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Inleiding Gezonde Voeding 
 

Iedereen wil natuurlijk een gezonde en vitale hond. Een van de belangrijkste 

zaken om dit te realiseren is gezonde voeding. Eiwitten, vetten, koolhydraten, 

vitaminen en mineralen zijn in de juiste verhoudingen noodzakelijk om te kunnen 

leven en functioneren. Maar zeker zo belangrijk is de bron waarvan ze afkomstig 

zijn, hoe ze behandeld zijn en of er met het voer geknoeid is. 

 

In dit e-book ga ik je onthullen wat ik onder gezonde en vitale voeding versta en 

hoe je hier op verschillende manieren aan kunt voldoen. En natuurlijk onthul ik je 

de dingen waar je goed op moet letten. 

 

Bert Tijhoff 
 

 

Altijd de nieuwste versie. 

Dit is versie 6.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie op 

www.voeddehondvitaalengezond.nl 

 

Disclaimer 

Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid 

van de hierin opgenomen informatie. Alles is gebaseerd op eigen ervaringen en 

in de loop der jaren opgedane kennis. 

 

Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuiste 

verstrekte informatie in dit rapport. 

 

Belangrijk 

Je mag dit rapport gratis weggeven of verkopen tegen elke prijs die je maar wilt.  

Het rapport mag uitsluitend in deze vorm verspreid worden. Het is niet 

toegestaan de inhoud en/of opmaak, of de informatie uit het rapport op een 

andere wijze te gebruiken. 

 

Plaats het rapport op je website, geef het aan mensen op je mailinglist of 

verkoop het op advertentiesites. 

 

Milieuvriendelijk 

Ik heb er bewust voor gekozen om geen foto’s, plaatjes en dergelijke op te 

nemen. Dat maakt het printen een stuk voordeliger en is daarmee ook minder 

belastend voor het milieu. Digitaal lezen is in dat kader nog beter. 

  

http://www.voeddehondvitaalengezond.nl/
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1. Uitgangspunten van Vitale Hondenvoeding! 
 

De hond is een afstammeling van de wolf en het maag-darm-systeem van de 

hond lijkt ook nog voor bijna 100% op dat van de wolf. Om onze trouwe 

viervoeters vitaal te kunnen voeden, kunnen we dus ook veel leren van het 

voedingspatroon van de wolf. 

 

Veel mensen denken dat de hond een pure vleeseter is. Maar dat is niet waar. De 

wolf voedt zich namelijk met van alles wat hij pakken kan. Hij eet graag 

knaagdieren als konijnen, haasachtigen, hoefdieren en vogels. Daarnaast eet de 

wolf ook wilde vruchten, wortelstokken, uitwerpselen van planteneters, aas en 

afval. In de roedel werken ze ook samen om grotere prooidieren als wild zwijn, 

edelhert, rendier en zo te vangen.  

 

De wolf is een sociaal dier en leeft in groepsverband. Deze groep wordt een 

roedel genoemd. Aan het hoofd van de Roedel staat de Alfa, de leider. Deze 

vreet als eerste van de gevangen prooi. Vaak kiest de Alfa voor de maag en 

darmen. Hierin zitten vaak ook plantaardige resten. Wanneer we verder kijken 

naar hoe een wolf zijn prooi opeet, zie je een duidelijk patroon. Dit patroon is 

kenmerkend voor de kwaliteit die de wolf aan deze voeding eet. Van hoog naar 

lage kwaliteit vreet de wolf zijn prooi: 

- Maag en darmen met inhoud; 

- Bloed 

- Organen 

- Spiervlees 

- Botten met pezen 

 

De wolf is een carnivoor, wat betekent dat hij zowel dierlijk als plantaardig 

materiaal nodig heeft. De Alfa laat dit door zijn keuze ook zien. 

  

Een wolf in het wild loopt dagelijks 50 tot 80 kilometer en vreet per dag 

gemiddeld 2 kg vlees. Het vele lopen draagt bij aan de goede spijsvertering en 

conditie van de wolf. 

 

De hond is dus voornamelijk een vleeseter, maar ook plantaardige producten zijn 

belangrijk in de voeding van de hond. Als het gaat om plantaardige producten is 

de verteerbaarheid van groot belang. De wolf kiest niet voor niets de inhoud van 

de maag en darmen van zijn prooi, als ook voor de uitwerpselen van andere 

dieren. De plantaardige producten zijn dan al gedeeltelijk voor verteerd en daar 

door beter door de wolf (en hond) te verteren. Het maagdarmstelsel van de hond 

is ingesteld op het snel eten van brokken vlees en planten(resten). Voor een 

goede vertering is voldoende beweging van groot belang. 
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2. Voeding in relatie tot Vitaliteit en Gezondheid! 
 

Meer dan 90% van huid- en vachtproblemen zijn een gevolg van 

verkeerde voeding en vaak een uiting van meerdere problemen. 

 

Een goede voeding is de basis voor een goede gezondheid. Goede voeding draagt 

bij aan een goede vertering en stofwisseling. Een gestoorde vertering en/of 

stofwisseling geeft een groot aantal klachten. Deze klachten zijn vaak 

gerelateerd aan het niet goed functioneren van een bepaald orgaan. De klachten 

zijn dus een symptoom.  

 

Wanneer de symptomen worden waargenomen, is aan de hand van deze 

symptomen vaak ook het achterliggende probleem te zien. Mede door een goede 

voeding kan dit probleem getackeld worden. Een goede voeding in combinatie 

met onder andere voldoende beweging helpt problemen voorkomen.  

 

Overzicht van veel voorkomende klachten die in meer dan 90% van de 

gevallen gerelateerd zijn aan voedingsproblemen: 

 

 Huidschilfers 

 Langdurige rui (verharen) of haaruitval 

 Jeuk, krabben en bijten 

 Kale en open plekken 

 Haarballen 

 Zwaarlijvigheid 

 Stramme botten 

 Darmstoornissen 

 Blaas- en nierproblemen 

 Overgewicht of juist te mager 

 Doffe vacht of verkleuring van de vacht 

 Conditieproblemen 

 Lusteloosheid 

 Anaalklier-problemen 

 

De huid en vacht zijn dus goede graadmeters voor een gezonde voeding! 
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3. Eisen aan Gezonde en Vitale Hondenvoeding! 
 

In hoofdstuk 1 is duidelijk geworden dat we voor een gezonde en vitale 

hondenvoeding veel kunnen leren aan het eetpatroon van de wolf. Op basis van 

deze kennis behoort hondenvoeding te bestaan uit voornamelijk dierlijke 

producten, aangevuld met plantaardige, deels voorverteerde producten. 

Chemische toevoegingen horen daar niet in thuis. 

 

3.1 Vlees 

Vlees dient het hoofdbestanddeel van de voeding van de hond te zijn. Maar ook 

de kwaliteit van het vlees is van belang. Onder de term vlees kunnen namelijk 

ook afvalvlees, kadavervlees en dierlijke restproducten worden weggeschoven. 

En dat zijn niet de kwaliteitsproducten die in hondenvoer horen. 

 

Vlees in hondenvoer dient geschikt te zijn voor menselijke consumptie. 

Afvalvlees, kadavers en restproducten vallen om die redenen dan ook niet onder 

vitale voeding. 

 

Op veel verpakkingen staat vleesmeel. Wanneer hiermee gedroogd vlees 

geschikt voor menselijke consumptie wordt bedoeld, is dat ook prima. 

 

Vlees voor hondenvoer kan afkomstig zijn van runderen, schapen en wild. Vlees 

afkomstig van varkens hoort niet thuis in hondenvoeding. Varkens krijgen 

namelijk voornamelijk afvalproducten te eten en aangezien een varken niet kan 

zweten, slaat deze heel veel afvalstoffen op in het lichaam. Dit komt dus ook in 

het vlees terecht. 

 

Vis is ook een uitstekende vorm van vlees voor de hond. 

 

3.2 Dierlijke Vetten 

Naast vlees heeft de hond ook dierlijke vetten nodig. Een volwassen hond heeft 

minimaal 16% dierlijk vet nodig. Ook hier geldt weer dat de kwaliteit erg 

belangrijk is. Dierlijk vet afkomstig van dieren goedgekeurd voor de menselijke 

consumptie is hierbij prima. 

 

Visolie is ook een goede bron van dierlijk vet en is tevens rijk an omega-3 

vetzuren. 

 

3.3 Vitamines en Mineralen 

Ook de hond heeft Vitamines en Mineralen nodig. Er bestaat echter een 

natuurlijke en een synthetische vorm van de mineralen en vitaminen. De 
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natuurlijke vorm geniet de voorkeur. De vitaminen en mineralen zijn dan 

afkomstig uit de voedingsstoffen (vlees, groente, fruit) in het voer.  

 

3.4 Groente en Fruit 

Honden hebben dus ook plantaardige producten nodig. Groente en fruit zijn 

goede (maar geen goedkope) leveranciers van voedingsstoffen voor de hond.  

 

Als alternatief wordt vaak naar granen gegrepen omdat deze goedkoper zijn. Van 

nature eet een wolf geen of weinig granen. Ditzelfde geldt voor de prooidieren 

van de wolf waar hij ook de maagdarminhoud van opeet. In het huidige 

hondenvoer wordt veel tarwe en maïs gebruikt. De hond krijgt dit dus dag in dag 

uit op het menu. In de natuur is de korrel echter maar een zeer beperkte periode 

opgenomen in het menu van de (prooidieren van de) wolf. 

 

Aardappelen kunnen wel een goede bron van voedingsstoffen zijn als aanvulling 

op andere plantaardige producten. 

 

3.5 Kruiden 

Van kruiden is bekend dat ze een positief effect op de vitaliteit kunnen hebben. 

Zo werkt knoflook bijvoorbeeld antibiotisch. In de natuur eten wolven ook 

kruiden. Soms eten ze direct, maar dan zijn ze slecht verteerbaar en 

opneembaar. Maar ze krijgen ze vooral binnen bij het opeten van de maag en 

darmen met inhoud, van hun prooidieren.  

 

3.6 Biologisch en Rauw 

Biologisch en Rauw hebben een pré. Biologisch omdat dit in principe vrij is van 

antibiotica. Aangezien in de biologische landbouw preventief geen antibiotica 

gebruikt mag worden, is de kans op residuen van antibiotica in biologische 

producten dan ook minimaal.  

 

In de intensieve veehouderij wordt antibiotica vaak preventief ingezet. Maar ook 

is de ziektedruk in de intensieve veehouderij zo groot dat er veel vaker 

medicijnen nodig zijn dan in de biologische landbouw. Vlees afkomstig van niet 

biologische landbouwmethoden bevat over het algemeen dan ook veel meer 

residuen.  

 

Rauw heeft een voorkeur omdat hierin alle enzymen nog werkzaam zijn die nodig 

zijn voor een optimale vertering.  
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4. Wat Hoort Niet Thuis In Vitale Hondenvoeding! 
 

Helaas zijn de eisen die gesteld worden aan diervoeding niet zo streng, waardoor 

er heel veel, in mijn ogen, zeer schadelijke producten in diervoeding gebruikt 

mogen worden. Een aantal daarvan mogen absoluut niet voor menselijke 

consumptie worden gebruikt, maar dus wel in diervoeding. In dit hoofdstuk 

behandel ik de stoffen en producten die ik liever of helemaal niet in hondenvoer 

wil zien. 

 

4.1 Koolhydraten 

Een hond haalt zijn energie uit eiwitten en vetten en niet uit koolhydraten. De op 

de verpakking van het voer vermelde energie zegt dan ook niet zo heel veel 

wanneer je niets weet over de grondstoffen. Wanneer de energie afkomstig is uit 

voornamelijk vlees en vet, dan komt de energie ook ter beschikking voor de 

hond. Maar wanneer het afkomstig is uit koolhydraten zoals granen, dan kan de 

hond daar veel minder mee en is het een laagwaardige energie. 

 

Sterker nog: Koolhydraten zijn vaak de oorzaak van vervetting, obesitas en 

andere problemen. 

 

In goedkope hondenvoeders vinden we echter vaak een groot aandeel aan 

koolhydraten in de vorm van granen, maïs of rijst. En omdat de energie uit 

koolhydraten minder goed benut wordt, heb je meer voer nodig om in de 

gevraagde energiebehoefte te voldoen. Gevolg is dat je meer moet voeren. 

 

Om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid koolhydraten moet je kijken naar 

de analysecijfers op de verpakking. Hierop staat het percentage koolhydraten 

niet vermeld, maar kun je ongeveer bepalen door alle percentage genoemd in de 

analyse bij elkaar op te tellen en dit geheel van de 100 af te trekken.  

 

Voorbeeld 

Analyse: Ruw eiwit 27%, Ruw vet 14%, Celstof 2,5%, As 7%, Vocht max. 

10%, Calcium 1,4%, Fosfor 1,0%, Natrium 0,3%, Magnesium 0,2%. 

Totaal: 63,4% 

Koolhydraat:100 – 63,4 = ca. 36% 

 

Een teveel aan koolhydraten wordt in verband gebracht met verschillende 

ziekten, waaronder diabetes. Een percentage van meer dan 40% koolhydraten 

vraagt om problemen. Ik zelf zie het percentage liever niet boven de 30% 

uitkomen en liever nog lager. 

 

Een hondenvoeder kan eigenlijk niet teveel eiwitten bevatten. Eiwitten worden 

door de hond gebruikt en bij een overschot gewoon afgevoerd! 
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4.2 Gluten 

Granen bevatten gluten die voor de hond een belasting kunnen vormen. Gluten 

zijn het eiwitgehalte van granen. Er zijn twee soorten eiwit in granen en het 

meest belastend zijn de gliadinegluten. Als een product 'glutenvrij' is, wordt 

eigenlijk bedoeld dat het geen gliadine-gluten bevat. Tarwe bevat heel veel van 

deze gluten, andere glutenhoudende granen zijn gerst, spelt, rogge. 

 

Gluten is een verhaal op zich. Daarom is hoofdstuk 5. aan Gluten gewijd. 

4.3 Chemische Anti-Oxidanten 

Anti-Oxidanten zijn stoffen die aan voer worden toegevoegd om de houdbaarheid 

te verlengen. Kort samengevat voorkomen of vertragen anti-oxidanten het 

oxideren van een product. Oxideren is het reageren met zuurstof zoals ijzer gaat 

roesten wanneer het in aanraking komt met zuurstof.  

 

Anti-Oxidanten komen van nature voor en zijn op zich geen slechte stoffen. 

Helaas worden er in voeding vaak goedkope en giftige tot zeer giftige Anti-

Oxidanten gebruikt. 

 

4.3.1 Ethoxyquine (E324). 

Is een rubberstabilisator en landbouwbestrijdingsmiddel dat gebruikt wordt voor 

de bestrijding van ongedierte en onkruid. Uit onderzoek is gebleken, dat 

Ethoxyquine bijwerkingen heeft, die de lever- en nierfuncties kunnen verstoren. 

Ethoxyquine is voor menselijke consumptie absoluut verboden. Je zult E324 in de 

E-lijsten voor menselijke consumptie dan ook niet aantreffen. 

 

Ethoxyquine heeft een negatief effect op de darmflora. Darmbacteriën worden er 

door beschadigd en nemen af in aantal. Hierdoor kan de balans in de darmflora 

verstoord raken. Dit zie je terug in bijvoorbeeld een droge en broze vacht. Of dat 

de vacht zijn glans verliest en in ernstige gevallen zelfs uitvalt. Ook kan 

huidschilfering optreden. Of in nog ernstiger gevallen blijft het haar weg en kan 

de huid zich ontwikkelen als een zo genaamde olifantshuid. 

 

Naast dat je hond er minder mooi uitziet heeft het dier er ook last van. Het 

veroorzaakt veel jeuk en honden krabben zich daardoor veel. Dit met de kans op 

ernstige infecties. 

 

Medisch is maar weinig tegen alle genoemde klachten te doen. Wisselen naar een 

voer dat vrij is van Ethoxyquine is de enige oplossing. Het kost even de tijd om 

alle afvalstoffen uit het lichaam kwijt te raken, waarna het herstel proces kan 

beginnen. Toch zul je vaak vrij snel het eerste resultaat zien en na een maand of 

2 tot 4 ken je je hond niet weer.  

 

Inwendig kunnen de gevolgen van Ethoxyquine nog ernstiger zijn. Ethoxyquine 
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wordt in verband gebracht met onder andere leverkanker, schildklierkanker en 

nierfunctiestoringen. Ethoxyquine hoort dus niet in voeding thuis, dus ook niet in 

dat van je hond. Check vandaag nog even wat er in het voer zit dat je nu 

verstrekt. 

 
4.3.2 BHA = Butylhydroxyanisol (E320) 

Butylhydroxyanisol, afgekort met BHA, is ook een chemische stof die regelmatig 

wordt gebruikt om de houdbaarheid te verlengen en de aanwezigheid van 

laagwaardige grondstoffen te verdoezelen. Een stof die dus niet in het 

hondenvoer thuis hoort.  

 

BHA verlaat voor het grootste deel het lichaam weer via de urine. Des al niet te 

min is het toch een belastende stof. Zo kan een concentratie BHA in de lever 

bijvoorbeeld het verstoren van het enzymbeeld van het zeer belangrijke vitamine 

D tot gevolg hebben.  

 

Een ander negatief effect van BHA is dat BHA het vetgehalte en het cholesterol in 

het bloed verhogen. Bovendien kunnen sommige honden vocht gaan vasthouden 

(oedeemvorming). 

4.3.3 BHT = Butylhydroxytolueen (E321) 

Een ander veel gebruikt chemisch conserveermiddel in hondenvoer is 

Butylhydroxytolueen, dat wordt afgekort met BHT. BHT is giftiger dan BHA. Het 

werd oorspronkelijk gebruikt, om de houdbaarheid van kleurenfilms te 

verlengen. Het is ook een antioxidant voor oliën en vetten.  

 

BHT kan een negatieve invloed op de vetstofwisseling van de lever hebben. Zo 

kan het vergroting van de lever veroorzaken. Ook is BHT in verband gebracht 

met verandering van het aantal bloedcellen, gedragsveranderingen en met 

voortplantingsproblemen. 

4.3.4 Propylgallaat (E310) 

Propylgallaat wordt vaak toegevoegd om de werking van BHA en BHT te 

versterken. Propylgallaat breekt in de darm af tot galzuur en propanol. Deze 

stoffen kan dit maag-, darm- en huidirritaties en ook allergische reacties 

veroorzaken. Ook kan het de groei van kanker bevorderen. In de voeding van 

kinderen jonger dan 1 jaar is het gebruik van gallaten verboden en wordt het 

afgeraden voor hyperactieve kinderen. 

4.3.5 In de EG Toegestane Anti-Oxidanten 

Helaas zitten in heel veel hondenvoermerken en soorten kunstmatige/chemische 

conserveringsmiddelen. Met name de stoffen Ethoxyquine, BHA en BHT worden 

regelmatig gebruikt. Vaak staan ze echter niet genoemd, maar worden ze 

gevangen onder de kop “met in de EG toegestane anti-oxidanten’. Dit terwijl het 

zeer giftige stoffen zijn die voor menselijke consumptie absoluut verboden zijn. 
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Ze worden gebruikt om het voer langer houdbaar te maken. Voor de 

houdbaarheid van je trouwe vriend is het echter zeer slecht. Op lange termijn 

hebben deze stoffen namelijk nadelige effecten op de gezondheid. 

4.3.6 Natuurlijke Anti-Oxidanten 

Gelukkig zijn er ook anti-oxidanten die de houdbaarheid bevorderen zonder 

schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de hond. Onderzoek stelde zelfs 

vast dat een combinatie van vitamine C en E nog beter werken als de genoemde 

chemische middelen. 

 

Natuurlijke Anti-Oxidanten zijn: 

 Vitamine E een tocoferolen (onderdeel van vitamine E) (E306, E307, E308 

en E309); 

 Vitamine C (E300, E301 en E302); 

 Rozemarijnextract; 

 Selenium. 

 

Het gezonde alternatief is voor de fabrikant wel duurder, met het gevolg een iets 

duurdere brok. Maar uiteindelijk ben je toch goedkoper uit, omdat je minder 

kans op vervelende ziektes hebt. En nog belangrijker, de houdbaarheid van je 

trouwe viervoeter wordt er wel langer door. 

 

Dat een hond minder goed in z’n vel zit, valt veel eigenaren al niet meer op als 

zij hun hond altijd met een ‘slecht’ voer voeden. Men weet niet beter! Pas bij het 

overgaan op een kwalitatief goed voer, zie je opeens je hond opleven. 

 

4.4 Mononatriumglutamaat of MSG 

Mononatriumglutamaat of msg kan zowel los worden toegevoegd als ook zijn 

verwerkt in andere toevoegingen. MSG heeft veel vervelende bijwerkingen en 

honden kunnen hier overgevoelig voor zijn. Het kan afkomstig zijn uit onder 

andere: gehydroliseerde eiwitten, gistextract, chicken digest.  

 

4.5 Plantaardige Vetten 

Plantaardige vetten zijn voor honden moeilijker om te zetten tot bruikbare 

opneembare stoffen dan dierlijke vetten. De meest gebruikte plantaardige vetten 

zijn bovendien gevoelig voor verhitting, waardoor dan transvetten ontstaan. 

Deze zijn erg ongezond voor mens en hond. 

 

4.6 Menadion (K3) 

Vitamine K3 is op zich niet slecht voor de hond. Menadion is echter de 

synthetische variant. Hiervan zijn helaas wel negatieve effecten voor de 

gezondheid van bekend.  
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4.7 Kunstmatige Geur-, Kleur- en Smaakstoffen 

In goed voer zijn extra geur-, kleur- en smaakstoffen niet nodig. De hond wil het 

sowieso wel vreten. Wanneer deze stoffen worden toegevoegd is het vaak om 

het product op te krikken en slechte eigenschappen te verbloemen. Meestal 

wordt dan ook nog eens de synthetische variant gebruikt. Bij de mens leiden 

deze tot negatieve bijwerkingen die waarschijnlijk ook bij de hond van 

toepassing zullen zijn.  

 

4.8 Bijproducten 

Bijproducten kunnen prima producten zijn. Helaas worden onder deze naam 

echter vaak producten bedoeld die men liever niet bij name noemt. Dit geldt 

zowel voor de dierlijke als plantaardige bijproducten.  

 

Een bijproduct is over het algemeen een reststof uit de levensmiddelenindustrie 

en heeft dus meestal al diverse bewerkingen ondergaan. Dit komt de kwaliteit 

vaak niet ten goede. Voorbeelden zijn: Kippenveren, sojaschroot, tarwegluten en 

maisgluten. 

 

4.9 Soja 

Soja, Zo Nee! In goedkoop voer wordt soja vaak als eiwitbron gebruikt omdat 

het een goedkope grondstof is. Deze eiwitbron is echter niet geschikt voor vitale 

hondenvoeding. Soja is al meerdere malen in verband gebracht met 

voedingsallergieën en andere gezondheidsproblemen.  

 

Ondertussen is circa 85% van de soja genetisch gemanipuleerd. Hiervan zijn de 

effecten op de gezondheid op lange termijn niet bekend en worden ook niet 

onderzocht. 

 

Bij de bereiding van soja worden meestal zware chemicaliën gebruikt. Residuen 

hiervan blijven achter in het product en zeker ook in de bijproducten zoals 

sojaschroot. 

 

Soja in hondenvoer wordt ook wel aangeduid met plantaardig eiwitextract of 

weggestopt onder de noemer plantaardige bijproducten. 

 

4.10 Zuivelproducten 

Het maagdarmkanaal van de hond is niet ingesteld op de vertering van 

zuivelproducten. Voor de vertering van het melksuiker Lactose, is het enzym 

lactase nodig. Dit ontbreekt bij honden, waardoor zij het dus ook niet kunnen 

verteren.  
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Ook het eiwit caseine is een probleem bij de vertering.  

 

Zuivel al dan niet verwerkt in het voer is al vaak in verband gebracht met 

vitaliteitsproblemen.  

 

4.12 Suiker 

Je zou het niet verwachten, maar in goedkope voeders wordt vaak suiker 

gebruikt. Suiker is voor de mens al een gif, maar zeker ook voor de hond. Suiker 

zorgt namelijk voor een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel en werkt 

diabetes in de hand.  

 

Voor het verwerken van suiker zijn vitamines en mineralen nodig. Deze worden 

vaak onttrokken aan het lichaam, waarmee roofbouw op het lichaam wordt 

gepleegd.  
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5. Gluten 
Gluten zijn eiwitten die in granen voorkomen. Gluten worden onderverdeeld in 2 

groepen: de Glutenines en de Gliadines. Het zijn de gliadines die zich in de darm 

hecht en schade toebrengt aan de darmflora. Gevolg is dat voedingsstoffen niet 

meer goed opgenomen kunnen worden en afvalstoffen niet goed meer afgevoerd 

kunnen worden. Zo doende ontstaan er enerzijds tekorten en anderzijds blijven 

er afvalstoffen in het lichaam achter. Beide gaan ten koste van de vitaliteit en 

kunnen leiden tot ernstige klachten en aandoeningen.  

De reacties op gluten (gliadines) zijn verschillend. De meest heftige vorm is de 

glutenallergie, gevolgd door coeliakie. Glutenintolerantie komt veel voor, maar 

wordt vaak niet herkend. Hierna worden alle drie de reacties nader beschreven. 

5.1 Glutenallergie 

Glutenallergie is een directe heftige reactie op gluten met kans op dodelijke 

gevolgen! Het immuunsysteem ziet gluten als indringers en treedt direct met alle 

mogelijke middelen in werking. Het lichaam maakt onder andere antilichamen 

aan. Deze reactie signaleren wij als een allergische reactie.  

 

Allergische reacties worden veroorzaakt door allergenen. Allergenen zijn eiwitten 

die het lichaam als indringer ziet en waarbij direct antilichamen worden 

aangemaakt. Dit gaat gepaard met vaak heftige reacties als bijvoorbeeld diarree, 

braken, koorts, of heftige reacties van de huid.  

 

Een allergische reactie hoeft niet altijd een reactie te zijn op een nieuw eiwit. Het 

kan ook een reactie zijn op een eiwit dat al heel lang in de voeding voorkomt. 

Maar wanneer er eenmaal een allergische reactie op een bepaald allergeen heeft 

plaats gevonden, zal dit meestal in de toekomst weer gebeuren en ben je dus 

allergisch voor dit allergeen. 

 

5.2 Coeliakie 

Coeliakie is een auto-immuun spijsverteringsziekte waarbij de darmwand ernstig 

wordt aangetast door gliadine uit gluten. De darmvlokken zijn uitstulpingen in de 

dunnedarm die zorgen voor opname van nutriënten uit de voeding. Deze 

darmvlokken gaan bij een coeliakiepatiënt verloren wanneer deze gluten eet.  

Hierdoor wordt de opname van nutriënten bemoeilijkt of voor bepaalde 

nutriënten zelfs gestopt. Gevolg is dat er tekorten ontstaan.  

Bij honden wordt Coeliakie vaak gluten-overgevoeligheid genoemd. 

  

5.3 Glutenintolerantie 

Glutenintolerantie is net als Coeliakie een aantasting van de darmflora door 

gliadine uit gluten. Alleen dan in minder heftige mate, waardoor het minder snel 

of zelfs niet wordt waargenomen. De negatieve effecten op de vitaliteit zijn er 
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echter wel doordat de opname van nutriënten verminderd. Dit kan zich uiten 

verschillende, soms slechts vage, klachten.  

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 80% van de mensen in meer of mindere 

mate last heeft van een glutenintolerantie. Van honden zijn helaas geen 

percentages bekend. Gezien het feit dat granen niet standaard in het voer van de 

Wolf voorkomen, zal het mij niet verbazen dat hiervoor hetzelfde percentage 

geldt.  

 

Doordat de reacties niet heftig en direct zijn, wordt deze intolerantie vaak pas na 

verloop van tijd zichtbaar en daardoor vaak niet in verband gebracht met de 

veroorzaker, in dit geval gluten.  

 

De meeste mensen weten dus niet dat zij en/of hun huisdier last van een 

glutenintolerantie hebben. Deze glutenintolerantie kan zich echter door 

ontwikkelen in een glutenallergie of coeliakie.  

 

5.4 Vragen om problemen 

Gluten zitten in graankorrels. Tarwe is het graan met het hoogste percentage 

aan gluten. In de meeste hondenvoeders is tarwe een belangrijke grondstof. De 

meeste honden krijgen 2 keer per dag droogvoer gevoerd, waarin granen zitten. 

Dit in combinatie met het feit dat een groot deel van de dieren een 

glutenintolerantie heeft is dus vragen op problemen!  

 

Bij een glutenallergie of coeliakie  zul je dan ook het voedingspatroon over het 

algemeen drastisch moeten aanpassen. Feitelijk geldt dit ook voor mensen met 

een glutenintolerantie. Maar omdat de gevolgen minder heftig zijn en het 

veranderen van een levensstijl lastig, blijven zij vaak tocht producten met gluten 

gebruiken. 

 

5.5 Symptomen van Glutenintolerantie 

De symptomen van een glutenintolerantie zijn niet specifiek en kunnen ook het 

gevolg zijn van andere oorzaken. Het feit dat gluten een belangrijk onderdeel 

van de meeste hondenvoeders uit maakt en bij het schrappen van deze gluten 

uit het voer de meeste klachten verdwijnen, doet vermoeden dat onderstaande 

ongemakken waarschijnlijk het gevolg van een glutenintolerantie zullen zijn. Of 

dat zij door de glutenintolerantie worden verergerd. 

 

Voorkomende klachten bij een glutenintolerantie? 

 last van buikpijn en buikkrampen 

 diarree 

 vermoeidheid 
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 huidproblemen 

 jeuk 

 gewichtsverlies 

 diarree 

 of juist verstopping 

 

5.6 Tekorten als gevolg van glutenintolerantie 

Doordat bij een glutenintolerantie de darmflora niet meer goed kan functioneren 

wordt de opname van belangrijke nutriënten zoals vitamines, mineralen en 

spoorelementen bemoeilijkt of zelfs geheel gestopt. Gevolg daarvan is dat er 

tekorten aan deze belangrijke stoffen gaan ontstaan. Genoemde klachten zijn 

vaak het gevolg van een tekort aan belangrijke nutriënten. 

Wanneer een glutenintolerantie geconstateerd is, is het dan ook belangrijk om 

naast het schrappen van gluten uit de voeding, ook deze tekorten weer aan te 

vullen. Het gebruik van goede voedingssupplementen kunnen daarbij een goede 

dienst verlenen. 

Soms is het verteringsstelsel dusdanig ernstig aangetast en ontstoken, dat er 

tijdelijk Prednison wordt voorgeschreven. 

5.7 Vaststellen van glutenintolerantie 

De dierenarts kan glutenintolerantie of coeliakie vaststellen middels onderzoek. 

Je kunt dit echter zelf ook een test doen. 

5.71 Voertest 

De voertest is simpel, maar kost even tijd. Vervang je huidige voer een aantal 

weken voor glutenvrij voer. Zet na een week of zes je oude voer weer op het 

menu en kijk hoe je hond reageert. Komen de klachten terug, dan is de kans 

zeer groot dat deze het gevolg zijn van de gluten in het voer. Natuurlijk kunnen 

ook andere stoffen die in het voer zitten, maar niet in het tijdelijke voer een rol 

spelen, maar gluten zijn meestal de hoofdverantwoordelijke. 

Bij maag- en darmklachten zie je vaak na een aantal dagen al verbetering. Zo 

zal de ontlasting bijvoorbeeld vaak snel verbeteren. Afhankelijk van de mate, 

kan het overigens wel 2 maanden duren voordat huid- en jeukklachten zijn 

verdwenen. In dat geval is het raadzaam pas na 2 maanden het “Oude” voer te 

testen. 

5.72 Biopt 

De dierenarts kan een biopt uitvoeren, waarbij een stukje uit de darmen van je 

hond gehaald wordt. Dit stukje darm wordt dan nader onderzocht en op basis 

daarvan kan glutenintolerantie of glutenovergevoeligheid worden vastgesteld. 

Voor een biopt moet de hond onder narcose. 

Zelf geef ik de voorkeur aan de voertest. Als glutenvrij voer het gewenste 

resultaat geeft, waarom zou je dit dan nog laten bevestigen door de dierenarts. 
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Met het onderzoek plaag je je hond alleen maar en de uitkomst zal meestal 

leiden tot het advies om glutenvrij voer te gaan voeren.  

 

5.8 Glutenvrij 

Maak wanneer je gluten van het menu wilt schrappen en lijst met alles wat je 

hond te eten en te snacken krijgt. Ga vervolgens na of deze producten gluten 

bevatten. De producten zonder gluten zet je op de groene lijst. De producten 

met gluten op de rode lijst. Producten van de rode lijst dienen van het menu te 

verdwijnen en zo nodig vervangen te worden door producten zonder gluten. 

Deze nieuwe producten zonder gluten zet je natuurlijk direct op de groene lijst. 

Er zijn natuurlijke alternatieven voor tarwe en graanproducten. Alternatieven 

zonder gluten zijn bijvoorbeeld Amarant, Boekweit, Gierst, Quinoa en Wilde Rijst. 

Er zijn echter weinig hondenvoersoorten die gebruik maken van deze producten. 

Maïs en rijst bevatten weinig gliadines, ze bevatten wel gluten, maar dan in de 

vorm van de glutines. Voer met maïs of rijst kan dus in aanmerking komen voor 

vervanging, maar geniet niet de voorkeur. 

BARF-en is natuurlijk een goede methode om gluten uit het menu te houden. 

Blijf goed opletten! 

Hondenkoekjes en hondensnoepjes bevatten vaak ook gluten. Deze moeten ook 

vervangen worden door glutenvrije alternatieven. 

 

5.9 Goede Resultaten met Acana en Orijen 

Sinds een maand of vijf ben ik aan het testen met Acana en Orijen. Beide 

merken scoren hoog op de Vitale Voer Check en leveren glutenvrije brokken. 

Orijen is geheel graanvrij en Acana heeft ook graanvrije varianten. De overige 

Acana varianten zijn overigens wel glutenvrij. Acana gebruikt namelijk gesneden 

haver. 

Gesneden haver is een verwerkte haverkorrel, dat is gepeld en daarmee ontdaan 

van de buitenste laag waarin juist de gluten zitten.  

Naast dat Orijen en Acana glutenvrij zijn, bevatten ze fantastische ingrediënten, 

waaronder vele kruiden. De honden die ondertussen zijn overgezet op deze 

brokken doen het fantastisch. En de brokken worden zeer gewaardeerd.  

Ik ben dan ook blij dat ik deze brokken mag leveren. 

Wil je meer weten over Acana of Orijen, kijk dan eens op www.orijen.nl. Voor 

vragen over prijzen kun je me mailen of kijk even op www.ecovitaaldier.nl.  

 

 

 

  

http://www.orijen.nl/
http://www.ecovitaaldier.nl/
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5. Hoe Goed Is Dit Voer?! 
 

5.1 Wat zit er in het voer? 

Op de verpakking staan veel termen dingen vermeld, maar hoe moet je de 

ingrediëntenlijst (samenstelling) nu lezen bijvoorbeeld en wat houdt de analyse 

in. 

 

Op de ingrediëntenlijst staat een overzicht van de in de brok verwerkte 

producten te lezen. Hoe uitgebreider en detaillistischer deze lijst, hoe 

aannemelijker dat je te maken hebt met een goed voer. Je kunt namelijk goed 

zien wat men heeft gebruikt als grondstof. Hoe meer algemene termen als 

bijproducten en zo, hoe meer er vaak verbloemd wordt. 

 

De ingrediëntenlijst zegt ook iets over de hoeveelheden. Het product waarvan 

het meeste in het voer is verwerkt, staat namelijk vooraan. Deze wordt gevolgd 

door het tweede meest gebruikte product en zo verder. 

 

5.2 Wat kan ik met de analyse? 

Een analyse maakt brokken analytisch vergelijkbaar. Het is een indicator voor de 

kwaliteit van de brok. Je kunt er echter niet te veel waarde aan hechten omdat 

de bron waaruit de waarden voort komen, heel belangrijk zijn. De analyse in 

combinatie met de ingrediëntenlijst vertelt samen veel meer dan de analyse 

alleen. 

 

5.3 Vitaal Voer Score Checklist! 

Om een voer in hoofdlijnen snel te kunnen beoordelen, heb ik een Vitaal Voer 

Score Checklist gemaakt. Of eigenlijk is het een cijferlijst geworden. Het is als 

een streeplijst begonnen en dat zie je nog terug. Ik wil bepaalde stoffen absoluut 

niet in het voer zien. Want wanneer deze stoffen in het voer voorkomen, kan het 

in mijn ogen nooit een Vitaal Voer zijn en kunnen ze dus afgestreept worden. Dit 

kost veel minder tijd dan alles eerst uit te moeten zoeken. 

 

Maar vervolgens heb ik mijn lijst uitgebreid om hondenvoer volgens mijn 

methode te kunnen vergelijken. Naast strafpunten heb ik ook punten voor 

positieve stoffen en zaken in het voer.  

 

In de checklist zie je ook een Prijsklasse compensatie. Van duurdere voeders 

mag je een hogere kwaliteit verwachten dan van de goedkopere klassen. Helaas 

maken veel merken dit niet waar. De Prijsklasse compensatie geeft als het ware 

een soort van prijs/kwaliteit correctie aan waardoor de voeders beter te 

vergelijken zijn. 
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Niet alle stoffen staan altijd op de verpakking vermeld. In tegenstelling tot 

producten bedoeld voor menselijke consumptie, zijn hondenvoeder fabrikanten 

niet verplicht om alle ingrediënten te vermelden. Daar maken sommige merken 

dankbaar gebruik van en vermelden stoffen/ingrediënten niet of vangen ze onder 

een algemene noemer die goed klinkt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld: 

“Met in de EG toegestane Anti-Oxidanten.” In 99% van de gevallen worden hier 

de niet gewenste chemische stoffen mee bedoeld. Een ander voorbeeld is 

Plantaardige producten, waar dan ook Soja(schroot) onder gevangen wordt.  

 

Over het algemeen geldt, hoe sumierder de informatie, hoe groter de kans op 

onwenselijke ingrediënten.  

 

In de checklist wordt ook gevraagd naar het percentage koolhydraten. Dit staat 

bijna nooit vermeld op de verpakking, maar is gemakkelijk te berekenen. Je 

neemt het totaal percentage van de analyse en trekt dat af van 100. Let wel 

even op of bij de totaal analyse ook een percentage voor vocht staat. Is dat niet 

het geval reken hier dan 10% voor. 

 

Voorbeeld 

Analyse: Ruw eiwit 27%, Ruw vet 14%, Celstof 2,5%, As 7%, Vocht max. 

10%, Calcium 1,4%, Fosfor 1,0%, Natrium 0,3%, Magnesium 0,2%. 

Totaal: 63,4% 

Koolhydraat:100 – 63,4 = ca. 36% 

 

Vitaal Voer Score Checklist 

Omcirkel op de Vitaal Voer Score Checklist de (straf)punten die van toepassing 

op het voer dat je voor je hebt en tel ze daarna bij elkaar op. Het getal dat daar 

uitkomt, waardeer ik als onderstaand.  

 

Score Beoordeling 

Minder dan 5 punten Afgekeurd 

5 tot 7 punten Liever niet 

7 tot 10 punten Vitaal 

10 tot 14 punten Royaal Vitaal 

14 en meer punten Maximaal Vitaal 
 

Hoe meer punten hoe vitaler het voer!  

Op de volgende pagina vindt je de checklist. Neem de verpakking van het voer 

dat je nu voert en check hoe dit voer scoort op de Vitaal Voer Score Checklist!  
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Vitaal Voer Score Checklist 

 

 
Product   

 

 
kg in verpakking   

 

 
Prijs   

 

 
€ per kg   

 

    
 

In product 
  1 Genetisch Gemanipuleerde Producten (GMO) -15 

2 Anti-Oxidanten Vermeld als: In de EG toegestane Anti-Oxidanten, 

BHA (E320), BHT (E321)m Ethoxyquine (E324) of 
Propylgallaat -12 

3 Mononatriumglutamaat of MSG -7 
4 Chemische Geur-, Kleur of Smaakstoffen -4 
5 Kadavermeel 

 
-4 

6 Soja, vaak verstopt onder de naam Plantaardige bijproducten -4 
7 Suiker 

 
-4 

8 Varkensvlees 
 

-4 
9 Zuivelproducten 

 
-4 

10 Granen/rijst 
 

-2 
x Dierlijke bijproducten: Let op afvalproducten en/of Kadavermeel 

 x Plantaardige bijproducten: Wees alert op Soja 
 11 Koolhydraten max. 50% -5 

12 Koolhydraten max. 45% -2 
13 Koolhydraten max. 40% 0 
14 Koolhydraten max. 35% 1 
15 Koolhydraten max. 30% 3 
16 Koolhydraten max. 25% 5 
17 Dierlijke vetten 10% of meer 1 
18 Dierlijke vetten 12% of meer 2 
19 Dierlijke vetten 15% of meer 3 
20 Vlees of vleesmeel geschikt voor menselijke consumptie 1 
21 Visolie 

 
1 

22 Glucosamine (natuurlijke vorm) 1 
23 Biologisch 

 
2 

24 Rauw verwerkt 
 

2 
25 Kruiden 

 
1 

 
Prijsklasse Compensatie 

 26 Prijsklasse D, tot € 2,- per kg 13 
27 Prijsklasse D, tot € 3,- per kg 10 
28 Prijsklasse C, tot € 5,- per kg 5 
29 Prijsklasse B, tot € 7,50 per kg 0 
30 Prijsklasse A, meer dan € 7,50 per kg -5 
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5.4 Door mij goed bevonden 

Ik heb vele voersoorten gecheckt met de Vitaal Voer Score Checklist en 

voersoorten die daarbij goed scoorden nader onderzocht. Hieronder vind je een 

lijstje met voersoorten die wat mij betreft de predicaten verdienen. 

 

Voersoorten die aan mijn eisen voldoen en volgens de Vitaal Voer Score Checklist 

het predicaat Vitaal krijgen zijn onder andere: 

Cenaturio (beste in zijn prijsklasse) 

Farmfood 

Biofood 

 

Voersoorten die aan mijn eisen voldoen en het predicaat Royaal Vitaal krijgen 

zijn onder andere: 

EcoVit (Lees meer over EcoVit in de bijlage) 

Defu biologisch 

 

Voersoorten met het predicaat Maximaal Vitaal volgens de Vitaal Voer Score 

Checklist zijn: 

Acana (zeer gunstige prijs) 

Acana Grain Free (gunstig geprijsd) 

Orijen 

ZiwiPeak 

 

Dit overzicht is verre van volledig, omdat ik niet alle voersoorten heb bekeken. 

Er zijn namelijk meer dan 900 merken hondenvoer. Wat mij is opgevallen is dat 

ik in de supermarkt eigenlijk nooit voer vond dat aan mijn eisenpakket voldoet. 

 

Ook bij de bekende vaak duurdere merken heb ik veel voersoorten aangetroffen 

die niet aan mijn eisen voldoen. Een hoge prijs zegt dus niets over de kwaliteit. 

Andersom ook niet, al hoe wel de echt heel goedkope brokken tot dus ver nooit 

aan mijn eisen hebben kunnen voldoen. 

 

5.5 Goedkoop is Duurkoop! 

Goedkope brokken zijn trouwens vaak in de praktijk ook niet zo goedkoop als het 

lijkt. Ze zijn het wel bij aanschaf, omdat de kilogramprijs lager ligt. Maar in de 

praktijk moet je meer van goedkope brokken voeren, waardoor je per saldo dus 

minder goedkoop uitkomt dan je dacht. Als gevolg van de lage kwaliteit 

grondstoffen en toevoeging van in mijn ogen rotsooi, is de vertering slechter 

waardoor je dus meer voer nodig bent. 

 

En wanneer je naar de lange termijn kijkt en weet dat heel veel 

gezondheidsklachten voedingsgerelateerd zijn, dan kun je er van op aan dat je 

met een slechter voer in de toekomst veel meer kans op problemen krijgt en 

daarmee hogere kosten. Natuurlijk kun je nu kiezen voor een 
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gezondheidsverzekering voor je hond, maar ik denk dat door te kiezen voor een 

hoogwaardiger voer je goedkoper uit bent dan te kiezen voor een verzekering.  

5.6 Ontlasting als indicator 

Ontlasting zegt vaak veel over de voeding van de hond. Zo geeft een laag 

kwalitatief voer vaak meer en meestal ook vaker ontlasting. Dus meer werk om 

alles netjes op te ruimen. 

 

De ontlasting is trouwens sowieso een goede graadmeter om in de gaten te 

houden. De ontlasting hoort stevig te zijn. Eigenlijk moet het zo zijn dat wanneer 

je er met een satéprikkertje in prikt, de keutel er op blijft zitten. Net als een 

goede kroket. Niet te hard en niet te slap.  

 

Is de keutel te zacht, dan voer je over het algemeen meer dan nodig is. Gaat de 

prikker er moeilijk in, is de keutel te hard en voer je meestal te weinig. 
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6. Voersoortkeuze 
 

Het eerste waar je over na kunt denken is of je je hond verse voeding of kant en 

klaar geproduceerde voeding wilt geven. Er zijn mensen die zweren bij barf. Dit 

is echter wel bewerkelijk. Anderen zweren weer bij voorbereide voeding, omdat 

je dan zeker weet dat je voldoende vitaminen, mineralen, etc. verstrekt.  

 

Mijn ervaring is dat wanneer je voor een goede brok kiest, vers voer niet nodig 

is. Een keer in de twee weken kan wel een goede aanvulling zijn. Je vriend vindt 

het in de eerste plaats natuurlijk ontzettend lekker en je verwent hem of haar er 

dus ontzettend mee. Maar in de tweede plaats stimuleert het verstrekken van 

vers vlees ook de ontwikkeling van maagsappen. En een gezonde maag is een 

eerste verdediging tegen bacteriën, parasieten en zo. 

 

Terwijl ik bovenstaande stukje schreef over dat ik vers voer niet nodig vind, 

denken mijn 2 Benner Sennen pups van bijna 7 maanden daar anders over. Ze 

hebben net een ontsnapte kip te pakken genomen en lagen deze lekker op te 

peuzelen. Ik was even gaan kijken waar ze zich verstopt hadden.  

 

Interessant om te zien was ook dat ze eerst met de ingewanden van de kip 

begonnen. In een roedel wolven mag de Alfa (leider) natuurlijk het eerste eten 

van de gevangen prooi. Deze begint ook altijd met de ingewanden, omdat hier in 

het voorverteerde plantaardig materiaal zit. Hierdoor kan hij het wel verder 

verteren en de voedingsstoffen opnemen, wat de wolf of hond anders niet kan. 

Alleen met vlees blijft de Alfa niet de baas. Hij heeft ook andere, plantaardige 

voedingsstoffen nodig. 

 

6.1 Barf 

BARF is de afkorting voor 'Biologically Appropriate Raw Food'. BARF staat 

overigens ook voor 'Bones and Raw Food'. Er wordt gebruik gemaakt van 

geschikte rauwe botten, spiervlees, orgaanvlees, gepureerde groenten en 

aanvullingen zoals rauwe eieren en zuivel. 

 

Met BARF wordt zo veel mogelijk getracht de natuurlijke voeding van de Alfa na 

te bootsen met vergelijkbare ingrediënten en dus het optimale voer te 

benaderen! 

 

Honden die Barf gevoerd krijgen, worden doorgaans gevoerd met ongeveer 40% 

à 60% vleesbotten, die tenminste 50% vlees en voor de rest bot bevatten. Kale 

botten worden niet gevoerd. Honden die net overschakelen van brokken naar 

BARF, starten vaak met zachte botten van kleine dieren zoals kip, eend en 

konijn. Later krijgen ze ook botten van grotere dieren zoals geit, lam en kalf. 

Belangrijk is dat de botten niet-dragend zijn geweest. Dus geen botten van 

poten, maar bijvoorbeeld ribben. 
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Naast de vleesbotten wordt 15% tot 20% orgaanvlees zoals pens, hart, lever en 

nieren gevoerd. Als ook 10% à 15% groentemix, 15% vlees en 5% gezonde 

extra's zoals rauwe eieren en zuivel. 

 

Het grootste pluspunt van BARF is dat je verse/rauwe producten voert. Bij iedere 

bewerking komt een product verder van de natuur af te staan en wordt de 

vertering zwaarder en moeilijker. Mogelijk gevolg daarvan is dat in het voer 

aanwezige voedingsstoffen toch niet kunnen worden opgenomen. Hierdoor 

kunnen op termijn tekorten ontstaan, met verschillende problemen tot gevolg. 

 

Tegenstanders van Barf zeggen dat het gezondheidsproblemen kan geven als 

verstopping of diarree. Wanneer je verkeerde verhoudingen gaat voeren is dat 

inderdaad het geval, maar dat geldt ook voor het teveel of te weinig voeren van 

brokken. Mijn ervaringen met BARF zijn prima!  

 

Wanneer je zelf wilt BARF-en is het behoorlijk bewerkelijk. Er zijn leveranciers 

die wel kant en klare Barf leveren, maar je zult toch zelf nog met de botten in de 

weer moeten. 

 

Waar ik ook goede ervaring mee heb, is om ’s ochtends vers vlees (eventueel in 

combinatie met een vlokkenmix) te voeren. Hiervoor gebruik ik dan vaak 

rundergehakt, hart of pens. ’s Avonds voer ik dan gewone brokken. 

 

6.1.1 Conclusie Barf 

BARF benaderd het meeste het rauwe voer dat een wolf in de natuur ook zou 

kunnen vinden. Het is echter bewerkelijk en vraagt de nodige kennis. Ik ben van 

mening dat met een goede brok (zie eisen gezonde voeding) je je hond niets te 

kort doet. Zeker niet als je hem of haar regelmatig een lekker tussendoortje 

geeft als verse pens of een vers bot. 

 

6.2 Blikvoer 

Blikvoer heeft als groot voordeel dat het sterk ruikt. Omdat honden hun voedsel 

in de eerste instantie meer op de geur dan op de smaak kiezen, betekent dit dat 

blikvoer door vrijwel alle honden goed gegeten wordt.  

 

Nadeel van blikvoer is dat het voor 70 tot 90% uit water bestaat, waardoor het 

gevoelig is voor bederf. Wanneer het relatief snel wordt opgevoerd, is dit geen 

probleem.  

 

Zelf gebruik ik maar zelden blikvoer voor mijn honden omdat goed (zie eisen 

gezonde voeding) blikvoer over het algemeen niet goedkoop is. Aan de 
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goedkopere soorten blikvoer worden dusdanige stoffen toegevoegd, dat ik ze als 

niet-goed kwalificeer. 

 

Kijk eens goed naar de ingrediënten van een blik dierenvoeding. Dan zul je 

stoffen tegenkomen die je niet kent, of waarvan je denkt: ‘Sinds wanneer heeft 

een hond dat nodig?’ Een voorbeeld hiervan is suiker. De hond heeft het 

inderdaad niet nodig. Sterker nog, ik bestempel het als een schadelijke stof. 

Suiker houdt echter wel goed water vast om het vochtig te houden. 

 

6.2.1 Conclusie Blikvoer 

Er zijn slechts weinig soorten blikvoer die voldoen aan de eisen voor Vitaal Voer. 

Wanneer ze dit wel doen, zijn ze over het algemeen zeer prijzig. Kant en klare 

(diepvries) BARF-producten zijn een betere oplossing. 

 

6.3 Brokken 

Brokken bevatten weinig water en zijn daardoor lang goed te houden. Helaas 

worden aan veel brokken, om het nog langer houdbaar te maken, stoffen 

toegevoegd die schadelijk zijn voor de gezondheid van de hond. Meer hierover in 

de paragraaf “Eisen aan gezonde voeding”.  

 

Voordeel van brokken is de constante ‘kwaliteit’, of liever gezegd de constante 

samenstelling. Wat mij betreft is dat niet altijd hetzelfde als kwaliteit. 

 

Als nadeel van brokken wordt nogal eens genoemd dat het minder goed ruikt, 

waardoor het minder goed geaccepteerd wordt door de hond. Sommige 

fabrikanten proberen de geur en smaak te verbeteren door toevoeging van 

verschillende extra stoffen. Dit komt wat mij betreft de kwaliteit niet ten goede.  

 

Mijn ervaring is dat wanneer gekozen wordt voor een Natuurbrok op basis van 

hoogwaardige grondstoffen, de smaak eigenlijk nooit een probleem is. Slechte 

eters beginnen vaak ook direct aan de brok. Soms duurt het een paar dagen, 

maar daarna is het bijna nooit meer een probleem. Sterker nog, zet ze de oude 

geurrijke brok weer voor en ze laten het in 9 van de 10 gevallen staan. 

 

Brokkenpap 

De brok wordt gemaakt van brokkenpap. Deze brokkenpap is een mengsel van 

alle (voorbewerkte) ingrediënten van het voer. Er zijn echter verschillende 

bereidingswijzes van deze brokkenpap die een grote invloed hebben op de 

(vitale) kwaliteit van de brok. 

 

Granen in brok moeten "ontsloten" worden, om als voeding voor een hond te 

dienen. Rauwe granen (en ook groenten) zijn voor de hond niet verteerbaar. In 
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de darmflora van de hond zitten geen enzymen die de celwanden van deze 

rauwe cellen kunnen openen. 

 

Het ontsluiten van celwanden doet men door de producten te expanderen. Bij 

expanderen wordt het deeg waar de brok van gemaakt wordt, verhit tussen 80 

tot 200°C, en dit gedurende 10 tot 270 seconden. Dit is afhankelijk van brok tot 

brok. Hoe hoger de temperatuur en hoe langer de behandeling, hoe groter het 

kwaliteitsverlies.  

 

Expanderen kun je vergelijken met het maken van popcorn. De maïs verblijft 

korte tijd in een ruimte met een hoge druk, een hoge temperatuur en met veel 

stoom. Daarna verlaat de maïs de ruimte, de druk en de temperatuur vallen weg 

en de maïskorrel zet enorm uit.  Popcorn. Tijdens dit proces wordt het zetmeel 

ontsloten, waardoor het verteerbaar wordt voor de hond. Bij expanderen gebeurt 

dat met alle plantaardige producten. 

 

Een te lange expandeertijd geeft een verminderde kwaliteit. Er gaan dan 

voedingsstoffen verloren. Een lange behandeling is vaak het gevolg van het 

gebruik van laag kwalitatieve ingrediënten. En maakt deze dus eigenlijk nog 

lager van kwaliteit. Een lange behandeling onder een hoge temperatuur heeft 

een negatieve invloed op met name de vetten, maar ook de eiwitten. Er ontstaan 

dan stoffen die een negatief effect op de gezondheid van de hond kunnen 

hebben.  

 

Bij een goede brok worden de plantaardige producten eerst ontsloten, waarna 

pas de dierlijke producten worden toegevoegd. Hierdoor is de bewerkingstijd 

voor de dierlijke producten het kortst en ook bij de laagste temperaturen, 

waardoor de kwaliteit van het eindproduct veel beter is. Dit kost extra 

bewerkingen en wordt bij heel goedkope brokken vaak gecombineerd in één 

bewerking. Met als gevolg afbreuk van de kwaliteit van vetten en eiwitten. 

 

Bij een goede natuurbrok mag je er vanuit gaan dat de producent die zo goed 

naar de kwaliteit van zijn producten heeft gekeken, deze ook zo goed mogelijk 

zal verwerken in zijn producten en dus kiest voor afzonderlijk ontsluiten van de 

granen bij een zo laag mogelijke temperatuur, als ook de behandelingstijd. 

 

Wanneer de brokkenpap klaar is, kan op 2 manieren tot een brok worden werkt. 

Deze bewerking is nodig om het percentage vocht in de brok terug te brengen en 

de vorm aan de brok te geven. De brokken kunnen worden gemaakt door ze te 

extruderen of door ze te persen. 

6.3.1 geëxtrudeerde brokken 

Bij extruderen wordt de brokkenpap door kleine gaatjes geperst, waarna deze als 

het ware explodeert tot de brok. Hierbij wordt de brok vaak sterk verhit tot 

meestal ver boven de 100 graden. Er ontstaat een krokante brok. De fabrikant 
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kan vormpjes geven aan deze brok, door de gaatjes waar de brokkenpap 

doorheen wordt geperst een vormpje te geven. 

 

Er zijn merken op de markt die een speciaal extrudeerproces hanteren, waarbij 

de temperatuur beperkt blijft tot 80 graden. Lager mag in verband met wettelijke 

eisen niet. Voordeel is dat bij deze brokken de minste schade aan de kwaliteit 

wordt toegebracht en je dus een hoogwaardig geëxtrudeerde brok krijgt. Acana 

en Orijen zijn zo ver ik weet de enige merken die gebruik maken van deze 

techniek.  

 

De geëxtrudeerd brok blijft drijven in de maag. Op zich kan dit geen kwaad. 

Alleen laag kwalitatieve brokken zetten ook nog eens ontzettend uit en vallen 

daarna uiteen. Hierdoor komt er ineens een grote hoeveelheid voedingsstoffen 

vrij die niet allemaal door het maag-darmkanaal verwerkt kunnen worden. 

Gevolg is een lage benutting, meer en vaak ook dunnere ontlasting, maar ook 

een grotere voeder behoefte.  

 

6.3.2 Geperste brokken 

Bij geperste brokken worden de granen apart van de andere ingrediënten 

ontsloten (ook bij hoge temperaturen). Daarom kan de gehele brok gemaakt 

worden bij minder hoge temperaturen (rond de 70°C). Hierdoor gaat er over het 

algemeen minder van de oorspronkelijke grondstoffen verloren.  

 

Veel geperste brokken worden helaas onder hogere temperaturen verwerkt. In 

de pers zelf kan de temperatuur zelfs boven de 140 graden uitkomen. De 

uitdrukking “koud geperst”, waarmee men doelt op temperaturen rond de 70 

graden, worden dan alsnog teniet gedaan. 

 

Bij een goede, geperste brok komen de voedingsstoffen gelijkmatiger vrij. Dit 

komt omdat deze brok in de maag langzaam, vanaf de buitenkant, oplost. Een 

geperste brok lost langzaam vanaf de buitenkant op. Een geperste brok gaat niet 

"zweven" in de maag maar zakt naar beneden. Vooral voor grote en/of actieve 

honden heeft dit als voordeel dat de kans op een maagtorsie kleiner is.  

 

Een slecht geperste brok valt helaas snel uiteen tot poeder. Dit is niet de juiste 

vorm voor een goede vertering. 

 

Een goed geperste brok is hard en heeft daarmee een gunstig effect op het gebit. 

 

Om te ontdekken of je te maken hebt met een goede of slecht geperste brok kun 

je dit testen door de brokken in een glas water te zetten. Hoe sneller de brok uit 

elkaar valt, hoe slechter de brok. 
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6.3.3 Lucht gedroogde brokken 

Ik zei dat er 2 manieren waren om de brokkenpap tot brok te verwerken, maar 

eigenlijk is er nog een derde manier. En wel de brokkenpap die wordt gedroogd. 

Dit is echter een zeer langdurig en kostbaar proces dat door bijna geen enkele 

fabrikant wordt toegepast. Zo ver ik weet doet alleen ZiwiPeak dit.  

 

Grote voordeel van deze droging is dat de temperaturen inderdaad erg laag 

gehouden kunnen worden, wat de kwaliteit van de brokken ten goede komt. 

Fabrikanten die voor deze dure optie kiezen zijn fabrikanten die ook zeer hoge 

kwaliteitseisen aan de brokkenpap stellen en dus echte kwaliteitsbrokken 

leveren.  

6.3.4 Conclusie brokken 

Mijn voorkeur gaat uit naar brokken geproduceerd bij een zo laag mogelijke 

temperatuur of de lucht gedroogde brokken. Maar omdat deze nogal prijzig zijn 

voor velen, is de keuze voor een andere brok vaak aan de orde.  

 

Ten opzichte van een goed geproduceerde geëxtrudeerde brok is het verschil 

met een goed geperste brok minimaal. Het maken van de brokkenpap is zeker zo 

bepalend voor de kwaliteit. Er vanuit gaande dat je uiteraard voor een 

hoogkwalitatieve natuurbrok kiest, heb ik geen directe voorkeur voor geperste of 

geëxtrudeerde brokken. Ik heb ze beide gebruikt en met beide goede ervaringen. 

 

De geëxtrudeerde brok is over het algemeen lichter verteerbaar dan de geperste. 

Ook zijn de geperste brokken meestal harder dan de geëxtrudeerde brokken. 

Vooral kleinere honden hebben daarom wel eens moeite met de geperste brok. 

 

6.4 Tussendoortjes 

Natuurlijk wil je je vriend ook wel eens verwennen en iets extra’s geven. Gebruik 

hiervoor ook natuurlijke voor de hond geschikte producten. Dus producten 

zonder chemische toevoegingen.  

 

Zeer geschikt als tussendoortje zijn pensstaafjes (gedroogd), een gedroogd 

runderoor (bij voorkeur geen varkensoor) en kauwstaafjes. Deze laatste kent 

grote kwaliteitsverschillen als gevolg van de gebruikte looistoffen in het 

bereidingsproces. Bij de goedkope varianten worden bijna altijd zeer gevaarlijke 

chemische stoffen als Broom gebruikt. Hiervan blijven altijd residuen achter in en 

op het product. Kauwstaafjes worden gemaakt van de onderhuid van een dier. 

Kies daarom voor runderkauwstaafjes en niet voor de varkenvariant. Varkens 

kunnen namelijk niet zweten en slaan alle afvalstoffen op in het lichaam. 

 

Eventueel kun je ook kiezen voor speciale hondenkoekjes. Echter zitten hier naar 

mijn mening veel te veel granen in.  
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Geef zeker geen producten uit de humane voeding. Je zult je er over verbazen 

hoeveel honden een ‘gewoon koekje’ krijgen dat rijk is aan gekristalliseerde 

suiker. Dit is voor de mens al niet gezond, laat staan voor de hond.  

 

Ook een stukje kaas of worst is uit den boze. Deze bevatten veel te veel zout en 

of kruiden. Daarbij komt dan ook nog eens dat ze een stukje krijgen dat voor 

jezelf al voldoende is. Reken het maar eens om in de verhouding naar jouw eigen 

lichaamsgewicht. Neem een blokje kaas van bijvoorbeeld 25 gram dat gevoerd 

wordt aan een hondje van 10 kg. Stel je weegt zelf 70 kg. Om naar verhouding 

dezelfde hoeveelheid kaast te eten als de hond zou je dus 175 gram kaas 

moeten eten.  

 

Als ik je vertel wat ik allemaal voorbij heb zien komen, wanneer ik om een 

verzorgingsadvies voor de hond werd gevraagd, dan zul je verbaasd staan. Naast 

de aardappels (soms met jus), gebraden vlees, groenten, brood, macaroni, melk 

en meer, heb ik ook honden gehad die pizza of chocolade (dit kan dodelijk zijn 

bij een te hoge dosis, voor kleine hondjes al vanaf enkele grammen) kregen. 

Maar het meest bijzondere was wel de hond die speciaal een frikadel kreeg als 

zijn baasje een patatje ging halen. En dat gebeurde minimaal een keer per week. 

 

Wil je echt iets geven, maar heb je geen speciale natuurlijke hondenkoekjes of 

botten kunnen vinden. Geef dan een klein stukje rauw vlees. Eventueel een 

beschuitdroge bruine boterham kan ook. Doe dit door de boterham te roosteren, 

maar niet in de magnetron. Een magnetron is dodelijk voor de vitaliteit van 

voeding.  

 

Een stukje fruit of een klein beetje (gekookte) groenten voldoen ook prima als 

tussendoortje. Dit laatste uiteraard zonder zout. Nu denk je wellicht rauw fruit of 

groente kunnen ze toch niet verteren. Dat klopt. Het grootste deel kunnen ze ook 

niet verteren. Toch vreet een wolf in de natuur ook af en toe bessen en 

plantaardige producten.  

 

Toen wij onze eerste Berner Sennen pup ongeveer een maand hadden, waren de 

eerste rode bessen rijp. De pup van toen zo’n 3 maanden oud vrat ze heerlijk 

van de struiken. 

 

Wij hebben dagelijks een fruitmoment met onze honden. Dit noemen we Banana 

Time. Wanneer ik roep Banana Time komen ze allemaal naar de keuken om mee 

te eten van het fruit dat ik dan ook eet.  

 

Een zeer gewaard tussendoortje is een rauw ei. Deze kun je voeren met schil en 

al. 

 

Een wellicht niet al te voor de hand liggend tussendoortje, maar misschien 

daarom ook juist weer wel, is gewoon een paar brokken geven. Brokken werken 
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trouwens ook goed als beloningsmiddel. Ze zijn niet te groot en gemakkelijk mee 

te nemen. 

 

6.4.1 Conclusie Tussendoortjes 

Een tussendoortje is niet nodig, maar je vriend stelt het wel op prijs. Geef zeker 

niet te veel. Ik heb situaties meegemaakt waarbij meer “tussendoortjes” werden 

gevoerd dan gewoon voer. Daarbij was men ook nog eens verbaasd dat de hond 

te dik was!  

 

Wanneer je kiest voor een tussendoortje, kies dan voor een zo natuurlijk 

mogelijk product. Er zijn heel veel goede en voor de hond lekkere tussendoortjes 

verkrijgbaar.  

 

6.5 Verse botten 

Een bijzonder tussendoortje zijn de verse botten. Als je voor de eerste keer 

verse botten geeft, bouw dit dan rustig op. Honden moeten er aan wennen. Kies 

daarom gemakkelijk te kauwen en te verteren botjes, zoals kippennekjes of 

eendennekjes. Deze producten kun je goed ingevroren inkopen. 

 

Botten mogen nooit gekookt worden, omdat daardoor de structuur veranderd en 

ze kunnen versplinteren. Splinters kunnen ernstige schade aanrichten in het 

maag- darmkanaal. 

 

Let er op dat je hond wel echt kauwt op de botten. Je moet ze horen kraken. Om 

er zeker van te zijn dat ze er op kauwen, kun je het bot ook aan een kant 

vasthouden. 

 

Als je grotere botten geeft, geef dan altijd botten van jonge dieren, zoals van 

een kalf of lam. Geef geen botten van dragende delen zoals de poten, maar 

botten zoals ribben. Deze botten zijn minder hard. Uiteraard moet er wel vlees 

aan de botten zitten. Een kaal bot zonder vlees eraan kan verstopping geven.  

 

Zorg er voor dat je hond tot tenminste een uur na het eten van het bot geen 

water kan drinken. Dit om te voorkomen dat het niet goed verteerd wordt in de 

maag.  

 

De dag na het eten van een bot kan ontlasting van je hond wat lichter van kleur 

zijn. Als het echt helemaal wit en kalkig is, heeft je hond te veel bot gehad en is 

het verstandig om voortaan minder bot te geven.  

 

Blijf bij voorkeur in de buurt als je hond van een bot geniet. Mocht er dan een 

stukje in zijn keel schieten of tussen de tanden klem komen te zitten, kun je 

gelijk ingrijpen.   
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7.1 Voeren met het oog! 
De hoeveelheid voer die gegeven moet worden is afhankelijk van de 

samenstelling van het voer. Voer je brokken of kant-en-klaar (BARF), dan is de 

aangegeven hoeveelheid op de verpakking een goede richtlijn.  

 

Voeren doe je echter met het oog. Kijk naar hoe de hond zich gedraagt. Zit hij 

goed in zijn vel. Speelt hij lekker. En zo voort.  

 

Maar kijk ook naar de ontlasting. Een te dunne keutel zegt vaak dat je teveel 

voert. Het kan echter ook zijn dat het voer te snel door het lichaam gaat en de 

vertering niet goed op gang komt. Dit komt vaak voor bij pups die enorm 

schransen omdat ze bang zijn dat een ander hun bak leeg zal eten. In dat geval 

kun je een kwartier tot een half uur voor het voeren al vast een paar brokjes of 

een beschuitdroge bruine boterham geven. De vertering komt dan vast op gang. 

 

Een te harde keutel zegt dat je te weinig voert. 

 

7.1 Conditie 

Houd uiteraard ook de algehele conditie van je hond goed in de gaten. Een te 

dikke hond moet afvallen en dat doe je het beste door gewoon wat minder voer 

te geven. En uiteraard geen tussendoortjes.  

 

Iedereen weet dat overgewicht slecht is voor de hond. Toch is zo’n 60% van alle 

honden te zwaar. Dit met alle mogelijke vervelende gevolgen van dien als een 

slechte conditie, hart- en longproblemen, verhoogde kans op suikerziekte, 

verhoogde kans op blaasproblemen en verhoogde kans op bot- en 

gewrichtsproblemen.  

 

Je hond heeft het juiste gewicht als je de ribben kunt voelen en de taille ziet!  

 

7.2 Afvallen 

Heeft je hond last van overgewicht? Start dan eens met het schrappen van alle 

tussendoortjes en het geven van extra beweging. De tweede stap die je 

vervolgens kunt zetten is om 10% minder voer te gaan verstrekken tot het 

moment dat hij op het juiste gewicht zit. 

 

In het ergste geval kun je ook overstappen op dieet of light voer. Maar dat is 

zeker niet altijd nodig. Als het overgewicht komt doordat je hond door ouderdom 

of andere reden minder actief is geworden, dan is een ander voersamenstelling 

wel aan te bevelen. 
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7.3 Ander Voer? Andere Hoeveelheid?! 

Wanneer je overschakelt op ander voer, let dan ook even goed op de aanbevolen 

hoeveelheden. Door de andere samenstelling, kan ook een andere hoeveelheid 

nodig zijn.  

 

De betere voeders zijn heel erg goed verteerbaar, daar kan vaak een aanzienlijk 

lagere hoeveelheid van gegeven worden en dat maakt ze een stuk goedkoper 

dan ze lijken! 
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8. Iedere hond z'n eigen voer 
 

Het is natuurlijk logisch dat een pup ander voer krijgt dan een volwassen hond of 

als een oude hond. Ook bij de wolven gaat dat zo. De pups krijgen na de 

moedermelkfase meestal het beste van de prooi. Maar per levensstadium kan 

ook de voerbehoefte per dier verschillen. Zo heeft een actieve hond ander of 

meer voer nodig dan een inactieve hond en een pup van een groot ras ook ander 

voer dan een pup van een kleinere soort. 

8.1 Voeding van de pup 

De hond is het snelst groeiende zoogdier en bereikt, afhankelijk van de 

uiteindelijke grootte, in 7 tot 18 maanden zijn volwassen gewicht. Het is 

belangrijk dat deze snelle groei ondersteund wordt met een goed voer.  

 

Voor alle pups is het belangrijk om ze de eerste 6 maanden puppyvoer te geven. 

Zelf adviseer ik altijd dit tot 11 à 12 maanden vol te houden. Puppyvoer bevat 

alle voedingsstoffen in een ideale verhouding, zodat de groei op de juiste manier 

kan verlopen.  

 

Een goed puppyvoer zorgt natuurlijk voor een gezonde groei en draagt bij aan 

een gezond bottenstelsel. Gezonde voeding geeft een stevige ontlasting en zorgt 

voor een mooie glanzende vacht. Bovendien zit een pup dat een goed voeder 

krijgt gewoon veel beter in zijn vel, is attenter en levendiger.  

 

Omdat een pup in het begin relatief heel hard groeit heeft hij in het begin ook 

veel voedingen nodig. De eerste weken krijgt hij moedermelk. Na een week of 6 

krijgt hij zijn eerste brokjes om aan te wennen. Vanaf een week of acht kan hij 

geheel overschakelen op droogvoer. Wel heeft hij nog meerdere voedingen per 

dag nodig. 

 

Voerschema puppyvoeding 

 

8-12 weken leeftijd: 4 maaltijden per dag  

12-24 weken leeftijd: 3 maaltijden per dag  

> 24 weken 2 maaltijden per dag 

 

Voor de grote rassen kan na 6 maanden worden overgeschakeld op een 

tussenvorm, die minder energie bevat dan een pupvoer, maar nog wel een ideale 

verhouding voedingsstoffen om een goede, evenwichtige botgroei te 

bewerkstelligen.  

 

Let er bij het overschakelen op ander voer goed op wat de juiste hoeveelheid van 

het nieuwe voer is. De betere voersoorten zijn heel erg goed verteerbaar, daar 

kan vaak een aanzienlijk lagere hoeveelheid van gegeven worden.  
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8.2 Voeding van de volwassen hond 

Wanneer de hond is uitgegroeid, kan worden overgegaan op een volwassen voer. 

Voor de meeste honden is dit vanaf een leeftijd van 11 à 12 maanden. Voor de 

grotere honden zo rond de 16 maanden. 

 

Gezonde voeding zorgt voor stevige ontlasting en een mooie glanzende vacht. 

Een hond die een goed voer krijgt, zit beter in zijn vel, is attenter en levendiger.  

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat 2 maaltijden per dag voldoende zijn. 

Bij sommige honden is het verstandig de hoeveelheid te verdelen over 3 of 4 

porties. Bijvoorbeeld wanneer een hond erg gulzig eet.  

  

Voeren doe je met het oog. De hoeveelheid voer die je moet geven is onder 

afhankelijk van de samenstelling en de activiteit van de hond. De op de 

verpakking aangegeven hoeveelheid is een goede leidraad. Maar kijk echter goed 

naar de ontlasting. Is deze te dun, dan voer je over het algemeen te veel. Is hij 

te dik, dan voer je meestal te weinig.  

 

 

8.3 Voeding van de drachtige en zogende teef 

Drachtige teven hebben meer voeding en energie nodig omdat de pups zich goed 

moeten kunnen ontwikkelen. Uiteraard moet de teef ook niet teveel gevoerd 

krijgen, waardoor de pups te groot worden. Dat geeft problemen bij de geboorte 

en vergroot de kans op een keizersnede. 

 

Mijn ervaring is dat het het beste is om vanaf ongeveer 10 dagen voor de worp 

de teef puppybrokken bij te gaan voeren. Ik houd hierbij de verdeling aan van 

tweederde gewone brok, aangevuld met een derde puppybrok. 

  

Na de worp mag de puppybrok net zolang gegeven worden totdat de teef 

aangeeft genoeg van dit voer gehad te hebben. Meestal beginnen ze met lange 

tanden te eten. Ook na het spenen van de pups kan nog even worden 

doorgegaan met de bijvoeding, tot dat de teef weer in conditie is. 

 

8.4 Voeding van de zeer actieve hond 

Zeer actieve honden als sledehonden of honden die meegaan op jacht hebben 

een hogere energiebehoefte. Ook daarop moet de voeding worden aangepast. Dit 

kun je doen door extra voer te geven. Je kunt ook kiezen voor een product met 

een hogere energiewaarde. Door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen zijn 

deze laatste voeders vaak wel duurder. Voor een goede gezondheid van je hond 

met een hoge weerstand zijn deze producten hun prijs vaak wel waard.  
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8.5 Voeding van de senior hond 

Veel merken maar ook dierenartsen adviseren om vanaf een leeftijd van 6 à 7 

jaar Senior voer te gaan voeren. Dit voer bevat minder energie en daarmee 

voorkom je dat je hond te dik wordt.  

 

Ik vind dat je de betiteling Senior niet aan een leeftijd kunt koppelen. Kijk naar 

de activiteit van je hond. Wordt deze echt minder, dan begint hij seniorengedrag 

te vertonen. Zoals al eerder gesteld, voer je met het oog. Als je dus ziet dat je 

hond minder actief wordt, ga je de hoeveelheid voer minderen. Wordt hij echt 

inactief, dan is de stap naar seniorbrokken te overwegen.  

 

Seniorenvoer is alleen zinvol als blijkt dat je hond ook daadwerkelijk minder 

energie gaat verbruiken en dus heel erg rustig wordt. Senior is dus niet 

gekoppeld aan leeftijd, maar aan gedrag. Sommige honden zijn met 5 al 

senioren en sommige met 13 nog steeds niet. 

 

Houd vooral de conditie goed in de gaten. Laat je hond niet te dik worden. Pas 

het voerschema tijdig aan en stap als het nodig is over op een seniorbrok. 
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9. Samenvatting en Conclusies 

 

Zoals gezegd verstrek ik zelf voornamelijk brokvoer aan mijn honden. Dit wil 

echter niet zeggen dat ze zo maar de eerste de beste brok krijgen. Zeker niet. Ik 

zei ook ‘dat wanneer je een goede brok kiest, vers voer niet nodig is’. Om het 

predicaat GOED aan een brok te geven moet deze voldoen aan de volgende 

eisen.  

 

Een Goede Brok Moet: 

 een uitgekiende en uitgebalanceerde samenstelling hebben; 

 hoog kwalitatieve grondstoffen bevatten die in principe ook geschikt zijn 

voor menselijke consumptie. Dat betekent geen beender-, veren- of 

kadavermeel of destructievetten of andere afvalstoffen; 

 een natuurproduct zijn zonder kunstmatige: 

 Conserveringsmiddelen; 

 Smaakstoffen; 

 Geur- en kleurstoffen. 

 geen varkensvlees bevatten. Een varken houdt veel afvalstoffen in zijn 

lichaam vast, omdat hij niet kan zweten. Als je weet wat varkens 

tegenwoordig voor rotzooi te vreten krijgen, weet je ook dat je dit dus 

beter niet kunt (laten) eten;  

 geen genetisch gemodificeerde producten bevatten (is ook niet natuurlijk). 

Er zijn vele onderzoeken bekend waarbij het voeren van genetisch 

gemodificeerde producten aan bijvoorbeeld ratten, ernstige gevolgen 

hebben voor de rat zelf en voor zijn nageslacht. Nader onderzoek is in 

deze vereist. De industrie hoeft hier echter niet op te wachten en mag 

deze producten toch verbouwen en verwerken. Gezien het ontbreken van 

onderzoek naar de effecten op lange termijn en de nu al bekende gevaren, 

horen genetisch gemodificeerde (GMO) producten niet in (dier)voeding 

thuis; 

 smakelijk zijn en goed worden opgenomen; 

 goed verteerbaar zijn; 

 een goede prijs/kwaliteitverhouding hebben. 

 

Voor een eerste check heb ik de Vitaal Voor Score Checklist ontwikkeld. Op basis 

hiervan kan snel een eerste inschatting gemaakt worden of een voer vitaal is of 

niet. 
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10. Nawoord 

 

In dit e-book heb ik mijn mening en ervaring ten aanzien van gezonde en vitale 

hondenvoeding weergegeven. Het staat een ieder vrij om hier het zijne van te 

denken en er mee te doen natuurlijk. Ik hoop echter dat ik met mijn verhaal en 

tips een kleine bijdrage heb kunnen leveren aan de gezondheid van jouw maatje. 

 

Om te weten of het goed met je maatje gaat, moet je vaak even goed naar je 

vriend kijken. Hoe zit hij in zijn vacht? Kan ik zijn ribben voelen? Is de taille niet 

te dik? Hoe kijkt hij uit zijn ogen? En hoe is de ontlasting? Als dat allemaal O.K. 

is, zit je maatje lekker in zijn vel. 

 

Goede voeding is de basis om er voor te zorgen dat je maatje lekker in zijn vel 

zit. Zeker ook op latere leeftijd zul je zien dat honden gevoerd met een goed 

voeding veel minder problemen zullen hebben. Maak daarom bewuste keuzes 

wat je voert. Kies voor een kwaliteitsvoer zonder chemische toevoegingen. Mijn 

voorkeur gaat uit naar natuurlijke brokken. Kwaliteitsvoer is niet het zelfde als 

duur voer. Goedkoop voer staat echter wel vaak voor in mijn ogen rotzooi.  
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11. Kennis en Praktijk 

 

In dit e-book heb ik mijn kennis met je gedeeld. Ik begrijp maar al te goed dat je 

daarmee nog niet het juiste voer voor jouw maatje hebt gevonden. Zelf ben ik 

tijden bezig geweest om voor mijn honden de juiste voeding te vinden. Toen ik 

deze eindelijk gevonden had, heb ik besloten om dit voer ook te gaan bezorgen 

bij ons in de regio. Voor belangstellenden buiten de regio bied ik de mogelijkheid 

om het op te sturen. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een webshop. 

 

Wil jij weten welk voer ik aan mijn honden voer en wat ik voor jouw hond zou 

adviseren, ga dan naar http://www.ecovitaaldier.nl en download daar gratis en 

geheel vrijblijvend een vragenformulier. Vul het in en mail of stuur het op. Je 

ontvangt dan van mij een advies. Je bent niet verplicht om vervolgens brokken 

of wat dan ook bij mij af te nemen. 

 

Meer informatie kun je vinden op: http://www.ecovitaaldier.nl.   

 

Een ander interessant project van mij is http://www.puppystekoop.nl.  

 

Nog een paar echte aanraders:  

www.grotepuppyboek.nl 

www.hondendvds.nl 

www.morethanpuppylove.nl 

www.puppycursusvolgjemij.nl  

 

  

http://www.ecovitaaldier.nl/
http://www.ecovitaaldier.nl/
http://www.puppystekoop.nl/
http://www.grotepuppyboek.nl/
http://www.hondendvds.nl/
http://www.morethanpuppylove.nl/
http://www.puppycursusvolgjemij.nl/
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12. Extra Voordeel! 

12.1 Nog meer tips 

Wil je in de toekomst meer tips van mij ontvangen, dan kun je je op 

http://voeddehondvitaalengezond.nl/infomails inschrijven voor mijn infomails. Je 

ontvangt dan regelmatig interessante weetjes, tips en adviezen over de 

verzorging van huisdieren. 

 

Via mijn infomails word je ook op de hoogte gehouden van mijn nog te 

verschijnen e-books.  

 

12.2 Geef dit e-book cadeau! 

Ik geef je mijn toestemming om dit boek weg te geven. Bijvoorbeeld om anderen 

te helpen, of omdat je het leuk vindt, of om er klanten mee te werven. Je mag er 

dus mee doen wat je wilt, zolang je de inhoud maar niet verandert of kopieert. 

 

Mijn oorspronkelijke verkoopprijs bedroeg € 27,-. 

 

12.3 Altijd de nieuwste versie 

Of je dit e-book nu zelf gebruikt of weggeeft, iedereen kan levenslang de 

nieuwste updates van mij krijgen. Dit boek wordt meerdere malen geupdate. 

 

Je hoeft het e-book ook niet op je eigen server te zetten, je hoeft niet eens een 

eigen domeinnaam te hebben. Het enige wat je hoeft te doen is door te 

verwijzen naar: http://www.voeddehondvitaalengezond.nl/nieuwsteversie en dit 

e-book kan direct worden gedownload. 

 

Zo simpel is het! 

Gezondheid voor jou en je beste vriend! 

 

Bert Tijhoff 
  

http://voeddehondvitaalengezond.nl/infomails
http://www.voeddehondvitaalengezond.nl/nieuwsteversie
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Bijlage 1. EcoVit 
 

Nadat ik in 2005 de ontdekkingstocht naar Vitaal Hondenvoer ben gestart, kwam 

ik al gauw tot de conclusie dat Vitaal Hondenvoer lang niet overal verkrijgbaar 

was. Zeker het Vitale Hondenvoer dat ook nog eens gunstig geprijsd is. Daarom 

ben ik toen zelf deze brokken bij ons in de regio gaan aanbieden. En zo onstond 

EcoVitaal Dier.  

 

Ik wilde echter geen winkel en ben daarom een bezorgservice gestart. Deze 

business is ondertussen uitgegroeid en de formule wordt nu landelijk uitgerold 

met onafhankelijke BrokkenPiloten van EcoVitaal Dier (www.brokkenpiloten.nl). 

 

Het doorgroeien heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om met een eigen brok 

op de markt te komen. Deze brengen we op de markt onder de naam EcoVit. 

Wat staat voor Vitale Brokken voor een gunstige prijs. Onze EcoVit Geperste 

Wafel is een brok geschikt voor bijna ieder hond. Deze brok behaalt 10 punten 

op de Vitaal VoerScore en hangt daarmee precies in tussen Vitaal en Royaal 

Vitaal.  

 

Met een prijs van slechts € 34,- per 20 kg kunnen we nu een zeer Vitale brok 

aanbieden die betaalbaar is voor iedere hondenliefhebber.  

 

Interesse? Kijk op www.ecovitaaldier.nl/ecovit. Op deze site vind je ook de 

informatie over de BrokkenPiloten bij jou in de regio.  

http://www.brokkenpiloten.nl/
http://www.ecovitaaldier.nl/ecovit
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20 kg Netto 
www.ecovit.nl  

info@ecovit.nl  

 

EcoVit  
Geperste Wafel 
 

EcoVit Geperste Wafelbrok is een volwaardige brok met uitgekiende samenstelling. EcoVit 

Geperste Wafel heeft tevens een gebitsreinigende functie. EcoVit Geperste Wafel is 

geschikt voor alle normaal actieve honden en honden die licht getraind worden, van pup 

tot senior. EcoVit Geperste Wafel is een uitgebalanceerd voeder voor alle honden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenstelling Analyse 

 
Vit. A 15.000 i.E. Folinezuur 2 mg 

Granen Ruw eiwit 25,0%, Vit. D3 1.500 i.E. Niacine 50 mg 

Plantaardige bijprod. Ruw vet 7,5%, Vit. E 60 mg Pantotheenzuur 20 mg 

Vlees Celstof 2,5%, Vit. B1 5 mg Choline 300 mg 

Dierlijke bijproducten As 7%, Vit. B2 7 mg Koper 5 mg 

Olie en vet Calcium 1,7%, Vit. B6 5 mg IJzer 50 mg 

Mineralen Fosfor 1,1%, Vit. B12 25 mcg Zink 65 mg 

Vitamines Natrium 0,3%, Vit. C 10 mg Mangaan 35 mg 

 
Magnesium 0,2%, Vit. H 250 mcg Kobalt 3 mg 

 
Vocht 10,0%. Vit. K3 0 mg Jodium 1,5 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE: 1572 KJ/100 GR. = VERTEERBARE ENERGIE: 1393 KJ/100 GR.  

 

ZORG DAT DE HOND ALTIJD OVER VERS DRINKWATER BESCHIKT! 

   

 

Ecovit Geperste Wafel: 

 zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal 

actieve en licht getrainde honden. 

 is een uitgebalanceerd hondenvoer geschikt van 

puppy tot senior. 

 is een uitgekiende volwaardige geperste brok 

met gebitsreinigende functie. 

 moet in principe droog gevoerd worden. 

 bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare 
grondstoffen. 

Ecovit Geperste Wafel is vrij van: 

 geur-, kleur- en smaakstoffen. 

 soja. 

 genetisch gemodificeerde 

grondstoffen. 

 kadavermeel. 
 chemische conserveringsmiddelen. 

Voedingsadvies: 

 

In de nevenstaande tabel staan richtwaarden voor het voeren 

van Geperste Wafel aan uw hond. Maar naast de hoeveelheid 

onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te 

voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw 

hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo 

nodig de hoeveelheid voer daar op aan! 

Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel over 2 maaltijden 

verdeeld. Geef uw hond na het voeren rust, dat is het beste 

voor de spijsvertering en het algehele gestel van de hond. 

 

Voedingstabel 

  Gewicht hond:  Voeder /dag:  

tot 5kg  45-115g 

6-10kg 115-210g 

11-20kg 210-325g 

21-30kg 325-440g 

31-40kg 440-565g 

41-50kg 565-690g 

51-60kg 690-800g 

 

http://www.ecovit.nl/
mailto:info@ecovit.nl

