
 

 



 

 

Module Voedingsleer – Jaar 2022 

Zen4AllDogs Academie BeNe – Copyright © - Alle rechten voorbehouden  

www.zen4alldogs.be  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Krisje Moens 

  

  

Disclaimer  

Copyright © - Alle rechten voorbehouden  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door print-outs, kopieën of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de auteur(s).  

  

Bij misbruik worden er gerechtelijke stappen ondernomen.  



 

 

Module Voedingsleer – Jaar 2022 

Zen4AllDogs Academie BeNe – Copyright © - Alle rechten voorbehouden  

www.zen4alldogs.be  

3 

 

 

INHOUDSOPGAVE 
 ........................................................................................................................................................................ 1 

Voeding .......................................................................................................................................................... 5 

Algemeen ............................................................................................................................................................ 5 

Voedingsstoffen .................................................................................................................................................. 6 
Water .............................................................................................................................................................. 6 
Eiwitten ........................................................................................................................................................... 7 
Vetten ............................................................................................................................................................. 8 
Koolhydraten .................................................................................................................................................. 9 
Mineralen en vitaminen ............................................................................................................................... 11 
Additiieven .................................................................................................................................................... 13 

Smakelijkheid van voeders ................................................................................................................................ 14 

Hoe kan ik mijn hond laten wennen aan nieuwe voeding? ............................................................................... 14 

Wat staat er zoal op een etiket? ....................................................................................................................... 15 

Soorten voeding ........................................................................................................................................... 16 

Indeling ............................................................................................................................................................. 17 
Complete en aanvullende voeding ............................................................................................................... 17 
Op basis van vochtgehalte ............................................................................................................................ 17 

Droogvoer ......................................................................................................................................................... 17 

Geëxtrudeerde brokken ..................................................................................................................................... 18 

Geperste brokken .............................................................................................................................................. 19 
Semi-moist .................................................................................................................................................... 20 
Rauwe voeding ............................................................................................................................................. 21 
Blikvoer/natvoer ........................................................................................................................................... 24 
Biologische voeding ...................................................................................................................................... 25 
Genetisch gemanipuleerde voeding ............................................................................................................. 26 
Dieetvoeding ................................................................................................................................................ 26 
Vermageringsdieet/laagenergetische voeding ............................................................................................. 28 



 

 

Module Voedingsleer – Jaar 2022 

Zen4AllDogs Academie BeNe – Copyright © - Alle rechten voorbehouden  

www.zen4alldogs.be  

4 

Hoogenergetische voeding ........................................................................................................................... 29 
Puppyvoeding ............................................................................................................................................... 30 
Seniorvoeding ............................................................................................................................................... 32 

 ..................................................................................................................................................................... 33 

 

 

  



 

 

Module Voedingsleer – Jaar 2022 

Zen4AllDogs Academie BeNe – Copyright © - Alle rechten voorbehouden  

www.zen4alldogs.be  

5 

VOEDING 

 

ALGEMEEN 

 

Zowel mensen als dieren hebben voedsel nodig, niet alleen voor de opbouw van cellen, 

voor het in stand houden en het herstel van het organisme, maar ook voor de aanvoer van 

energieleverende en beschermende stoffen. 

 

Voedsel heeft als belangrijke taak het lichaam van voldoende voedingsstoffen te voorzien.  

De voeding levert bouwstoffen, beschermende stoffen en brandstoffen. 

 

• Bouwstoffen zijn nodig voor de opbouw van het lichaam (groei en ontwikkeling) en 

voor de voortdurende hernieuwing van weefsels.  Belangrijke bouwstoffen zijn 

eiwitten, water en bepaalde mineralen. 

• Beschermende stoffen zoals vitaminen, mineralen, sporenelementen en 

voedingsvezels zorgen voor de goede werking van het organisme en verhogen de 

weerstand tegen ziekten. 

• Brandstoffen verschaffen energie.  Energie is nodig voor 'inwendige arbeid', zoals 

ademhaling, spijsvertering, hartwerking, … en voor 'uitwendige arbeid', 

bijvoorbeeld sporten, bewegen, fietsen, werken, … .  Met betrekking tot de 

'inwendige arbeid' wordt ook vaak het begrip 'basaal metabolisme' gebruikt.  Dit is 

de energie die nodig is om een persoon in leven te houden als zijn lichaam in 

volkomen rust en nuchter is, en bij een omgevingstemperatuur van 20-26°C.  De 

energieleveranciers zijn vetten en verteerbare koolhydraten, en in tweede instantie 

eiwitten als de energie-opname uit vetten en verteerbare koolhydraten 

onvoldoende is. 
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Eiwitten, vetten, verteerbare koolhydraten, mineralen, sporenelementen, vitaminen, 

water en voedingsvezels heeft de hond nodig voor zijn groei en herstel, energie, een 

goede weerstand en voor het verloop van alle lichaamsprocessen.  De nood aan 

voedingsstoffen is niet voor alle honden dezelfde, maar is onder andere afhankelijk 

van de leeftijd (levensfase), gewicht, geslacht, activiteiten en bijzondere 

omstandigheden (groei, lactatie, dracht, …). 

 

VOEDINGSSTOFFEN 

 

Hondenvoeding bestaat uit de volgende componenten 

• Water 

• Vetten 

• Eiwitten 

• Koolhydraten 

• Mineralen, vitaminen 

 

Elke levensfase en conditiestatus zorgt voor specifieke voedingsbehoeftes, het is de kunst 

om hierbij een voeding te zoeken die zo goed mogelijk bij het dier past. 

 

WATER 

 

Een hond bestaat uit gemiddeld 60% water.  Water is essentieel voor een goed werkende 

stofwisseling.  Er worden voedingsstoffen, zoals mineralen en vitaminen, in opgelost, 

evenals afvalstoffen.  Water is met andere woorden een oplos- en transportmiddel van 

voedingsstoffen.  Via het bloedvatenstelsel worden de opgeloste voedingsstoffen, 

opgenomen uit de dunne darm, vervoerd naar de cellen.  De opgeloste afvalstoffen 

worden vervoerd naar de nieren, darm, huid en longen, waar zij via de urine, uitwerpselen, 

zweet en longen verwijderd worden.  Daarnaast is water een reactiemedium: vrijwel alle 

stofwisselingsprocessen gebeuren in waterig milieu. 
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Water regelt eveneens de lichaamstemperatuur.  Via verdamping van zweet wordt warmte 

aan het lichaam onttrokken.  Binnenin het lichaam wordt warmte via het bloed gelijkmatig 

verdeeld. 

 

Bij zware lichamelijke activiteit, een droge omgeving, bij warm weer (of transpiratie) zal het 

vochtverlies groter zijn en zal de behoefte aan vocht stijgen.  Als het lichaam te weinig 

water bevat, krijgt men dorst.  Dorst is op zich echter al een teken van dehydratatie 

(uitdroging). 

 

Water kan door een dier opgenomen worden in de vorm van drinkwater, wat het meest 

logisch is, maar ook via de voeding (blikvoeding) kan een hond gedeeltelijk zijn dagelijkse 

hoeveelheid water opnemen. Ook door ingewikkelde stofwisselingsprocessen in het 

lichaam kan een hond een beperkte hoeveelheid water produceren dat in het lichaam kan 

gebruikt worden.  Door pathologische toestanden kan een dier veel water verliezen.  Dit 

kan door diarree, braken, nierproblemen, enz. Wordt dit probleem niet snel opgelost, dan 

raakt het dier gedehydrateerd wat snel tot de dood kan leiden. Een hond kan tot 2 

maanden vrijwel zonder eten,  maar zonder drinken zal hij het geen halve week uithouden.  

 

EIWITTEN 

 

Eiwitten zijn stikstofverbindingen en zijn opgebouwd uit aminozuren. Aminozuren zijn de 

elementaire bouwstenen van eiwitten.  Eiwitten kunnen dienen als energiebron, maar 

worden meestal ingezet voor de opbouw en het herstel van weefsels en andere 

lichaamscomponenten: spieren, bindweefsel, hormonen, haar, … en voor de ontwikkeling 

van de lichaamsweerstand. 

 

Elke voeding bevat een bepaalde hoeveelheid eiwitten.  Deze eiwitten worden niet per se 

integraal ingezet voor de opbouw, maar worden doorgaans afgebroken tot de 

afzonderlijke aminozuren om er hetzij nieuwe bruikbare eiwitten van te maken, hetzij als 

energiebron te gebruiken (1 g eiwitten levert 4 kcal energie). De meeste aminozuren 

kunnen trouwens door het lichaam zelf aangemaakt worden.  Dit noemt men de 'niet-
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essentiële' aminozuren.  Essentiële aminozuren moeten daarentegen uit de voeding 

gehaald worden. 

 

Eiwitten kan men zowel uit planten als uit dieren halen: 

• Dierlijke oorsprong: vlees van slachtdieren en wild, vis, eieren, gevogelte, konijn, 

melk, kaas, … 

• Plantaardige oorsprong: peulvruchten, soja, brood, granen, … 

 

Een tekort aan eiwitten kan zich uiten in de volgende symptomen 

• Slechte groei 

• Slechte vacht: dof 

• Immuniteitsproblemen: vaak infecties 

• Oedeem: eiwitten houden vocht in de bloedbaan. Bij een tekort aan eiwitten sijpelt 

het vocht uit de bloedbaan naar het tussenweefsel, wat resulteert in oedeem of in 

erge gevallen ascites. Denk hierbij maar aan zwaar ondervoede kinderen in 

derdewereldlanden met hun bolle buikjes … 

• Extreme magerheid (cachexie) en sterfte 

 

VETTEN 

 

Vetten zijn nodig in de voeding voor het leveren van energie (1 g vet levert 9 kcal 

energie), voor de smaak van voeding (de vetten van vlees geven de typische smaak van 

de diersoort), als bron van essentiële vetzuren en voor het oplossen van vet oplosbare 

vitaminen (A, D, E en K). 

Onvoldoende vet kan vele problemen geven: tekorten aan energie, vetoplosbare 

vitaminen, vetzuren, een doffe vacht, de onderlinge wanverhouding eiwitten/vetten/ 

koolhydraten, … . 
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De vetzuren kunnen ingedeeld worden in verzadigde en onverzadigde vetzuren. 

• Verzadigde vetzuren zijn vetzuren die voornamelijk in dierlijk weefsel terug te 

vinden zijn, zoals kaas, vlees, volle boter, volle melk, chocolade, ... 

• Onverzadigde vetzuren zijn vetzuren die vooral in plantaardig weefsel en (vette) vis 

zitten, zoals noten, olie, haring, makreel, zalm, ... 

 

Essentiële vetzuren zijn vetzuren die het lichaam niet zelf kan aanmaken, maar die wel 

onontbeerlijk zijn voor een goede gezondheid, onder meer de omega 3- en de omega 

6 vetzuren (dit zijn meervoudige onverzadigde vetzuren). Essentiële vetzuren hebben hun 

nut bewezen in de voortplanting (vruchtbaarheid), de kwaliteit van de huid en 

wondgenezing. Bij een gebrek eraan zullen ook de bijbehorende problemen opduiken.  

 

KOOLHYDRATEN 

 

Onder de koolhydraten bestaan er de verteerbare en onverteerbare koolhydraten. De 

onverteerbare koolhydraten zijn de vezels en hebben zeker nut, namelijk: 

 

• Stoelgangmassa vergroten 

• Ontlasting regelen 

• Preventie van verstopping maar ook van diarree, 

• Preventie van vetzucht 

 

De onverteerbare koolhydraten worden nauwelijks verteerd door verteringsenzymen en 

komen dus integraal terug via de stoelgang. 

Suikers vallen onder de categorie koolhydraat, maar niet alle koolhydraten zijn suikers. 

Suikers, zetmeel en vezels zijn vormen van koolhydraten.  

Suikers en zetmeel zijn koolhydraten die een belangrijke bron van energie zijn voor het 

lichaam. 
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Verteerbare koolhydraten zijn te benutten als snelle bron van energie; 1 g verteerbaar 

koolhydraat levert 4 kcal. Na de vertering komen de koolhydraten voornamelijk als 

glucose in het bloed. De glucose wordt vervolgens snel opgenomen door de weefsels die 

het kunnen verbranden. Hierbij ontstaat energie die nodig is voor bepaalde 

lichaamsfuncties. Glucose kan ook tijdelijk als glycogeen in de lever en spieren worden 

opgeslagen. Zo wordt een voorraad glucose opgebouwd. Een teveel aan koolhydraten zal 

omgezet worden tot vetten, zodat er niet veel van de voeding verloren gaat. Later, in 

tijden van schaarste, kan dit depot aangesproken worden. Niet alle soorten suikers zijn 

voor de hond beschikbaar, nemen we bijvoorbeeld lactose (melksuiker). Dit koolhydraat 

kan enkel worden afgebroken (verteerd) door middel van het enzym lactase. Na het 

spenen maakt de hond dit niet meer aan en zal lactose onverteerd in de darm 

terechtkomen met overwoekering van slechte bacteriën en diarree als gevolg.  

 

Koolhydraten spelen een zeer belangrijke rol tijdens de groeiperiode en zijn niet alleen 

essentieel voor de goede werking van de spieren en rode bloedcellen, maar ook van de 

hersenen.  Glucose (de meest eenvoudige vorm van suiker) is de enige bron van energie 

die de hersenen kunnen benutten. 

 

Bronnen van suikers en zetmeel (meervoudige verteerbare koolhydraten) zijn: 

• Suikers: suiker, honing, koekjes, gedroogde vruchten, confituur, … 

• Zetmeel: aardappelen, rijst, brood, graanproducten, … 
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MINERALEN EN VITAMINEN 

 

De mineralen en sporenelementen (mineralen die, alhoewel in bijzonder kleine 

hoeveelheden nodig, wel levensnoodzakelijk zijn) vinden we terug in de 'as'. Mineralen 

zijn nodig voor: 

• De opbouw en onderhoud van het skelet 

• De vochtbalans en het behoud van de zuurtegraad van het bloed 

• De werking van de cellen 

• De werking van het zenuwstelsel 

• De werking van de spieren 

 

Calcium en fosfor hebben zeer zeker een niet te onderschatte waarde in de voeding. Ze 

staan in voor de opbouw en onderhoud van het skelet. Niet enkel de aanwezigheid van 

deze mineralen zijn belangrijk, ook de verhouding ten opzichte van elkaar moet juist zijn. 

Naast het skelet heeft calcium nog een functie bij de overdracht van zenuwprikkels. 

 

Fosfor is een belangrijk component van het celmembraan. Fosfor is de antagonist van 

calcium wat betekent dat het elkaar afbreekt en zo in evenwicht houdt. Wanneer men een 

dier te veel fosfor geeft (bijvoorbeeld een dieet enkel bestaande uit slachtafval), dan zal 

het dier ontkalken en krijgt het skeletafwijkingen. Een acuut calciumtekort zien we bij 

zogende teven: eclampsia. Geeft men dan weer een voeding die te rijk is aan calcium, dan 

werkt men letsels zoals OCD in de hand.  

 

Natrium, kalium en chloor bevinden zich vooral in het lichaamswater. Ze regelen de 

zuurtegraad van het bloed. Natrium en kalium regelen ook de bloeddruk. Meer natrium 

zorgt voor een hogere druk van binnen uit (aangezien die vocht aantrekken), waardoor de 

druk van buitenaf kleiner wordt. Daardoor krijg je een hoge bloeddruk. Minder natrium 

zorgt voor een hogere druk van buiten af (aangezien het vocht dan aangetrokken wordt 

door de overvloed aan kaliumionen), waardoor de druk van binnenuit het onderspit delft. 

Dat zorgt voor een lage bloeddruk. Door overmatig diarree en braken kan er een tekort 

ontstaan aan deze componenten en zal het zuurbase-evenwicht verstoord worden. 
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IJzer is een hoofdbestanddeel van hemoglobine: een molecuul in de rode bloedcellen die 

in staat is om zuurstof te koppelen. Dit zuurstof kan dan via het bloed naar de weefsels 

gaan, waar het wordt afgegeven en het afvalproduct koolstofdioxide terug kan 

meenemen naar de longen.  

 

Koper zorgt voor een efficiënte opname van ijzer in de darm en regelt ook de normale 

kleurgeving (pigmentatie) van huid en vacht. 

 

Zink is van belang voor de kwaliteit van huid en vacht en speelt ook een rol in de 

voortplanting. 

 

Vetoplosbare vitaminen 

Dit zijn vitaminen die (zoals de naam het al aangeeft) oplossen in vetten. Dit houdt ook in 

dat voor een goede opname van deze vitaminen, vetten moeten aanwezig zijn in de 

voeding. Daarnaast houdt het ook in dat, indien men te veel zou geven, de vitaminen ook 

opgeslagen worden in het lichaamsvet. In hoge doseringen zal dit geen goede situatie 

zijn.  

Vitamine A = retinol: is van belang voor het zicht, vorming van huid, hormoonproductie 

(voorplanting), eiwitaanmaak, … en zit in dierlijk vet en oranje/rode groenten. 

Vitamine D: heeft een belangrijke functie in de opname van calcium en fosfor in de darm 

en het behoud van calcium in de botten.  Vitamine D vindt men voornamelijk terug in 

zonlicht en levertraan. Honden kunnen, in tegenstelling tot mensen, zelf geen vitamine D 

aanmaken in de huid. Ze moeten dit dus binnenkrijgen met voeding. 

Vitamine E speelt een rol in de afweer (antioxidant) en de vruchtbaarheid.  Deze vitamine 

komt voor in de kiemen van granen en in melkproducten. 

Vitamine K is essentieel voor de bloedstolling: coumarines (=rattenvergif) gaan dit 

vitamine K inactiveren, zodat een dier uiteindelijk doodbloedt.  Vitamine K maakt men niet 

alleen zelf aan, maar is ook terug te vinden in melkproducten en groene groenten. 
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Wateroplosbare vitaminen 

Deze worden in lichaamsvocht opgelost en zullen bij overmatig verbruik via de urine hun 

weg naar buiten vinden.   

Tot de wateroplosbare vitaminen behoren: 

• Vitamine B complex. 'Complex' wil zeggen dat er verschillende soorten 

vitaminen B zijn, elk met een nummer (bijvoorbeeld vitamine B12) en een 

bijbehorende functie. Grosso modo kunnen we zeggen dat de vitaminen B 

verantwoordelijk zijn voor: vetafbraak, bloedaanmaak, een gezonde huid en haar.  

Men vindt ze terug in gist, melk en groene groenten. 

• Vitamine C: in tegenstelling tot de mens en de cavia kan een hond de vitamine C 

zelf aanmaken en is hij dus niet afhankelijk van de voeding voor de voorziening 

ervan.  Vitamine C is een natuurlijk antioxidant en heeft dus een functie in de 

afweer. Daarnaast gaan ze de voeders beter doen bewaren (de vetten worden niet 

zo snel ranzig). Net als bij de mens zorgt vitamine C voor een bescherming tegen 

ontstekingen, gezond haar, tandvlees en huid, stimuleert de groei, enz. 

 

ADDITIIEVEN 

 

Additieven zijn toevoegingen, zijn stoffen die geen voedingsstoffen leveren, maar wel 

invloed hebben op het voer zelf, bijvoorbeeld: 

• Emulgatoren: worden gebruikt om de vertering te verbeteren 
• Conserveringsmiddelen: gaat bederf en schimmelvorming van/in voer tegen 
• Bindmiddelen: zorgen voor het samenblijven van een voederbrok 
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SMAKELIJKHEID VAN VOEDERS 

 

De smakelijkheid is erg belangrijk bij hondenvoeding. De appreciatie van de voeding 

hangt af van een aantal logische criteria: 

• Geur 

• Temperatuur: hoe warmer de voeding, des te intenser de geur.  De smaakstoffen 

komen ook duidelijker uit. Soms kan dit helpen om een dier dat niet wil eten toch 

aan het eten te krijgen. 

• Smaak: het gehalte aan vetten en het soort vet bepaalt in hoofdzaak de smaak van 

de brokken. 

• Textuur: sommige dieren appreciëren een natte voeding meer dan droge brokken. 

In sommige gevallen kan een bepaalde textuur van de voeding zijn nut hebben, 

zoals droogvoer dat tandplaque helpt voorkomen.  

• Smaakversterkers: hiervoor wordt vaak vet gebruikt; toch moet er uitgekeken 

worden dat men een bepaald percentage niet overschrijdt, omdat dan de voeding 

lijdt tot obesitas en ook niet meer smakelijk is.  

 

HOE KAN IK MIJN HOND LATEN WENNEN AAN NIEUWE VOEDING? 

 

Je hoort vaak:Verander nooit in één keer! Dit zou enerzijds niet goed voor de vertering 

zelf zijn. Dit is lang niet altijd het geval. Bij gevoelige honden kan dit inderdaad spelen, 

maar een gewone gezonde hond kan dit prima hebben. Waarom zouden er anders geen 

problemen komen van het geven van een snack? Dat heeft ook een andere samenstelling 

dan het voer.. Daarnaast is het ‘gevaarlijk’ om twee typen voedingen door elkaar te geven, 

zoals geperste en krokante brokvoeding. 

Bij hetzelfde type kun je inderdaad mengen, maar bij het wisselen tussen 2 types kun je 

beter óf 3 dagen rauwe voeding geven (om de balans van de bacteriën te herstellen) óf in 

1 keer overstappen. 

 

Aan droge voeding kan men wat heet water toevoegen, zodat ze zacht worden en ook 

meer geur en smaak verspreiden. 
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WAT STAAT ER ZOAL OP EEN ETIKET? 

 

• Productnaam 

• Beschrijving: 

o Is het een aanvullend of een volledig voeder?  

Een aanvullend voeder veronderstelt nog een ander bijkomende voeding 

die de hond voorziet van zijn broodnodige voedingsstoffen. Het wordt 

meestal gegeven voor de smakelijkheid, bijvoorbeeld gepofte rijst met 

groenten. 

o Voor welke diersoort het is bedoeld 

• De gebruiksaanwijzing (dosering volgens gewicht) 

• Ingrediënten: vlees (welke soort), vis, ei, … 

• Analyse van de voeding: eiwitten, vetten, vezels, vocht en as 

• Additieven, vitaminen, mineralen 

• Houdbaarheidsdatum: tot deze tijd is het verplicht dat het gehalte vitaminen en 

mineralen, wat vernoemd wordt op de verpakking, aanwezig is. Tot die datum 

moet je de gehaltes dus kunnen garanderen.  

• Naam en adres van de fabrikant die verantwoordelijk is voor de etikettering. 

Meeste merken produceren niet zelf, maar bij een andere fabrikant (private label 

noemen we dat). Toch staat de naam en adres van de fabrikant die het merk 

verkoopt op de verpakking. Komt doordat die verantwoordelijk is voor de 

verpakking 

• Specifieke diëten (ziektes) bevatten nog een extra gedeelte met uitleg over dit 

specifieke dieet. 
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SOORTEN VOEDING 

 

De hond is een omnivoor. Wolven zijn carnivoren. Wolven jagen namelijk op grotere 

zoogdieren (herbivoren). De maag wordt leeggeschud, zodat alle plantenresten eruit 

vallen; nadat de maag en overige organen zijn opgegeten, worden de spieren, huid, haar 

en botten verorberd.  Wanneer men dus zijn hond alleen vlees geeft, krijgt deze te veel 

eiwitten (indien je de hond alleen maar spiervlees geeft), binnen en te weinig vetten, 

koolhydraten, jodium, ijzer, calcium en andere nutriënten. 

 

De hond is als huisdier altijd afhankelijk van zijn baas geweest, dus ook de voeding zal 

door de baas verstrekt moeten worden. Tot ongeveer 60 jaar geleden moesten 

hondenliefhebbers zelf de maaltijd voor hun hond samenstellen. Dit deden ze door 

bijvoorbeeld vers slachtafval te kopen bij het slachthuis of vlees te halen bij de slager en 

dit te mengen met brood, rijst of aardappelen.  Ook waren er honden die gewoon de 

restjes van wat de pot schafte, opaten. 

 

Wanneer je tegenwoordig voeding voor je hond wil kopen en je gaat naar een 

dierenspeciaalzaak, is er zoveel keus in merken en soorten hondenvoeding dat het niet 

makkelijk is de juiste keuze te maken. 
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INDELING 

 

COMPLETE EN AANVULLENDE VOEDING 

 

Er bestaat zowel complete of volledige als aanvullende voeding.  In een volledig voer 

moeten alle voedingsstoffen in de juiste verhoudingen aanwezig zijn. 

 

OP BASIS VAN VOCHTGEHALTE 

 

Naast een onderscheid tussen complete en aanvullende (commerciële) voeding, kan men 

soorten voeding ook onderverdelen naargelang het vochtgehalte.  Er bestaan 3 typen 

voer: 

- Droogvoer: vochtgehalte 7-10% 

- Semi-moist: vochtgehalte vanaf 14%  

- Rauwe voeding: ong. 60% aan vocht. 

- Blikvoer: 65-85% 

 

DROOGVOER 

 

Droogvoer is niet specifiek goedkoper dan vers vlees, dit hangt af van de grondstoffen die 

worden gebruikt.  

Er zijn een aantal bereidingsmethoden voor droogvoer: 

• Geëxtrudeerde brok 

• Geperste brok, Dit is de hardst groeiende markt op dit moment, doordat men het 

graag combineert met vers voeren.  

Er kan ook onderscheid worden gemaakt tussen gebakken (oven-baked) en 

gevriesdroogde voeding. 
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GEËXTRUDEERDE BROKKEN 

 

Dit is een bereidingsmethode die bestaat uit het mengen, malen, nogmaals mengen, 

voorkoken en tenslotte extruderen van voer.  Door deze bewerking wordt het vocht voor 

90% verwijderd en zo kan het voedsel door een mal (holle vorm) geperst worden.  Om de 

verteerbaarheid te verhogen, wordt tijdens de bereiding de celstructuur van voornamelijk 

de plantaardige stoffen gebroken.  Extrusievoeding is de meest gebruikte voeding en 

wordt over het algemeen als droogvoeding omschreven. 

 

Voordelen van geëxtrudeerde brokken 

Geëxtrudeerde brokken zetten uit in de maag en zijn licht verteerbaar. Omdat krokante 

brokken harder zijn, kauwen honden hier goed op. Of je kiest voor geëtrudeerde brok of 

geperst, hangt voor een groot deel af van je hond. De ene hond kan beter om met een 

krokante brok, terwijl een andere hond het liefste een geperste brok eet. 
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GEPERSTE BROKKEN 

 

Bij geperste voeding wordt het grondstofmengsel bij een temperatuur van circa 

75 graden Celsius door de matrijs (vormplaat) geperst. Door deze relatief lage 

temperatuur ondervinden de hoogwaardige grondstoffen een minimale belasting van de 

verhitting. Belangrijk is dat de granen voorgegaard zijn, zodat je dier de koolhydraten 

hieruit goed kunnen benutten en verteren. 

De geperste brok is een geconcentreerde voeding. Omdat alle voedingsstoffen bij elkaar 

zijn geperst en er geen lucht in de brokken zit, nemen geperste brokken minder ruimte in. 

Niet alleen in de verpakking, maar ook in de maag. De geperste brok valt in de 

maag uiteen, waardoor de maagbelasting minder groot is. Dat maakt de geperste brok 

zeer geschikt voor actieve honden.   

 

Voordelen van geperste brokken 

Geperste brokvoeding is zeer geconcentreerd en heeft daardoor minder volume, 

waardoor de porties in vergelijking met krokante brokken kleiner zijn. Dat zorgt voor een 

lagere maagbelasting. 

Door het kleinere volume en daardoor lagere maagbelasting zijn geperste brokken zeer 

geschikt voor actieve honden en sporthonden. Bovendien vallen geperste brokken in de 

maag langzaam als een hoopje zand uiteen, wat zorgt voor een goede verteerbaarheid en 

geleidelijke opname van voedingsstoffen. Krokante brokken zwellen eerst iets op door het 

vocht in de maag en vallen daarna pas uit elkaar. 

Ook drachtige teven kunnen gebaat zijn bij de hoge dichtheid aan voedingsstoffen in een 

geperste brokvoeding. Het kan gebeuren dat een teef aan het eind van haar dracht 

minder wil eten omdat de bijna volgroeide pups dan in de weg gaan zitten en tegen haar 

maag gaan drukken, terwijl ze juist dan steeds meer energierijke voeding nodig heeft. 

Dankzij geperste brokken krijgt ze met kleinere porties dan toch de benodigde 

hoeveelheid ‘brandstof’ binnen. Dat kan ook een voordeel zijn voor pups die leren een 

vaste voeding te eten: met een geperst brokje krijgen ze meer voedingsstoffen en energie 

binnen dan met een krokant brokje. 
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Omdat alle voedingsstoffen bij elkaar zijn geperst en er geen lucht in de brokken zit, 

nemen geperste brokken minder ruimte in. Niet alleen in de maag, maar óók in de 

verpakking.  

 

SEMI-MOIST 

 

Semi-moist heeft de volgende bereidingsmethode: de producten worden gemengd tot 

een deegachtige structuur.  Door het hoge vochtgehalte worden er suiker of andere 

stoffen als bewaarmiddel aan toegevoegd en vervolgens in vorm geperst.  Deze soort is 

een tussenvorm tussen droogvoer en blikvoer, niet alleen qua samenstelling, maar ook 

wat de prijs betreft.  Het wordt ook aantrekkelijk gemaakt voor mensen, onder andere 

door de vormgeving en de kleuren. 
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RAUWE VOEDING 

 

Rauw vlees kan voor dier én mens gevaarlijke bacteriën bevatten. Verstandig voeren kan 

een hoop problemen voorkomen!  
Een verse vleesvoeding is, in tegenstelling tot brokvoeding, een rauw product. Bij het 

produceren van een brokvoeding vindt er een verhitting plaats, waardoor eventuele 

bacteriën worden gedood. Bij de productie van een verse vleesvoeding gebeurt dat niet. 

Belangrijk is daarom dat je goed let op de herkomst van het vlees en op hoe schoon en 

veilig de producent werkt. Denk daarbij niet alleen aan de productie, maar zeker ook aan 

de opslag en het transport. De kans dat diepvries vers vlees voor problemen zal zorgen is 

daardoor niet groot, maar de kans dat een dier via een vers vleesvoeding salmonella 

binnenkrijgt is wel groter dan bij een brokvoeding. 
Een hond of kat die bacteriën als salmonella binnenkrijgt, zal hier over het algemeen geen 

last van hebben. Honden en katten krijgen maar zelden symptomen door salmonella, 

maar deze bacterie komt wél met de ontlasting naar buiten. Ook bij gezonde volwassen 

mensen zorgt salmonella vrijwel nooit voor problemen. Heel jonge kinderen als baby’s, 

oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand kunnen wél een risico lopen. 

Daarom adviseren we om altijd goede hygiënemaatregelen te nemen. 

Neem altijd goede hygiënemaatregelen! 

Het voeren van (diepvries) vers vlees kun je vergelijken met rauwe kip: ook daar moet je 

verantwoord mee omgaan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een apart mes en een 

aparte snijplank, zodat eventuele bacteriën zich niet kunnen verspreiden. Gebruik ook bij 

de bereiding van een verse vleesmaaltijd voor je hond of kat aparte materialen, zoals een 

apart bakje of een apart vork of mes. 

 

Maak voerbak, aanrecht en eventuele andere materialen na gebruik goed schoon en 

droog en was je handen. 

Heb je vers vlees gekocht, bijvoorbeeld bij de dierenspeciaalzaak? Ga dan meteen naar 

huis en doe niet eerst nog wat andere boodschappen. Ontdooi diepvries vers vlees altijd 

op een koele plaats, bij voorkeur in een afgesloten bak in de koelkast. Zeker bij warm 

weer is het niet verstandig om vlees buiten de koelkast te laten ontdooien. V 
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oorkom daarbij contact met andere rauwe voedingsmiddelen. Bewaar vers vlees na 

ontdooien maximaal twee dagen in de koelkast en vries eenmaal ontdooid vlees niet 

opnieuw in. Serveer het vlees altijd op kamertemperatuur en laat voerbakken met restjes 

niet te lang staan. 
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BLIKVOER/NATVOER 

 

De droge grondstoffen (gemalen granen en het vitaminemengsel) en de natte 

grondstoffen (vleesproducten) worden eerst afzonderlijk fijn gehakt of gemalen en 

gemengd.  Daarna worden zowel de droge als natte grondstoffen samengevoegd en nog 

eens goed gemengd en gestoomd (of gebakken).  Soms wordt de brij in stukken gehakt 

(imitatie-vleesbrokken) waarna een dunne saus wordt toegevoegd.  Tot slot volgt een 

sterilisatieproces.  Dit is de duurste soort voeding, omdat je betaalt voor het vele vocht, 

maar dit is niet altijd slecht. Vocht kan een voordeel hebben bij honden die blaasstenen of 

nierfalen hebben, of ook bij extreme hitte kan dit heel gunstig zijn. Deze dieren moeten 

juist veel vocht binnenkrijgen. Een nadeel is dat blikvoer veel sneller bederft. 
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BIOLOGISCHE VOEDING 

 

Voor biologische honden- en kattenvoeding worden uitsluitend vleesingrediënten uit de 

biologische landbouw en veeteelt gebruikt.  Wat vele mensen niet weten is dat de 

veeteelt die gebruikt wordt voor ‘biologische’ voedingsmiddelen, ook gevoerd moeten 

worden met biologisch geteeld voedsel. Dit gaat veel verder dan vele mensen denken, 

maar verklaart wel de hoge prijs. Naast het biologisch geteelde vlees, zijn alle 

plantaardige producten die in honden- en kattenvoer worden verwerkt, dus ook van 

biologische herkomst en vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.  Bovendien 

worden er in het voer vitaminen, mineralen, sporenelementen en aminozuren toegevoegd 

die zorgen voor een weerstand tegen ziekten en een glanzende vacht. 

Leuk weetje: insecten kunnen nooit aanwezig zijn in een biologische voeding (insecten 

worden namelijk niet biologisch gevoerd). 

 

 
 



 

 

Module Voedingsleer – Jaar 2022 

Zen4AllDogs Academie BeNe – Copyright © - Alle rechten voorbehouden  

www.zen4alldogs.be  

26 

GENETISCH GEMANIPULEERDE VOEDING 

 

Ook in hondenvoer vindt men tegenwoordig GMO's (Genetisch Gemanipuleerde 

Organismen). Men is verplicht om op de verpakking te vermelden als er GMO’s in zitten. 

Staat het niet op de verpakking, dan mag je er van uit gaan dat het er niet in zit. 

 

 
 

DIEETVOEDING 

 

Er zijn tegenwoordig enorm veel dieetvoeders op de markt voor onze huisdieren.  Het 
assortiment is zeer breed en er bestaan voor zeer veel verschillende indicaties diëten.  
Vaak zijn er ook nog verschillende smaken en merken te verkrijgen van één dieet.  Om het 
nog ingewikkelder te maken, worden er ook allerlei 'sjieke' namen bedacht voor de 
verschillende diëten.  Voor veel mensen is dit een reden om het spoor volledig bijster te 
raken.  
Belangrijk om weten is dat specifieke voeding die je bij de dierenarts kan vinden 
(nierfalen, leverfalen, blaasgruis, suikerziekte, allergieën, reuma,..) geen medicijnen bevat 
en zijn in theorie ook te verkrijgen via internet of dierspeciaalzaken. Ze zouden zelfs in 
supermarkten verkocht mogen worden. Reden dat de meeste alleen via de dierenarts te 
verkrijgen zjn, is dat de bedrijven hier afspraken over hebben met hun verkoopkanaal 
(dierenartsen, apotheken). Medicijnen in een voeding verwerken is niet mogelijk, ieder 
individu heeft een eigen hoeveelheid nodig. Het zijn dus voedingen met aanpassingen in 
de aanwezigen voedingstofffen (hoger eiwit of lager eiwit, hoger kalium of lager 
natriugehalte, enz.) 
Voeding zoals puppy- of seniorvoeding, hoog- en laag energetische voeding kan men 
daarentegen ook in dierenspeciaalzaken kopen. 
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Belangrijk om te vermelden is dat de term dieetvoeding beschermd is en fabrikanten deze 
alleen mogen gebruiken als de voedingen echt goedgekeurd zijn als dieetvoeding. De 
term veterinaire of dierenartsenvoeding is niet beschermd, deze mag iedereen spijtig 
genoeg gebruiken. 
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VERMAGERINGSDIEET/LAAGENERGETISCHE VOEDING 

 

Zoals de naam al zegt, wordt dit dieet gebruikt voor honden en katten met overgewicht.  

In de naamgeving komen we diverse termen tegen: 'low calorie', 'restricted calorie', 

'obesity', … .  Het dieet bevat, in verhouding tot een 'normale' commerciële voeding, 

meer eiwitten en minder verteerbare koolhydraten, waardoor het energierendement lager 

is. Er zijn ook meer voedingsvezels (onverteerbare koolhydraten) aan toegevoegd om het 

hongergevoel voor het dier te beperken.  Het voordeel ten opzichte van het drastisch 

minder geven van een hoeveelheid 'normaal' voer is het feit dat met het voeren van een 

uitgebalanceerd vermageringsdieet de juiste hoeveelheid en verhoudingen aan 

essentiële voedingsstoffen (aminozuren, vetzuren, vitaminen en mineralen) gewaarborgd 

blijft.  Uiteraard is het voor een succesvolle behandeling van belang dat het geven van 

tussendoortjes tot een absoluut minimum wordt beperkt en dat het dier voldoende 

lichaamsbeweging krijgt. 
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HOOGENERGETISCHE VOEDING 

 

Deze voeding is bedoeld voor sporthonden, werkhonden, drachtige en lacterende 

honden, … die meer (hoogwaardige) energie nodig hebben.  Het gehalte aan eiwitten, 

vetten en/of licht verteerbare koolhydraten (en calcium voor drachtige teven) zal hoger 

liggen.  Zeker teven die zich in de drie laatste weken van de dracht bevinden of die 

lacteren, moeten een dergelijke voeding krijgen, omdat de pups dan in verhouding 

gigantisch groeien.  Puppy-voeding is hier ideaal voor, Of voeding met een hogere 

energetische waarde. 

Tevenmelk is erg energierijk en eiwitrijk. Het is daarom erg belangrijk om licht verteerbare 

voeding te geven die rijk is aan deze ingrediënten. Het is aan te raden om deze voeding te 

blijven geven tot de pups volledig gespeend zijn. Bij een groot nest (en dus grote 

uitputting van de teef) kan het raadzaam zijn om de voeding te blijven geven tot de teef 

hersteld is. Hou wel steeds het lichaamsgewicht in de gaten. Tijdens de zoogperiode mag 

de teef onbeperkt gevoerd worden, maar eens de pups geen melk meer drinken, moet de 

voeding van de teef terug afgewogen gegeven worden om vetzucht te voorkomen. 
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PUPPYVOEDING 

 

Puppy-voeding dient veel eiwitten, vetten, vitaminen en mineralen te bevatten, omdat zij 

nog moeten groeien. Niet per se veel calcium en fosfor, de maag wordt uitgebalanceerd 

aan de hand van de energiehoeveelheid. Als je namelijk veel geeft kun je ook 

vergroeiingen teweeg brengen.  

Bij grote rassen moet men echter opletten dat men niet teveel eiwitten geeft, omdat zij 

sowieso al de neiging hebben om (te) snel te groeien en een teveel aan eiwitten zou dit 

alleen maar in de hand werken, met alle gevolgen van dien (OCD, elleboogdysplasie, 

heupdysplasie, …).  Enerzijds zijn deze aandoeningen te wijten aan de genetische 

voorbestemdheid van deze rassen, maar anderzijds spelen de 'omgevingsfactoren' een 

niet te onderschatten rol. 

 

Om de kans op dergelijke letsels tot een minimum te beperken, mag men met deze dieren 

gedurende de groeiperiode (dus tot ze de volwassen leeftijd hebben bereikt) geen 

buitenissige beweging doen.  Hoe meer men het groeiende en broze skelet belast, des te 

meer kans op letsels. Om de groei van het beendergestel te ondersteunen, kan men 

voedingssupplementen bijgeven op basis van kraakbeencomponenten (hyaluronzuur, 

chondroïtinesulfaat, ...). Hiervan zijn er verschillende op de commerciële markt. 

 

Een goed uitgebalanceerde puppy-voeding bevat alles wat een groeiende pup van een 

groot ras nodig heeft in de juiste dosering en verhoudingen. Volg telkens de richtlijnen die 

vermeld staan op de zak. Het best is toch te blijven voeren ‘op het oog, de ribben mogen 

niet zichtbaar zijn wanneer de hond staat. Daarnaast moet je ze wel goed kunnen voelen, 

richtlijnen zijn echt richtlijnen en ieder individu is anders, net als bij mensen. 
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Vanaf 4 weken mag een pup vaste voeding krijgen, uiteraard aangepast aan de leeftijd 

(puppy) en liever met diepvries vers vlees. Van vier tot zeven weken is bijvoeden met 

droogvoeding wel mogelijk, maar zal er in verhouding minder benut worden. De tandjes 

zijn namelijk nog niet in staat om harde korreltjes goed fijn te malen. Op deze manier 

hebben ze nog eens extra een bron van voedingsstoffen naast de moedermelk, maar door 

de puppy-voeding worden ook de darmen aangezet tot ontwikkeling.   

Vanaf zeven weken kunnen ze pas echt goed het zetmeel verteren, omdat er dan pas 

voldoende amylase in het lichaam aanwezig is. 
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SENIORVOEDING 

 

Eens je hond een dagje ouder wordt, is de tijd aangebroken om hem extra aandacht en 

de juiste zorg te geven. Kijk goed naar de behoeften van je hond en naar de signalen die 

hij afgeeft om hem alsnog een mooie oude dag te geven. 

 

Wanneer is mijn hond oud, is een vraag die veel mensen zich stellen, we het is helemaal 

afhankelijk van de hond in kwestie. Het is eigenlijk niet mogelijk om er een exacte leeftijd 

op te plakken. Sommige honden zijn op hun zesjarige leeftijd al ‘op leeftijd’, en er zijn 

honden die nooit echte ouderdomsverschijnselen vertonen. Over het algemeen beginnen 

grote en zeer grote honden vanaf een leeftijd van zes jaar oud te worden. Voor 

middelgrote honden wordt een leeftijd van zeven tot acht jaar aangehouden en kleine 

honden rekent men vanaf een leeftijd van negen jaar tot de categorie ‘senior’. Let wel, 

zelfs binnen de rassen zijn er nog grote verschillen te zien. 

Het best is je hond goed te observeren. Als hij wat ouder wordt, kan hij minder actief zijn 

en het al wat rustiger aan willen gaan doen, waardoor zijn voedingsbehoefte verandert. 

Zijn vacht zal misschien wat schilfertjes krijgen, en dan wordt het tijd om over te stappen 

naar een seniorvoeding die aanzienlijk minder energie bevat en waarin glucosamine en 

chondroïtine zit voor soepele 

gewrichten, maar die ook een 

aangepast mineraalgehalte heeft om 

de gezondheid van de nieren te 

ondersteunen. 
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Naarmate een hond ouder wordt, is hij vatbaarder voor gezondheidsproblemen zoals, 

minder goed functioneren van nieren en lever, gebitsproblemen, gewrichtsproblemen, 

minder goede conditie, verhoogd risico op doof- en blindheid, hormonale problemen, 

minder goed fuctionerend immuunsysteem,… 

 

Het is belangrijk dat je je hond goed blijft observeren en let op de volgende aanwijzingen 

waarmee je veroudering kan indiceren: 

Verminderde of juist verhoogde eetlust, moeite met opstaan, niet graag meer willen 

lopen, conditieproblemen, verandering van slaapritme, verandering van gedrag, meer 

drinken, meer plassen, stinken uit de mond, verteringsproblemen.  

 

 


