HONDEN

Rauw vlees of brokken
Wat is het beste voor de hond?
Klik op internet een hondenforum aan of een willekeurige website over het voeren van brokken of rauw vlees en
botten aan en de meest uiteenlopende opvattingen spatten, vaak gekleurd door heftige emoties, van het scherm.
En dat is precies de clou, emoties. Benader je de vraag ‘wat is de beste voeding voor mijn hond’ vanuit
wetenschappelijke perspectief, dan is het antwoord: het maakt niet uit, beide zijn goed.
Waar de hond het best op reageert is individueel bepaald, maar: ‘Mensen verbinden emoties aan eten, honden niet.
Honden eten van nature alles wat eetbaar is, het maakt niet uit wat je ze geeft’, aldus Ronald Jan Corbee, dierenarts
maar ook een van de enige drie Europees erkende voedingsspecialisten in Nederland. Hij is verbonden aan de
faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht

Z

odra je je verdiept in de trend van
een ‘natuurlijke’ manier van
voeden met rauw vlees en botten,
het zogeheten BARF (Bones And Raw
Food), valt de fanatieke toon van voor –
en tegenstanders op. De tegenstanders
waarschuwen voor het gevaar van
ziekten door bacteriën of obstipatie en
darmperforatie door het geven van
rauwe botten. Corbee wil zich niet
mengen in de emotionele discussie,
hij bekijkt het vanuit zijn ervaringen en
de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek: ‘Ik neem geen stelling, ik
leg de feiten uit. Welke voeding een
hondeneigenaar uiteindelijk geeft, is
een vrije keus.’
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Diverse stromingen
Er zijn diverse stromingen binnen BARF
en KVV (Kompleet Vers Vlees), een
variant van diervoeding waarbij rauw
vlees en botten worden vermalen en
samengeperst met (meestal) rijst en
gepureerde groenten. ‘Dan heb je al
bijna een brok’, stelt Corbee. In een
gemiddeld BARF-menu zitten rauw
vlees en geschikte botten van kip, eend,
kwartel, fazant, konijn en parelhoen.
Verder bevat het menu spiervlees,
orgaanvlees, gepureerde groenten en
aanvullingen zoals rauwe eieren en
zuivel.
Uitgangspunt van dit ‘natuurlijk’ voeren
is dat honden afstammen van de wolven,
dus carnivoren zijn en om die reden

rauw vlees en botten moeten eten. En ‘ze
vinden het lekker.’ Of die gedachtegang
stand houdt na duizenden jaren domesticatie en geselecteerd fokken is maar zeer
de vraag. Corbee: ‘Hoewel honden
roofdieren zijn, is hun maag/darmstelsel
erop aangepast om in tijden van
schaarste ook plantaardig voedsel als
besjes te verwerken. Echt natuurlijk
voeren, betekent dat je af en toe een
groot karkas moet geven, om de hond
daarna een aantal dagen te laten vasten.
De vraag is echter of ze nog wel kunnen
vasten. Honden zoals wij die kennen,
zijn uit hun natuurlijke biotoop gehaald
en dat heeft consequenties. De meeste
zullen niet overleven zonder hulp van
een mens.’

Risico’s
‘BARF is prima en gezond voor dieren,
als je het goed doet’, vervolgt Corbee.
‘We waarschuwen voor twee belangrijke
risico’s: als eerste is er het risico voor de
volkgezondheid. Je werkt met rauw
vlees, meestal in je eigen keuken.
Honden worden misschien niet meteen
ziek van bacteriën maar mensen wel.’ In
het rauwe menu zit veel gevogelte en
daarbij wordt vaak het risico van
salmonellabesmetting weggewuifd.
‘Maar toch is dat onterecht. Er wordt
vaak beweerd dat honden daar niet ziek
van worden. Hoewel het afhangt van de
bacteriesoort, komt de besmetting wel
degelijk voor bij honden. Dat het vlees
eerst is ingevroren en dat daarmee de
bacteriën zijn doodgegaan, gaat ook niet
op omdat sommige bacteriën juist tot
bloei komen na ontdooiing. Daarom
adviseren we het verhitten van het vlees.
Als je wilt BARF-en moet je je bewust
zijn van de risico’s, vooral voor kinderen
en zwangere vrouwen.’
Ten tweede is er een grote kans dat er
disbalans is in de mix en hoeveelheid
voedingsstoffen, vitaminen en mineralen.
‘Er zijn mensen die hele karkassen geven
aan hun honden, de meeste BARFers
doen dat echter niet en stellen zelf een
menu samen op basis van informatie uit
boeken of op internet. Dat is niet zonder
risico. Veel mensen geven bijvoorbeeld
eenzijdig vlees en vergeten de andere
aspecten van een gezond volledig menu
of ze baseren hun menu op onjuiste
informatie. Uit internationaal onderzoek
blijkt dat met de meeste recepten op
internet, óók die worden aangeboden
door (zelfbenoemde) voedingsspecialisten, veel fouten worden gemaakt. In de
recepten ontbreken essentiële voedingsmiddelen waardoor de dieren op den
duur ziek worden.’

hebben. ‘De vitaminen worden uit lever
gehaald, maar er wordt gemakkelijk
teveel of te weinig gegeven. Voor
calcium worden zuivel en botten
gegeven maar de calciumopname
daaruit is nog altijd onduidelijk. Botten
komen vaak onverteerd weer naar
buiten.

Uiteindelijk gaat het
om de balans van alle
voedingsstoffen die
een hond nodig heeft

Uiteindelijk gaat het om de balans van
alle voedingsstoffen die een hond nodig
heeft. Als je een volledig menu aan je
dier wilt geven en ‘m gezond wilt
houden, moet je supplementen geven
maar ook dat willen BARFers niet graag
horen omdat het niet natuurlijk is.’
BARFers claimen dat hun honden het
eten echt lekker vinden maar of dat zo
is, weet niemand, het dier kan het niet
zeggen. Ook zouden dieren die groot
worden met BARF en/of KVV minder last
hebben van erfelijke aandoeningen als
HD, ED of allergieën, overgewicht,
hartklachten, huidproblemen, nervositeit
en angsten. Sommige BARF-ende fokkers
spreken zelfs van herstel van bespiering
en conditie bij honden met artrose.
Dat zijn behoorlijke serieuze gezondheidsclaims, dus iedereen aan de BARF
en weg met de brokken. Of toch niet?
‘Allemaal waar, maar andersom gebeurt
net zo vaak,’ aldus Corbee.

Voedingsbehoeften
Door de opkomst van de voedingsindustrie voor dieren is er heel veel duidelijk
geworden over hun precieze voedingsbehoeften. Elk dier heeft een zogeheten
nutriëntenprofiel. Door vijftig jaar
onderzoek (wel én niet gesponsord door
grote producenten) is precies bekend wat
er aan eiwit, vet, aminozuren, vitaminen,
calcium enzovoort in een menu moet
zitten voor gezonde voeding. En ook
welke effecten voedingsstoffen hebben
in het lichaam van de hond. ‘Kortweg
kun je stellen dat in de brokken en dan
vooral de zogenoemde complete
voeders, alles zit wat je dier nodig heeft.
In de juiste samenstelling en hoeveelheid. Het belangrijkste argument om je
hond brokken te geven, is natuurlijk het
gemak voor de mens, ik geef het ook aan
mijn hond. Maar het is ook gezond.
Er zit niets in dat slecht is. Zelfs de
E-nummers en anti-oxidanten niet, die
zorgen er juist voor dat een geopende
zak voer niet binnen een week ranzig is.
Bij wet is alles in die brokken ook
geschikt voor menselijke consumptie.’
Kritischer
Mensen zijn kritischer met betrekking tot
hun eigen dieet en de dierlijke gezinsleden gaan mee in die trend. Lees je de
discussies op internet, dan zet je vanzelf
vraagtekens bij de brokken die de eigen
hond twee keer per dag krijgt voorgezet.
Kijk je naar de samenstelling van de
meeste brokken (let wel: complete
voeders) dan zit er vlees, botten,
groenten en vezelbronnen in als granen
of rijst, plus supplementen als vitaminen,
mineralen en enkele E-nummers en antioxidanten om bederf te voorkomen.
Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met
de hoeveelheid zout in brokken?

Gebrek aan vitaminen
Hoewel het tegendeel wordt beweerd
door de BARF-voorstanders, worden
tekorten juist zichtbaar door problemen
aan de huid, botten en gewrichten.
‘Wat we veel zien is een gebrek aan de
vitaminen A en D en calcium. Calcium
en vitamine D zijn belangrijk voor de
botstofwisseling, vitamine A voor de
natuurlijke afweer en alle snelgroeiende
cellen van de huid, ogen, darmen en
skelet.’ Daarmee kom je opnieuw op het
belang van het volledig doorrekenen van
voedingsstoffen die dieren nodig
Ronald Jan Corbee aan het werk
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Corbee: ‘Die effecten zijn nog steeds
niet voldoende onderzocht. In het
algemeen kun je stellen dat de hond een
grote zouttolerantie heeft, maar lijdt hij
aan hart- of nierfalen dan zet je hem op
een zoutarm dieet. Dat geldt ook voor
suikers. Een koolhydraatrijke maaltijd
zou suikerziekte in de hand werken
maar in werkelijkheid ligt dat aan de
lifestyle, dieren worden ouder en zijn
vaak te zwaar, krijgen te weinig beweging. Honden nemen weinig glucose op,
maar kunnen het wel verwerken. Je hoeft
het niet te voeren. Over het algemeen
kun je gezonde honden gewoon
complete voeders geven, pas als ze ziek
worden moet je het eten aanpassen maar
dat geldt ook voor BARF, KVV en zelf
koken.’

karnemelk is hetzelfde als dat van water.
Alleen die pipetten bestrijden vlooien.
De voordelen van BARF zijn dat je hond
minder ontlasting heeft en door de extra
eiwitten extra energie, maar het levert
geen extra bespiering of wonderbaarlijke
genezingen op. Honden zullen niet
eerder wild aansnijden of agressiever
worden als ze BARF krijgen toegediend.
Dieren knappen soms op van een ander
menu, soms ook niet. Mensen leggen
verbanden die er niet altijd zijn. In mijn
praktijk stel ik menu’s samen voor
BARFers, KVV’ers, brokken én zelf koken
voor je hond, de keuze is aan de
eigenaar. Brokken, KVV of BARF, alles
kan, als je het maar goed doet.’ I

WAT IS BARF?
BARF staat voor Bones And Raw Food of
ook Biologically Appropriate Raw Food.
De Australische dierenarts Ian Billinghurst is wereldwijd de bekendste
voorstander, in Nederland dierenarts
Tannetje Koning. De term BARF wordt
gebruikt om het zelf
samenstellen van verse, rauwe voeding
voor honden, katten en fretten aan te
duiden.
In het menu zitten geschikte rauwe
botten (nooit verhitten vanwege
splintergevaar) van kip, eend, kwartel,
fazant, konijn en parelhoen. Honden die

Voordelen
Er doen vele verhalen de ronde en die
zijn niet per se ongevaarlijk voor de
dieren. BARF zou beter zijn voor de
tanden. Corbee: ‘Dat is niet bewezen.’
Een teentje knoflook of een glaasje
karnemelk zouden vlooien bestrijden.
‘Van knoflook kunnen ze wel bloedarmoede krijgen en het effect van
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wat meer ervaring hebben, eten ook
botten van geit, lam, kalf en ree, echter
nooit dragende botten. Verder bevat het
menu spiervlees, orgaanvlees, gepureerde
groenten en aanvullingen zoals rauwe
eieren en zuivel. Bron: Wikipedia.org
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