeeld 

 
Voeding in relatie met gedrag? 
 
De conditie in het algemeen bepaald al voor een groot stuk zijn gedrag, en dat kan gaan van 
lusteloosheid tot juist hyperactief. De zuurtegraad van het bloed speelt een belangrijke rol in het 
gedrag, en die wordt mede bepaald door de eiwitfractie, die op zich dan weer afhankelijk is van 
de kwaliteit en de hoeveelheid eiwit. 
Niet alleen eiwit maar ook de kwaliteit en hoeveelheid vet (meer bepaald de onverzadigde 
vetzuren) hebben invloed op het gedrag. Een tekort of te lage kwaliteit kan leiden tot 
aandachtproblemen, vlug afgeleid zijn, oriëntatieproblemen en het falen van het korte 
termijngeheugen. 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde onverzadigde vetzuren van groot belang 
blijken voor de ontwikkeling van het leervermogen, met name: 
AA ( Arachidonzuur ) en 
DHA ( Docasahexanoëenzuur ) zijn de twee voornaamste. 
En dan de vitaminen. De naam zegt het zelf al “Vita” is leven. 
Dat vitaminen een rechtstreeks verband hebben met gezondheid weet iedereen, dat tekorten of 
het ontbreken ervan tot gebreksziekten kunnen leiden, die zelfs de dood tot gevolg kunnen 
hebben. 
Het is dan ook evident dat tussen het moment van ideale gezondheid en het moment van ziekte 
tengevolge van vitaminetekort, een heel lange weg ligt van soms onduidelijke klachten die 
automatisch ook invloed hebben op het gedrag. Wie zich niet goed voelt gedraagt zich anders 
dan wanneer hij fit is: 
De invloed van voeding op het gedrag in het algemeen is dus groot. 
Vandaar dat natuurvoeding bij het behandelen van gedragsproblemen steeds de eerste stap is! 

 
Wat zijn de meest voorkomende gedragsproblemen ten gevolge van voeding? 
 
Schrikken, bang zijn, zenuwachtigheid, agressie, apathie, fobieën, paniek, afgeleid zijn, en 
absolute ongehoorzaamheid ten gevolge van het niet ontvangen van berichten of commando’s. 
 
Hoe pupjes overschakelen van droogvoer naar vers voeding compleet? 
 
Wanneer u een pupje, dat bij de fokker droogvoer kreeg ,wil overschakelen, kan u het droogvoer 
dat de fokker gebruikte, en waarvan hij u in de meeste gevallen voor een paar dagen heeft 
meegegeven, vermengen met een heel klein beetje vers voeding compleet. 
Ideaal is dit 6 à 7 dagen te doen, daarna kan u gewoon Vers voeding Compleet gebruiken 
zonder droogvoer. 
Let op, de meeste hondjes lusten het zo graag dat je al snel geneigd bent teveel te geven. Liever 
de eerste dagen een beetje te weinig dan teveel. 
Gebruikte de fokker wel droogvoer, maar kreeg u niets mee, dan kan u onmiddellijk 
overschakelen maar geef ook hier een beetje te weinig. 80 % van datgene wat hij zou moeten 
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eten volgens de tabel, liefst verdeeld over 3 en als het kan over 4 maaltijden per dag. 
De dag dat u thuiskomt met het pupje geeft u beter niets, dat is echt geen mishandeling u bewijst 
er in tegendeel het pupje een dienst mee. 
Let op, pups die bij de fokker droogvoer kregen hebben de neiging uit gewoonte teveel te 
drinken, wat ook tot diarree kan leiden. 

 
Hoe Vers Voeding Compleet gebruiken voor volwassen honden, die al enkele jaren 
droogvoer eten? 
 
De eerste dag helemaal geen voedsel (vastendag ) 
De tweede dag geeft men de helft van wat de hond normaal zou moeten krijgen, verdeeld over 2 
maaltijden 
Dit doet men gedurende vier dagen! 
De vijfde dag mag er 100 gr bij 
En dit weer vier dagen 
Zo gaat u verder tot de hond de hoeveelheid krijgt die hij nodig heeft. 
Voor kleine hondjes kan men met halve schijfjes of minder werken. 
Als men dit systeem toepast, reinigt men het lichaam van de hond van al de onzuiverheden die 
hij heeft opgestapeld. In het begin kan het lijken alsof het slechter gaat met zijn vacht, in erge 
gevallen ziet men soms zelfs etterige open plekken. Het is sterk aan te raden de hond minstens 3 
maal te wassen, met minstens 7 en maximum 10 dagen tussen de wasbeurten in. De hond moet, 
zowel in als uitwendig parasiet vrij is. Op dit moment kan je een middel gebruiken dat mijten 
bestrijdt. 

 

Bron dogshape.nl 

 

De pet foodindustrie in de VS 

In de periode 1997/98 kreeg ik belangstelling voor de voeding van mijn honden. Ik hoopte dat 
voeding zou bijdragen aan het herstel en de verbetering van het immuun systeem van mijn 

honden. 

Maandenlang heb ik het internet afgestruind naar informatie. 

 

 

De resultaten van de zoektochten staan op de volgende paginas. Ik wil benadrukken, dat het gaat 
over zaken die speelden in de periode 1980-1995 in Noord Amerika. 

Misschien denkt u dat het oude koek is wat betreft actualiteit, want de pet food industrie heeft de 
laatste vijftien jaar niet stil gezeten. 

Toch zijn er zaken, die nog steeds actueel zijn, zoals de macht van de pet food industrie, die verder 

reikt dan het controlerende apparaat van de Noord Amerikaanse overheid. 

De pet food industrie doet en laat wat ze wil, zonder verantwoording te hoeven afleggen. 

Wij kunnen ons alleen verdedigen door ons goed te informeren en te weigeren dergelijke producten 
te kopen. Dit geldt ook voor pet food producten uit Zuid-Amerika en de Caricom. 

Dankzij de openheid van zaken in Noord Amerika weten we hoe de vork daar in de steel zit. 

 

 

Over de gang van zaken in de Zuid Amerikaanse industrie is niets bekend. 

Enjoy! 
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1. Brokken en blikvoer 

Weet u wat er in de brokken of het blikvoer zit, dat u gekocht heeft? Het beste van de kip, 
biefstuk, verse granen en alle gezonde voedingsmiddelen die uw hond of kat nodig heeft? 

Het wordt ons voorgeschoteld in de advertenties en reclamespotjes - het is wat de petfood 
industrie, goed voor 10 biljoen Amerikaanse dollars per jaar, ons wil doen geloven. 

 

 

Veel mensen weten niet, dat de diervoederindustrie vaak een verlengde is van de levensmiddelen 
industrie. Het fabriceren van pet food biedt de mogelijkheid om afgekeurd slachtafval en afval van 
graan- en tarweproducten om te zetten in klinkende munt. 

Bij het slachtafval zitten tongen met klieren en zieke, verkankerde stukken vlees. 

Bij de whole grains, hele granen, zijn de schillen verwijderd en is de olie er al uitgeperst – meestal 
met chemische middelen - of het zijn de bij elkaar geschraapte schillen en afvalproducten die in de 
molen op de vloer terechtgekomen zijn. 

De granen die men gebruikt, zijn afgekeurd voor menselijke consumptie vanwege gistvorming, de 
aanwezigheid van ziektekiemen of de gevolgen van verkeerde opslag. 

Het doel van dit verslag is om het verschil te laten zien tussen wat wij, de kopers, denken te kopen 

en wat we in werkelijkheid mee naar huis nemen voor onze huisdieren. 

Het verslag is gericht op de grote merken – de merken die massaal geproduceerd en geleverd 
worden aan de diverse voedselketens. 

Helaas zijn er ook minder bekende en gerespecteerde fabrikanten die zich schuldig maken aan 
dezelfde praktijken - en fabrikanten die een goed product afleveren. 

In de Verenigde Staten zijn vier van de vijf grootste pet food merken dochtermaatschappijen van 

de grootste internationale levensmiddelenproducenten: 

Colgate-Palmolive: Hill Science Diet Pet Food 

Heinz: 9 lives, Amore, Gravy Train, Kibbles n Bits, Recipe, Vets 

Nestle: Alpo, Fancy Feast, Friskies, Mighty Dog 

Mars: Kal Kan, Mealtime, Pedigree, Sheba. 

 
Een petfood fabriek naast een levensmiddelenfabriek - het is een ideale combinatie. De 
multinationals hebben de markt, waar ze munt slaan uit hun eigen afval, volledig onder controle - 

en ze hebben hun eigen bronnen voor de afvalproducten. 

Er zijn honderden verschillende merken honden- en kattenvoer. Veel van deze voeders zijn 
praktisch hetzelfde, maar het is het automatisch zo dat alle fabrikanten gebruik maken van 
kwalitatief minderwaardige en ziekteverwekkende ingrediënten. 

De ingrediënten 

De prijs is niet altijd een indicatie van de kwaliteit van het product, maar vaak wel een indicatie 
van de kwaliteit van de ingrediënten. 

Het is bijvoorbeeld onmogelijk dat een fabrikant die 20 kilo verkoopt voor US $ 9.95, eiwitten en 
granen van een goede kwaliteit gebruikt heeft. De inkoopwaarde van kwalitatief goede 

ingrediënten is veel hoger dan de verkoopprijs van het eindproduct. 

De eiwitten die men gebruikt voor de productie van brokken en blikvoer komen van verschillende 
bronnen. Als koeien, varkens, kippen, schapen of wat voor dieren dan ook geslacht worden, wordt 
het spiervlees weggesneden van de botten. Het vlees is voor menselijke consumptie. 

Wat overblijft – botten, bloed, gezwellen, ingewanden, gewrichtsbanden en alles wat mensen niet 
eten – wordt gebruikt voor diervoeding. Dit alles-wat-mensen-niet-eten wordt op de verpakking 
vermeld als by-products. Op de verpakking staat wel een lijst met ingrediënten, maar er wordt niet 

vermeld waar ze vandaan komen. 
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Het Pet Food Institute – de handelsvereniging van de diervoederindustrie in de USA – ziet het 

gebruik van bijproducten in de brokken als een aanvullende bron van inkomsten voor de 
vleesverwerkende industrie en de boeren: 

"De aankoop en het gebruik van deze ingrediënten voorziet in de behoefte aan hoogwaardig pet 
food tegen een redelijke prijs en is daarnaast een belangrijke bron van inkomsten voor de 
Amerikaanse boeren en de verwerkers van vlees, kip en vis." 

Veel van deze restanten zijn onverteerbaar en de voedingswaarde voor onze huisdieren is op zijn 
minst twijfelachtig te noemen. De samenstelling van de voedingstoffen die afkomstig zijn van 

afvalproducten van vlees, meelsoorten en verteerbare stoffen, kunnen bij elke batch verschillen. 

James Morris en Quinton Rogers, twee professoren van The Department of Molecular Biosciences 
van The University of California, Davis Veterinary School of Medicine, presenteerden de volgende 
verklaring: 

"Er is zo goed als niets bekend over de ingrediënten, die gebruikt worden voor het produceren van 
voeding voor huisdieren. Het zijn meestal afvalproducten van de vlees-, kip- en visverwerkende 

industrie met een groot verschil in samenstelling en voedingswaarde." 

"Dat men voldoet aan de normen van de AAFCO (Association of American Feed Control Officials) is 
geen garantie dat het voer voldoet aan de vermelde voedingswaarden en zal dat ook nooit kunnen 
zijn, totdat men de ingrediënten onderwerpt aan een analyse en de verschillende waarden aan 
elkaar koppelt." 

Anno 2009 is er nog steeds niets veranderd. 

In 1990 is er een uitgebreid verslag verschenen in de San Fransisco Chronicle over het gebruik van 

zogenaamde 4D animals (dead, diseased, disabled, destroyed). In 2001 werd bewezen met dat 
geeuthaniseerde huisdieren verwerkt werden tot hondenvoer. 

In 2005 en 2007 stierven duizende Amerikaanse huisdieren door het gebruik van goedkope, 
Chinese eiwitboosters. In 2009 is aangetoond, dat er veel te veel fluor in Amerikaans pet food zit. 

Wat zal 2010 ons brengen? 

Een eiwitbron die nooit vermeld wordt op de verpakking, zijn dode en geëuthanaseerde honden en 

katten. Het werd - en wordt nog steeds - ontkend door de petfood industrie, maar ook de 

Amerikaanse Veterinaire Medische Organisatie heeft bevestigd dat het wel gebeurt. 

Eiwitten zijn eiwitten nadat de bron van herkomst eenmaal verwerkt is. 

Wat is verwerken? Verwerken is volgens Kramers Woordenboek: 

1. bij de vervaardiging gebruiken, en 

2. omwerken. 

 
Wat kunnen de gevolgen zijn voor onze huisdieren na het eten van deze voeding? 

Er zijn dierenartsen die claimen dat het voeden van huisdieren met slachtafvallen de kans op 
kanker en andere slopende ziektes vergroot. 

Het is een bewezen feit dat de methode om de dode dieren te malen en te koken, zoals gedaan 
wordt door de verwerker, niet voldoende is om groeihormonen die gebruikt worden voor het 

opkweken van slachtdieren, en medicijnen die gebruikt worden om dieren af te maken, te 
vernietigen. 

 

Dierlijke vetten 

Heeft u bij het openmaken van een nieuwe baal wel eens die opmerkelijke, scherpe geur geroken – 
de geur van oude bakolie, met de verschaalde lucht van hetgeen erin gebakken was, er nog aan? 

Heeft u deze geur ook wel eens geroken bij uw hond? Wat is de bron van die overweldigende geur? 
Het zijn geraffineerd dierlijk vetten, keukenafvallen en oliën die afgekeurd zijn voor menselijke 
consumptie. 

http://barf-natuurlijk.nl/dagutorie/dagutorie_fluor_hondenbrokken.html
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De restanten van gebruikte bakvetten uit restaurants en snack bars vormen een belangrijk deel 

van de toegevoegde dierlijke vetten in de laatste vijftien jaar. 

De olie wordt vaak bewaard in tonnen met een inhoud van 200 liter en er wordt geen rekening 
gehouden met het toekomstige gebruik ervan. 

Als u in de USA uit gaat eten, neem dan eens een kijkje achter het restaurant waar de 
verschillende afvaltonnen staan - met de naam van de verwerker er op. Gegarandeerd dat er 
minstens een is. 

De verwerker komt af en toe langs om het ranzige vet uit de ton te halen. Het wordt samen met de 

inhoud van andere vettonnen gestabiliseerd met krachtige oxidatieremmers om verder bederf 
tegen te gaan. Het eindproduct wordt verkocht aan producenten van diervoeders. 

Deze vetten worden over de gedroogde brokken gesproeid om het product aantrekkelijker te 

maken. Ze worden ook gebruikt als bindmiddel – na toevoeging van chemische smaakstoffen. 

De voedingsdeskundigen van de petfood industrie hebben ontdekt, dat de meeste dieren dol zijn op 
de smaak van deze vetten. De producenten van diervoeders zijn ware meesters in het verleiden 

van uw huisdier om iets te eten, waar hij normaal zijn neus voor optrekt. 

Plantaardige oliën 

Het gebruik van graanproducten in dierenvoeding heeft de laatste jaren een enorme vlucht 

genomen. Vroeger werden ze gebruikt als vulmiddel. Tegenwoordig is het percentage 
graanproducten erg hoog. 

De opname van de voedingsstoffen in de diverse graanproducten door het lichaam hangt af van de 
verteerbaarheid ervan. Welke koolhydraten zijn er en hoeveel: dit bepaalt in hoeverre de hond of 
kat in staat is om de aanwezige voedingsstoffen ook werkelijk op te nemen. 

Honden en katten kunnen bijvoorbeeld de koolhydraten van witte rijst volledig opnemen. Van 

andere graanproducten, zoals tarwe, bonen en havermout, is dit niet meer dan hooguit 80%. Die 

van aardappelen en maïs kunnen minder goed opgenomen worden dan die van rijst. 

De koolhydraten die de hond en de kat niet kunnen verteren, beginnen te gisten in de darmen door 
inwerking van de bacteriën aldaar. Er worden ook ingrediënten gebruikt die totaal onverteerbaar 
zijn, zoals pindadoppen en kippenveren! 

Van de drie eerstgenoemde ingrediënten op een baal voer zijn er twee meestal graanproducten. 
Pedigree Performance Food vermeldt gemalen maïs, afvalproducten van kip en maïsmeel als top 

drie ingrediënten. 

9 Lives Crunchy Meals voor katten vermeldt gemalen gele maïs, maïsmeel en kipafval als top drie. 
Maar katten zijn obligate carnivoren – vleeseters. Wat moeten die met een voer dat voornamelijk 
uit graan bestaat. Het antwoord is simpel: maïs afval is goedkoper dan vlees. 

Purina O.N.E. Dog Formula vermeldt als eerste vier ingrediënten: kip, gemalen gele maïs, gemalen 
tarwe en maïsmeel. Drie producten op basis van granen – en twee daarvan zijn hetzelfde. 

Deze praktijk noemt men splitting. Als twee ingrediënten die afkomstig zijn van dezelfde bron, 

afzonderlijk vermeld worden – zoals het geval is bij gemalen gele maïs en maïsmeel – lijkt het alsof 
er minder maïs is en meer kip, hoewel het gewicht van maïs in de totale massa aanzienlijk hoger 
is. 

In 1995 haalde Nature’s Recipe duizenden tonnen hondenvoer terug uit de winkels nadat 
consumenten geklaagd hadden dat hun honden ziek werden, braakten, diarree kregen en hun 
eetlust verloren. 

Het verlies van Nature’s Recipe kwam dicht bij de 20 miljoen dollar. Het probleem werd 

veroorzaakt door een giftige schimmel in de tarwe, die gebruikt was voor het voer. 

Deze milde soort veroorzaakte slechts braken, diarree en een verlies van eetlust, maar andere 
soorten kunnen de oorzaak zijn van gewichtsverlies, leverbeschadiging, verlamming en zelfs de 
dood. 
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Naar aanleiding van dit incident ging de FDA (Food and Drug Administration) zich ermee bemoeien. 

Men kwam tot de conclusie dat de vomitoxine in de hondenbrokken van Nature’s Recipe geen 
enkele bedreiging vormde voor mensen omdat de granen die gebruikt waren voor de voeders niet 
van een goede kwaliteit waren. 

Anders gezegd, de graanproducten die gebruikt worden voor het vervaardigen van diervoeders zijn 
niet geschikt voor menselijke consumptie. Daarom vormen ze geen gevaar voor de 
volksgezondheid. 

Soms wordt soja gebruikt als vulmiddel in de huisdiervoederindustrie. Men gebruikt het om massa 

toe te voegen, waardoor een dier dat brokken eet waarin soja is verwerkt, sneller een vol gevoel 
krijgt. 

Terwijl het verband tussen soja en winderigheid bij sommige honden duidelijk is, schijnen anderen 
er wel bij te varen. In vegetarische hondenvoeding wordt ook soja gebruikt als eiwitbron. 

In de VS is niets veranderd in de afgelopen tien jaar. In 2005 werden tienduizenden honden en 
katten ziek, omdat er melanine uit China toegevoegd was aan veel voeders – om het 

eiwitpercentage te verhogen. Nu zit er veel te veel fluor in de brokken. 

 

Toevoegingen en conserveringsmiddelen 

Er wordt gegoocheld met de dosering van vitaminepreparaten om te zorgen dat er nog 
voldoende in het voer zit op het moment dat de baal geopend wordt door de koper. 

Vaak worden er ook stoffen toegevoegd aan de brokken om de stevigheid en het uiterlijk te 
verbeteren. Ze voegen geen enkele voedingswaarde toe en dienen o.a. 

1. om te voorkomen dat water en vet uit elkaar vallen. 

2. Antioxidanten voorkomen dat de vetten ranzig worden en houden bederf tegen. 

3. Kleur- en smaakstoffen maken het product aantrekkelijker voor de koper. 

 

 

Hoeveel chemische toevoegingen kunnen in de voeding voor huisdieren zitten? 

In ongeveer 65 procent van de merken die in de VS worden gefabriceerd, zitten 
conserveringsmiddelen die door de fabrikant zijn toegevoegd. 90 Procent gebruikt ingrediënten die 
al bewerkt zijn met chemische conserveringsmiddelen. 

Ook in de vitaminepreparaten die gebruikt worden, kunnen conserveringsmiddelen zitten. Uw 
huisdier eet een cocktail van verschillende chemische conserveringsmiddelen, die zijn toegevoegd 

door de verwerker en door de fabrikant en in de bijgemengde vitamines zitten. 

Het toevoegen van middelen om bederf tegen te gaan is al duizenden jaren oud en gebeurde 
vroeger met specerijen en natuurlijke conserveringsmiddelen. 

In de afgelopen 40 jaar is het aantal synthetische conserveringsmiddelen in de voedingsindustrie 
enorm gestegen. Er zijn meer dan 8.600 erkende toevoegingen. 

Van 46 procent is informatie over de giftigheid bekend. 

Kankerverwekkende middelen zijn toegestaan als ze gebruikt worden binnen de veilige marge. Er is 

nooit onderzocht of deze stoffen in het lichaam blijven en of opstapeling een gevaar voor de 
gezondheid kan betekenen. 

Ethoxyquine(EQ) bijvoorbeeld werd in de lever en nieren van honden aangetroffen, nadat zij 
gedurende lange tijd – maanden - deze stof niet meer binnen hadden gekregen. Op 31 juli 1997 
heeft het FDA Centre for Veterinary Medicine het toegestane gebruik gehalveerd. 

Volgens de wet moeten studies verricht worden naar de directe giftigheid van al deze middelen, 
maar er wordt bijna geen onderzoek gedaan naar de werking die combinaties van deze middelen 

op elkaar hebben, nadat ze in het spijsverteringsstelsel zijn gekomen. 

http://barf-natuurlijk.nl/dagutorie/dagutorie_fluor_hondenbrokken.html
http://barf-natuurlijk.nl/dagutorie/dagutorie_goochelen_vitamine_A.html
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Van de drie veel gebruikte conserveringsmiddelen BHA, BHT en EQ is bekend en bewezen dat ze 

een synergetisch effect hebben, dat kan leiden tot het ontstaan van bepaalde vormen van kanker. 

 

Het productieproces 

Onderzoek naar de standaard voedingswaarden van een voeder is niet langer vereist. De meeste 
producenten doen wel onderzoek naar de smakelijkheid. Een aantal dieren krijgen om en om het 
voer en een gelijkwaardig product te eten. 

De totale hoeveelheid die gegeten wordt, is een graadmeter voor de smakelijkheid. De meeste 
voerproducenten maken gebruik van hun eigen honden voor dit doel. 

 

 

Brokken worden gemaakt met een machine die expander genoemd wordt. Eerst wordt het ruwe 

materiaal door elkaar gemengd volgens het recept van de nutritionist. Dan gaat het mengsel in de 
expander en wordt er stoom of heet water aan toegevoegd. 

Het wordt gestoomd en verhit tot een temperatuur van 305 °F, waarna alles in elkaar gedrukt 
wordt en uit de machine geperst in de verschillende vormen, die het uiterlijk van de brok bepalen. 

Daarna wordt er gekookt onder hoge druk en met een hoge temperatuur en worden de brokken 
30-45 minuten gedroogd. 

Als ze droog zijn, worden ze besproeid met vetten en oliën - voor de smakelijkheid. Door het koken 

worden de bacteriën gedood, maar het is goed mogelijk dat het eindproduct niet meer steriel is 
na het drogen, het toevoegen van de vetmantel en het verpakken. 

Voor droogvoer en blikvoer worden dezelfde ingrediënten gebruikt. Het verschil is het 
vochtgehalte. Het proces van het blikvoer begint met het vermengen van de gemalen ingrediënten 

en de toevoegingen. 

Als er chunks (stukjes die op vlees lijken) nodig zijn, zorgt de expander daarvoor met een 
aangepast vormpje. Daarna wordt het mengsel gekookt en ingeblikt. De verzegelde blikken worden 

in een container geplaatst die op een grote stoomkoker lijkt en gesteriliseerd. Er zijn ook 
fabrikanten, die het voer koken voor het ingeblikt wordt. 

Wat is de AAFCO 

AAFCO staat voor Association of American Feed Control Officials. De AAFCO is opgericht om 
te dienen als overlegorgaan tussen de voederproducenten en de diverse staatsorganen om de 
regels en richtlijnen voor de vervaardiging en samenstelling van de voeders te bespreken en vast 
te leggen.  

De AAFCO heeft echter een behoorlijke verandering ondergaan en tegenwoordig kan men aan de 
leden aflezen wie wie-en-wat in de industrie is. Dit is een gevolg van het privatiseringsbeleid van 

de diervoederindustrie van president Reagan in de jaren 1980. 

De industrie heeft deze gelegenheid aangegrepen en gebruikt om de AAFCO grotendeels over te 
nemen. Dit betekent dat de industrie zelf zijn eigen bepalingen maakt - en dat, terwijl het in 
principe een staatsinstelling is en geen agentschap van de diervoedingsindustrie. 

Een voorbeeld: in de Official Publication 1994, Association of American Feed Control Officials is op 
pagina 304 een lijst te vinden met namen van personen, die zich bezig houden met de naamgeving 

op de etiketten van de verpakkingen. 

Van de zes personen zijn er vier afkomstig van de industrie: Ken Johannes - Hill’s Pet Products Inc; 
Dan Chauslow - Westreco Inc; Dave Bebiak - Ralston Purina Co; Mark Finke - Alpo Petfoods Inc. 

Vanaf eind jaren 1980 is er geen enkele bemoeienis meer van overheidszijde over de samenstelling 
en de ingrediënten van diervoeders. Alles wordt overgelaten aan de AAFCO - de industrie zelf. 

AAFCO definities van verschillende soorten voer 

http://barf-natuurlijk.nl/mogens/mogens_conserveringsmiddelen.html
http://barf-natuurlijk.nl/beginnen/beginnen_bang_salmonella.html
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Het all meat product. Wanneer een ingrediënt of mengsel van ingrediënten dat verkregen is uit 

dieren, gevogelte of vis, 95 procent of meer bevat van het totale gewicht van alle ingrediënten van 
een hondenvoer, mag de naam van dit(deze) ingrediënt(en) een deel zijn van de naam van het 
product; mocht het zo zijn dat er meer dan één ingrediënt deel uitmaakt van het product, dan 
moeten alle namen vermeld worden in dezelfde grootte, stijl en kleur op het etiket. 

Voor de duidelijkheid van deze bepaling wordt het water dat nodig is om het product te 
vervaardigen buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de percentages van de genoemde 
ingrediënten. Het betreffende product moet tenminste 70% van de genoemde ingrediënten 

bevatten. 

Het dinner product. Wanneer een ingrediënt of combinatie van ingrediënten minimaal 25 procent 
en maximaal 95 procent uitmaakt van het totale gewicht van een voedingsmengsel voor katten of 
honden, mag de naam van het ingrediënt of de combinatie van ingrediënten deel uitmaken van de 
naam van het product, wanneer elk van de ingrediënten tenminste 3 procent uitmaken van het 
totale gewicht van het product met buitensluiting van de hoeveelheid water die gebruikt is om het 

voer te produceren. 

Wanneer de namen van meer dan een ingrediënt genoemd worden, gebeurt zulks in 
overeenstemming met hun aanwezigheid in gewicht binnen het totale product. De namen van alle 
betreffende ingrediënten en de voornaamste omschrijvende termen worden gedrukt in dezelfde 
grootte, stijl en kleur. 

Het water dat gebruikt wordt voor de bereiding, wordt buiten beschouwing gelaten. Echter, het 
product moet tenminste 10% van de bovengenoemde ingrediënten bevatten. 

Het flavor product wordt speciaal geformuleerd om een bepaalde smaak te hebben en deze 
omschrijving laten we hier even buiten beschouwing. 

Bacteriële besmettingen 

Commercieel en op grote schaal geproduceerde of verwerkte vleesmaaltijden kunnen besmet zijn 
met bacteriën, omdat ze niet alleen afkomstig zijn van geslachte dieren. 

Dieren die gestorven zijn door ziektes, verwondingen of natuurlijke oorzaken worden ook verwerkt 
tot diervoeders. 

 

 

Het dode dier wordt niet meteen verwerkt. Soms blijft het dagen liggen. Hierdoor kan het 
kadaver besmet raken met bacteriën. Salmonella besmetting vindt plaats in 25-50 procent van 
deze kadavers. 

Door het koken worden de bacteriën vernietigd, maar de afvalstoffen, endotoxinen, die ze 

produceren, niet. Deze stoffen kunnen ziektes veroorzaken. Het eindproduct wordt niet getest op 
hun aanwezigheid. 

Escheria coli (E coli) is een bacterie die gevonden kan worden in besmette huisdiervoeders. De 
bacterie wordt, net als Salmonella, vernietigd door verhitting op hoge temperatuur. De afvalstoffen 

die door de bacterie geproduceerd zijn, niet. Zij blijven aanwezig in het voeder. 

Aflatoxine is een afvalstof die ontstaat uit schimmels en zwammen. Door het op onzorgvuldige 
wijze drogen en opslaan van tarwe en graan kan schimmelgroei ontstaan. Deze kan ontaarden in 

een besmetting met aflatoxine. Grondstoffen die bevattelijk zijn voor besmetting met deze gifstof 
zijn meel van katoenzaad, pindameel en vismeel. 

Vaste formules versus variabele formules 

Er zijn merken, die een variabele formule hanteren: de samenstelling van het product varieert per 
aanmaak. De ingrediënten die ingekocht kunnen worden tegen de beste prijzen worden als 
hoofdingrediënten gebruikt. 

AAFCO staat fabrikanten die met deze formule werken een tijdsbestek van zes maanden toe voor 
het wijzigen van de etikettering op de verpakking. Zo hebben ze voldoende tijd om oude voorraden 
op te maken. 

http://barf-natuurlijk.nl/html/bact_gezondheid.html
http://barf-natuurlijk.nl/html/bact_gezondheid.html
http://barf-natuurlijk.nl/html/bact_route7.html
http://barf-natuurlijk.nl/html/bact_brokken.html
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Als op de verpakking bijvoorbeeld lamb, ground yellow corn, and poultry by-products als eerste 

drie vermeld staan, betekent dit niet dat het ook de inhoud is. Het kan best zijn dat ground yellow 
corn als hoofdbestanddeel aanwezig is, omdat de producent die werkt met de variabele formule pas 
na zes maanden zijn etikettering hoeft te veranderen. 

Eigenlijk hoeft de etikettering nooit aangepast te worden, zolang er maar een keer per zes 
maanden in de verpakking zit, wat hij er op heeft geschreven. De rest van de tijd kan hij er in 
stoppen wat hij wil. 

Bij vaststaande formules – voornamelijk gebruikt bij de Super Premium Foods – mag de 

samenstelling niet veranderen, al zijn de ingrediënten onderhavig aan prijsverschillen. In deze 
voeders zijn meestal betere ingrediënten verwerkt. Voor mensen die hun dieren het liefst voeden 
met brokken, zijn deze formules een grote verbetering. 

Synthetische conserveringsmiddelen 

Aan de meeste huisdiervoeders worden vetten toegevoegd. Men maakt gebruik van stabilatoren 
om de kwaliteit te handhaven. De meest gebruikte conserveringsmiddelen zijn tocopherol, 

citroenzuur, ethoxyquine (EQ), propyl gallate, tertiaire butylhydroquinone, butylated 
hydroxyanisole (BHA) en butylated hydroxytoluene (BHT).  

In veel producten die geadverteerd worden als vrij van chemische toevoegingen of preservative-

free, zitten toch een of meerdere van bovengenoemde middelen. Dat komt omdat de verwerkers 
gebruik maken van deze stoffen om hun eindproducten te conserveren. 

Bij wet is bepaald, dat de fabrikant niet verplicht is om synthetische conserveringsmiddelen te 
vermelden die hij zelf niet heeft toegevoegd.  

Het gebruik van conserveringsmiddelen heeft te maken met de consistentie van het product. 
Halfzachte voeding bevat 25-50 procent water, daarom worden antimicrobische 
conserveringsmiddelen gebruikt. 

Een van deze middelen, propylene glycol, werd tot 1992 veelvuldig gebruikt in kattenvoeding. Toen 
ontdekte men een direct verband tussen bepaalde gezondheidsproblemen en het gebruik van dit 
middel. Propylene glycol veroorzaakt namelijk afwijkingen in het bloed, die leiden tot degradatie 
van het centraal zenuwenstelsel en nierbeschadiging. 

Van de meer dan 8.600 toegestane toevoegingen in de voedselindustrie, is slechts 5 procent 
grondig onderzocht op hun uitwerking op de gezondheid - en bij die 5 procent zitten veel stoffen, 

die kanker veroorzaken bij overmatig gebruik. 

Veel van deze middelen hopen zich op in de weefsels, zodat langdurig gebruik van kleine 
hoeveelheden na verloop van tijd hetzelfde effect heeft als eenmalig gebruik van een grote 
hoeveelheid. Toch blijft gebruik in kleine hoeveelheden toegestaan. 

Langdurige studies zijn kostbaar en moeilijk uit te voeren, omdat de middelen die kanker 
veroorzaken daar soms tot 20 jaar over doen. 

Studies van de directe giftigheid van deze toevoegingen zijn bij wet verplicht, maar de meeste 

stoffen worden niet getest op hun werking op elkaar - op de chemische reacties die onderling 
plaatsvinden in het lichaam. 

Het is bewezen, dat drie van de meest gebruikte conserveringsmiddelen – BHA, BHT en EQ – een 
synergetisch effect hebben op elkaar en dat dit leidt tot het ontstaan van verschillende soorten 

kanker. 

BHA en BHT 

Diervoeders worden vaak geconserveerd met Butylated hydroxyanisole (BHA) en butylated 
hydroxtoluene (BHT) - en ze worden ook gebruikt in levensmiddelen voor menselijk gebruik. 

John Cargill in het tijdschrift DOGWORLD: 

 

 

http://www.dogworld.co.uk/
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In 1984 is uit onderzoek gebleken, dat de vier meest gebruikte conserveringsmiddelen – BHA, BHT, 

ethoxyquine en propyl gallate – de giftigheid van andere chemicaliën verhoogden, de gevoeligheid 
voor radio-activiteit verhoogden en het aantal tumoren verhoogden. 

Bij een recenter onderzoek heeft men ontdekt dat ze fouten in het DNA veroorzaken, mutaties, en 
afwijkingen aan de chromosomen van veel systemen. 

De conclusie van Cargill: Het is zonder meer aan te nemen, dat synthetische oxidanten na inname 
bijdragen aan het ontwikkelen van neoplasia, zoals bijvoorbeeld kanker. De veiligheid van het 
gebruik en het niveau van giftigheid voor honden zijn niet bekend en ook nooit zorgvuldig 

onderzocht. 

Ethoxyquine (EQ) 

In diervoeders wordt veel gebruik gemaakt van ethoxyquine. Critici en dierenartsen vinden dat 
ethoxyquine een belangrijke oorzaak is van ziekte, huidproblemen en onvruchtbaarheid bij honden, 
maar volgens de industrie is EQ het veiligste en stabielste conserveringsmiddel is voor diervoeding.  

Ethoxyquine mag niet gebruikt worden in voeding voor menselijke consumptie. Het werd vroeger 

gebruikt als stabilisator voor rubber - en als insecticide en onkruidverdelger. 

Het werd in de jaren 1950 ontwikkeld door Monsanto en mocht ook gebruikt worden als stabilisator 
vanveevoer zoals alfalfa, gras en klaver - in de hoeveelheid van 150 ppm: gelijk aan 0,015 procent 

of 136,08 gram per 1000 kilo.  

Het is nooit specifiek toegestaan in huisdiervoeding, maar omdat deze voeding wettelijk onder de 
categorie dierenvoeding valt, is het gebruik van EQ geoorloofd. Onbegrijpelijk wanneer men 
bedenkt hoe het spijsverteringsstelsel van koeien en andere zoogdieren in elkaar zit en dit 
vergelijkt met wat een hond van 15 kilo in zijn lichaam heeft. 

De autoriteiten van de FDA (Federal Drugs Administration) lieten er geen twijfel over bestaan dat 
ethoxyquine giftig is. Ze gaven toestemming om minuscuul kleine hoeveelheden te gebruiken 

omdat het een goedkoop middel was met een uitermate krachtige werking. 

De wetenschappers van de FDA en Monsanto dachten dat EQ afgebroken werd bij een temperatuur 
van 160 – 190 graden Celsius, waardoor de ethoxyquine zou verdwijnen tijdens het koken. Dit 

bleek echter niet het geval te zijn. Nader onderzoek wees uit dat het niet verdween, maar 
veranderde in geoxideerde ethoxyquine.  

Gebruik in de voeding voor huisdieren blijft toegestaan. De FDA houdt zich meer bezig met dieren 

die door mensen gegeten worden. Omdat Amerikanen niet bekend staan als honden- en 
katteneters, maakt men zich verder niet druk. 

Tegenwoordig is ethoxyquine in alle diervoeders te vinden. Het wordt niet vermeld op het etiket, 
maar de verwerkingsindustrie maakt er grif gebruik van om haar eindproduct, dat aan de 
producenten van diervoeders geleverd wordt, te behoeden voor verder bederf. 

Carol Barfield, mede-oprichtster van de United Animal Owners Association, raakte gealarmeerd 
toen een van haar honden een allergietest onderging en allergisch bleek te zijn voor zo’n beetje 

alles. 

Zij schreef een petitie, die er mede aan bijgedragen heeft dat Monsanto opdracht heeft gekregen 
om EQ aan een nauwkeurig heronderzoek te onderwerpen. 

Monsanto werd in 1990 door een rechtbank in Illinois schuldig bevonden aan geknoei met cijfers in 
een rapport met resultaten over kanker onder de werknemers, die blootgesteld waren aan dioxine 
tijdens de productie van Agent Orange. 

Lisa Newman schrijft, dat EQ nauw gerelateerd is aan Agent Orange. Bij werknemers in de 

rubberindustrie zijn meer gevallen van lever- en nierbeschadiging, huidkanker, haaruitval, 
blindheid, leukemie, afwijkingen bij pasgeboren kinderen en chronische diarree. 

Bij dieren is daarnaast een link gevonden met afwijkingen aan het immuun systeem, de milt, de 
maag en leverkanker. 

De stijging van het aantal kankerpatiënten in de dierenwereld loopt de afgelopen 25 jaar parallel 
aan het toegenomen gebruik van synthetische conserveringsmiddelen in de 

huisdiervoederindustrie. 

Ethoxyquine en andere synthetische conserveringsmiddelen hoeven geen directe vergiftiging tot 
gevolg te hebben, maar kunnen wel functioneren als trigger. Kanker bij huisdieren komt steeds 

http://vonhapsburg.homestead.com/petfood.html
http://azmira.com/
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vaker voor en veel dierenartsen schrijven dit toe aan het productieproces, de toevoegingen en de 

voedingswaarde. 

Het best kunnen, dat hondenbrokken behoorlijk giftig geworden zijn door het gebruik van vetten 
die overvloedig geconserveerd worden met ethoxyquine. 

Tot slot: ethoxyquine kan niet meer achterhaald worden, als het eenmaal toegevoegd is aan een 
voedselbron. Er is dus geen enkele controle mogelijk op de fabrikant - om na te gaan of deze zich 
houdt aan de algemene voorschriften.  

De creatie van nieuwe, giftige mengsels 

Tijdens het productieproces worden de ingrediënten gesteriliseerd en getransformeerd tot een 
giftige soep vol ongewenste stoffen. Het lichaam zou bepaalde aminozuren wel kunnen opnemen 

en benutten in hun natuurlijke staat, maar door de verhitting zijn ze veranderd in een 
onverteerbare en daarom onbruikbare substantie. 

Dr. Wysong: "Tijdens het koken kunnen eiwitten samengaan met koolhydraten en lipiden, waarbij 
ze zichzelf veranderen en niet meer beschikbaar zijn als voedingsstof. 

Als mineralen zoals koper en tin gemengd worden met bepaalde vitamines en onverzadigde 
vetzuren, zorgen ze voor oxidatie van deze vetzuren of ze laten ze verdwijnen." Volgens Wysong 
verdwijnen op deze manier honderden voedingsstoffen tijdens het productieproces. 

Daarom worden de meeste producten versterkt met riboflavine en andere middelen. Geen van deze 
toegevoegde vitamines en mineralen kan echter de voedingswaarde van de oorspronkelijke bron 
vervangen. 

Eigenlijk maken veel fabrikanten zich schuldig aan het overmatig toevoegen van allerhande stoffen 
om te kunnen voldoen aan de minimale dagelijkse behoefte. 

Vetzuren zijn lange ketens van koolstofmoleculen die erg gevoelig zijn voor blootstelling aan 
warmte en licht, zoals tijdens het kookproces. 

Wysong stelt dat deze vetzuren niet langer hun voedingswaarde behouden, en beweert zelfs dat ze 
giftig kunnen worden, omdat ze zich omzetten tot epoxycholesterol en trihydroxycholesterol. 
Wanneer deze stoffen gegeten worden, hechten ze zich aan de binnenzijde van bloedvaten - bij de 

mens kan dit aanleiding zijn voor hartaandoeningen. 

Andere giftige mengsels die tijdens het koken gevormd worden, zijn nitrosamine en nitropyrenes. 
Beiden zijn schadelijk voor het lichaam. Verder worden tijdens het kookproces veel pro-biotica 

vernietigd. 

Dit zijn microscopisch kleine organismen, die de darmen helpen bij de verdere afbraak van 
voedsel. Ook zij zijn gevoelig voor warmte en licht en daarom niet meer aanwezig in de brokken en 
het blikvoer. 

De etikettering 

Tot 1974 bepaalde de National Research Council (NRC) van de Academy of Sciences in de 
Verenigde Staten de normen en standaarden van huisdiervoeding. In dat jaar stelde de petfood 
industrie een commissie samen met de naam American Association of Feed Control Officers 

(AAFCO). 

Volgens de NRC bepalingen moeten er voedingstesten gehouden worden als een producent 
beweert, dat zijn voer compleet en gebalanceerd is. Uit de testen moet blijken dat het voeder 
voldoet aan de normen en standaarden van de NRC. 

 

 

In eerste instantie nam de AAFCO de normen en standaarden van de NRC over zoals ze waren. De 
industrie vond ze echter te beperkend. Er werd een alternatieve procedure bedacht om de waarde 
van de voedingstoffen te meten. 

Een chemische analyse om te bepalen of een product voldoet aan de eisen van de NRC in plaats 
van voertesten om de deugdelijkheid van de samenstelling te onderzoeken. 

http://www.wysong.net/pet-health-nutrition-publications.php
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Dit is anno 2009 nog steeds hetzelfde. 

Het probleem met een chemische analyse is, dat het geen inzicht geeft in de verteerbaarheid en de 
biologische beschikbaarheid van de voedingsstoffen. Daarom kan deze analyse nooit gehanteerd 
worden om de voedingswaarde van een product te bepalen. 

Op het etiket worden de ingrediënten vermeld volgens afnemend gewicht - de zwaarste 
ingrediënten worden als eerste vermeld. De naamgeving van het product wordt voorgeschreven 
door bepalingen van de AAFCO. Ook deze bepalingen zijn zodanig opgesteld, dat ze zeer 
misleidend zijn.  

De 25 procent bepaling. Als op het etiket staat geschreven beef for dogs, moet er 95 procent 
beef (lees: beef by-products) inhoudelijk aanwezig zijn, maar er mag tot 25 procent minder in 
zitten. Die 25 procent is water, dat nodig is voor het kookproces. In werkelijkheid hoeft er dus 
maar 70 procent inhoudelijk aanwezig te zijn om toch de naam te mogen dragen. 

Bij dinner, nuggets, platter of entree hoeft volgens de AAFCO bepalingen slechts 25 procent van 
het naambepalende ingrediënt inhoudelijk aanwezig te zijn. 

Bij een combinatie van voedingsstoffen geldt de 3 procent bepaling. In producten waar 
bijvoorbeeld kip en vis in verwerkt is, moeten de twee ingrediënten chicken en fish samen 25 
procent uitmaken van de totale samenstelling, met tenminste 3 procent van het ingrediënt dat als 
tweede vermeld wordt. 

In Chicken Dinner with Tuna for Cats is 3 procent tonijn in het voer voldoende om de naam te 
mogen dragen. 

Een meat by-product dat als eerste op de lijst van ingrediënten vermeld staat, hoeft niet het 

hoofdingrediënt van het product te zijn. Vergeet niet, dat de ingrediënten genoteerd worden naar 
gewicht, niet naar volume. 

Vergelijkt u eens het verschil in omvang tussen een kilo vlees en een kilo veren. De kippenveren 
nemen veel meer ruimte in beslag. Volgens de huidige regelgeving van de FDA, en die is ook van 
toepassing op de levensmiddelenindustrie, moet het zwaarstwegende bestanddeel als eerste 
genoemd worden - al is het qua volume maar een klein gedeelte van het totaal. 

Als een blik Dinner with Beef zo groot zou zijn als een woning met drie slaapkamers, zou de 

hoeveelheid vleesafval in een enkele kast passen. Conserveringsmiddelen, vitamines, mineralen en 
smaakstoffen zouden elk een drinkglas vullen. De rest van het huis zou volzitten met afval van 
graanproducten en water. 

De verpakking 

Veel honden en katten krijgen commercieel voer in hun etensbakjes. De ingrediënten die hiervoor 
gebruikt worden verschillen nogal. De basisingrediënten voor droogvoer en blikvoer zijn dezelfde. 
Het verschil zit hem in het kookproces en in de hoeveelheid water in het eindproduct. 

Blikvoer kan tot 82 procent water bevatten. 

 

 

De lijst van ingrediënten op de verpakking levert belangrijke informatie over de samenstelling van 
het product. Wat er te lezen valt kan nogal verwarrend zijn, maar het is de enige informatie waar 
de consument over kan beschikken. Twee zaken die nooit vermeld worden zijn de verteerbaarheid 

en de opneembaarheid van de voedingsstoffen. 

In dit hoofdstuk definities van termen die gebruikt worden bij de etikettering. Het selecteren van 
goed voer is een van de belangrijkste keuzes die u maakt voor het welzijn van uw huisdier. 

Meat en Meat Meal. Herkomst en kwaliteit van het materiaal dat gebruikt wordt voor de 
verwerking tot meat meal is op zijn minst verdacht. Voer waar dit product verwerkt is kunt u het 
beste zo weinig mogelijk aan uw huisdieren geven. 

Koop een product dat bijvoorbeeld chicken aangeeft en laat het product met chicken meal liever 

liggen. De enige uitzondering is, als de producent zelf zijn meal maakt. Daar kunt u achter komen 
door contact op te nemen met de fabrikant. Mijdt producten waar by-products en by-products meal 
op staat.  

http://barf-natuurlijk.nl/dagutorie/dagutorie_fluor_hondenbrokken.html
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De betekenis van de definities 

Meat (bijv. lam, rund, kip). Meat is vlees dat verkregen wordt van geslachte zoogdieren en is 
beperkt tot dat gedeelte van het spiervlees dat zich op het skelet bevindt of in de tong, het 
middenrif, het hart of de slokdarm; met of zonder bijbehorend vet en stukken huid, pezen, 

zenuwen en bloedvaten die bij deze vleesgedeeltes horen. 

Als er real meat op de verpakking staat, kunt U er zeker van zijn dat het product gemaakt is van 
het kleine beetje vlees dat overgebleven is na het uitbenen met het bijbehorende vet en stukken 
huid, pezen, zenuwen en bloedvaten - niet het smakelijke vlees zoals het voorgeschoteld wordt. 

Wat de vleesindustrie kan gebruiken voor menselijk gebruik, gaat echt niet in de hondenpot. 

Meat Meal, en Meat and Bone Meal. Meat and Bone Meal is het verwerkte product van weefsels 

van zoogdieren, inclusief botten, exclusief toegevoegd bloed, haren, hoeven, horens, stukken huid, 
mest, maag en darm inhoud, behalve in zodanige hoeveelheden als onvermijdelijk is bij een goed 
bereidingsproces. 

Er mogen geen weefsel in zitten, die niet omschreven zijn. Het percentage onverteerbare pepsine 

mag niet hoger zijn dan 12 en niet hoger dan 9 in de ruwe eiwitten. 

Op het etiket moet een garantie gegeven worden voor het minimum aan crude protein (ruwe 
eiwitten) en crude fat (ruwe vetten), het maximum aan ruwe vezels, het minimum aan Phosphorus 

(P) en het minimum en maximum aan Calcium (Ca). 

David C. Cooke - Dierlijk afval: feit en fictie 

Stelt u zich eens voor hoe veel tijd en geld het zou kosten om elk jaar 600.000 ton dode katten en 
honden te ontdoen van de vacht en de ingewanden - voor ze gemalen en verwerkt worden. 

Het lijkt me dat de AAFCO zijn definities van meat meal en meat and bone meal eens nauwkeurig 
aan een onderzoek zou moeten onderwerpen – en men zou eens wat nauwkeuriger kunnen 
omschrijven, wat de term goed bereidingsproces inhoudt. 

Nadat 4-D dieren (dead, diseased, disabled, distroyed) opgehaald en afgeleverd zijn bij de 
verwerker, wordt de darminhoud niet verwijderd, daar kunt u zeker van zijn. Het bloed wordt niet 

afgetapt en de horens en de hoeven worden niet verwijderd. 

Het enige gedeelte van het dier dat misschien verwijderd wordt is de huid van individuele dieren, 
als die niet beschadigd is, en alle stukken vlees die er nog goed genoeg uitzien of niet te verziekt 
zijn om als rauw vlees voor dieren verkocht te worden. In Canada in Quebec heeft de Minister van 
Landbouw duidelijk gesteld, dat huisdieren in zijn geheel verwerkt worden. 

In het tijdschrift Pet Food Industry is te lezen, dat een producent van diervoeders verwerkt 
materiaal zou kunnen weigeren om verschillende redenen. 

Bijvoorbeeld omdat er vreemde materialen (metaal, haar, plastic, rubber, glas)in zitten, omdat de 
geur niet goed is, omdat er veel veren, varkensharen, schimmels, chemische stoffen in zitten, de 
zaak niet goed vermalen is of een verkeerde samenstelling heeft - en wegens besmetting door 
insecten. 

De producent ZOU dit KUNNEN doen. Het is geen regel of verplichting. 

Als u op de verpakking leest dat het product meat meal bevat of meat and bone meal, is het zeer 

goed mogelijk dat alle materialen die hierboven omschreven zijn, ook inderdaad in het voer zitten.  

Meat by-products. Dit zijn de niet verwerkte, schone delen die verkregen worden van geslachte 
zoogdieren - met uitzondering van vlees. 

Het omvat longen, milt, nieren, lever, hersenen, bloed, botten, d.m.v. geringe verhitting 
gedeeltelijk ontvette, vette weefsels, en magen en darmen, ontdaan van hun inhoud, maar is niet 
slechts beperkt tot de hierboven omschreven materialen. Het bevat geen haren, horens, tanden en 
hoeven. 

Ook hier kunt u ervan overtuigd zijn dat alles wat geschikt is voor menselijke consumptie, niet 
gebruikt wordt voor dierlijk voedsel. Een lever die besmet is met wormen, longen vol pneumonia of 
wormen, verkankerde organen, vleesgedeeltes die aangetast zijn door injecties: dat zijn de niet 
verwerkte, schone delen die gebruikt worden voor hondenvoer. 

Animal By-product Meal. Dit is het verwerkte product van dierlijk weefsel, zonder extra 
toevoegingen van haren, horens, stukken huid, mest, de inhoud van maag en darmen, behalve in 
zodanige hoeveelheden als onvermijdelijk is bij een goed bereidingsproces. 



27 
 

Het mag geen toegevoegde vreemde materialen bevatten die hierboven niet omschreven zijn.  

Tot deze categorie behoren alle materialen die niet voldoen aan de criteria van de hierboven 
omschreven ingrediënten om ze bij Meat by-products onder te brengen. 

Poultry. Kip is de combinatie van vlees en vel met of zonder bijbehorende botten, die verkregen 
wordt uit kipdelen of hele kadavers van kippen of een combinatie van beide, met uitzondering van 
veren, koppen, voeten en ingewanden. Het moet geschikt zijn om te gebruiken in dierenvoeding. 

Poultry by-products. Dit zijn de niet verwerkte, schone delen van kadavers van geslacht 
gevogelte zoals koppen, voeten, ingewanden zonder inhoud en vreemde materialen, toegestaan in 

zodanige hoeveelheden als onvermijdelijk is bij een goed bereidingsproces. 

Poultry By-product Meal bestaat uit gemalen, verwerkte schone delen van de kadavers van 
geslacht gevogelte, zoals nekken, voeten, onontwikkelde eieren en ingewanden, met uitzondering 
van veren, behalve in zodanige hoeveelheden als onvermijdelijk is bij een goed bereidingsproces. 

Op het label moeten garanties gegeven worden voor het minimum aan ruwe eiwitten en ruwe 
vetten, het maximum aan ruwe vezels, het minimum aan Phosphorus (P) en het minimum en 

maximum aan Calcium (Ca). Het kalkgehalte mag niet hoger zijn dan 2,2 maal het gehalte aan 
Phosphorus. 

 

Tot zover onze opzoekingen wat hondenvoer betreft. Door deze te lezen hebben al verschillende 
mensen beslist natuurlijke voeding te geven aan hun huisdier! En dat is ook onze betrachting. 

Want uw hond wil ook voor u enkel het beste, toch? 

 

Wilt u nog meer info of hebt u nog vragen kijk op onze site of aarzel niet ons te contacteren. 

Dank u. 

 

 


