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Voorwoord

Voeding is een belangrijke pijler in mijn holistische praktijk, omdat 

voeding de basis is van een goede gezondheid. Veel van de klachten 

waarmee klanten hun honden bij mij aanbieden, zijn voedings-

gerelateerd of kunnen dat zijn. Bij maagdarmklachten ligt de relatie 

met voeding voor de hand, bij andere klachten wellicht minder. 

Symptomen als terugkerende oorontstekingen, problemen met de 

anaalklieren, huidklachten, allergieën, maar bijvoorbeeld ook 

(onbegrepen) kreupelheden, epileptiforme aanvallen en 

gedragsproblemen kunnen hun oorsprong in de voeding hebben. Ook 

als de voeding niet de primaire oorzaak van de klachten is, kan een 

verbetering in de kwaliteit van de voeding maken dat de hond beter in 

balans komt, meer weerstand heeft en kan herstellen, beter reageert op 

de aangeboden medicatie en/of minder medicatie nodig is.

Bij elke intake wordt er gevraagd welke voeding gegeven wordt aan de 

hond en in veel gevallen volgt naar aanleiding van de klacht en het 

onderzoek een concreet voedingsadvies. Ik ben een groot voorstander 

van rauwe vleesvoeding en adviseer veel klanten dit te gaan voeren. 

Daarbij heb ik grofweg twee groepen klanten: een groep die al rauw 

voert en een groep die dat niet doet. 

De groep klanten die al rauw voeren hoef ik niet meer te overtuigen van 

de voordelen van rauwe vleesvoeding. Wel moet ik ze goed uitleggen 

dat de manier waarop zij het doen, niet goed is of niet past bij hun hond 

op dat moment. Kortom, dat het goed is wat ze doen, maar dat het 

beter kan. Vaak loop ik er bij deze groep klanten tegen aan dat ze niet 

compleet voeren, waardoor de hond in de loop der tijd tekorten 

oploopt. Of dat de voeding in theorie wel goed is, maar de hond er door 

zijn/haar aandoening niet mee uit de voeten kan of gebaat is bij een 

andere verhouding van voedingsstoffen of extra toevoegingen. 
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De groep klanten die niet rauw voeren, moet ik allereerst overtuigen 

van de voordelen van het voeren van rauwe vleesvoeding. Ik geef een 

brief mee met de belangrijkste zaken die mensen moeten weten, en ik 

verwijs ze naar diverse websites voor meer informatie, waaronder 

diverse fora en www.voerwijzer.com. Simpelweg omdat de tijd 

ontbreekt om tijdens het consult alles uit te leggen. Mensen starten dan 

hun eigen zoektocht online, maar komen vaak toch met veel vragen bij 

mij terug. Of ze starten op een manier die toch niet helemaal was wat 

de bedoeling was. 

Ik heb vaak gedacht: ik moet eigenlijk een complete handleiding 

schrijven over rauwe vleesvoeding met de voordelen, de mogelijke 

gevaren en bezwaren, wat wel en wat niet, hoeveelheden, 

verhoudingen, toevoegingen en de toepassing bij diverse 

aandoeningen. Ik hoef het niet meer zelf te schrijven, dat heeft Meike al 

gedaan. En beter dan ik het gedaan had kunnen hebben. Duidelijk, 

helder en overzichtelijk, stap voor stap wordt alles uitgelegd wat je 

moet weten over het voeren van je hond met rauwe vleesvoeding. Het is 

eenvoudig geschreven, zodat het voor iedereen te begrijpen is, maar 

met veel kennis van zaken. Dit boek is een aanrader voor iedereen die 

meer wil weten over rauwe vleesvoeding en/of overweegt om de stap te 

maken dit te gaan voeren aan de hond(en). Maar ook voor mensen die 

al geruime tijd hun hond op rauwe vleesvoeding hebben, kan het goed 

zijn om alles nog eens door te nemen en te kijken of wat ze nu voeren, 

nog steeds passend is voor hun hond of dat er toch wat foutjes 

ingeslopen zijn door wat voor reden dan ook.

Dit praktische boek ‘Rauwvoer voor de hond’ van Meike komt zeker bij 

mij op de praktijk te liggen. Om mee te geven aan klanten om de 

overstap naar vers vleesvoeding makkelijker te maken en in goede 

banen te leiden en als naslagwerk voor het personeel en studenten. Ik 

hoop dat veel mensen, maar vooral hun honden ermee geholpen zullen 

zijn en een gezonder en vitaler leven kunnen leiden.

Dr. Anneke Schellingerhout

holistisch werkend dierenarts, Heemskerk
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Inleiding - Hoe dit boek te gebruiken

Het boek is verdeeld in drie stappen. In de eerste stap leer je wat 

rauwvoer is en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Hiermee kun je een 

weloverwogen keuze maken: is rauw voeren geschikt in jouw situatie? 

In de tweede stap leer je hoe je voedingstekorten voorkomt en hoe je de 

kwaliteit van een voeding kunt inschatten door te kijken naar de 

ingrediënten en de analyse. In de laatste stap komen de praktische 

zaken aan bod: hoe en hoeveel moet je voeren en welke lichamelijke 

veranderingen kun je gaan merken bij je hond.

Het zal je misschien opvallen dat ik geen merken of producten noem. 

Dat heb ik heel bewust gedaan. Ik wil namelijk het liefst dat je leert om 

zelf merken en producten te beoordelen en uit te zoeken welke merken 

het beste bij jouw situatie passen. Ik denk dat je daar veel meer aan 

hebt dan aan merk-suggesties.

Het boek begint met een paar hoofdpunten, waarmee je een beeld krijgt 

van de inhoud en kunt doorbladeren naar de hoofdstukken met de 

onderwerpen waar je meer over wilt weten. Dit is geen volledige 

samenvatting, lees dus vooral het hele boek door. 
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Hoofdpunten

Rauwe vleesvoeding kun je op twee manieren voeren: in de vorm van 

gemalen en in de vorm van ongemalen vleesproducten. Dit boek is 

gericht op het voeren van gemalen rauw voer. Dit is makkelijker en 

laagdrempeliger om te voeren. Je kunt gemalen rauwvoer in allerlei 

vormen en maten vinden, en de kosten hoeven niet hoger te zijn dan 

het voeren van brokken. (hoofdstuk 1)

Verkeerde voeding veroorzaakt of verergert soms gezondheidsklachten, 

welke op rauwvoer meestal verminderen of verdwijnen. Je verkleint 

ook het risico op de ontwikkeling van sommige ziektes. (hoofdstuk 2)

De grootste risico's aan rauw voeren zijn voor de mens dat hij ziek kan 

worden van besmet vlees, en voor de hond dat er voedingstekorten 

kunnen ontstaan. Deze risico’s zijn te beheersen met goede hygiëne en 

door compleet te voeren. (hoofdstuk 3) 

Compleet voeren kan door voeding te kiezen die is aangevuld met 

vitamines en mineralen (premix), of door zelf een compleet menu te 

maken. Bij het zelf samenstellen van een menu is het belangrijk dat 

deze alle essentiële ingrediënten bevat (hoofdstuk 4), inclusief 

groenten, eieren en andere toevoegingen. (hoofdstuk 6)

Om de kwaliteit van een merk in te schatten is het belangrijk om de 

ingrediënten en de analyse te begrijpen. (hoofdstuk 5) Voor pups 

gelden hierbij iets strengere richtlijnen dan voor volwassen honden, en 

bij aandoeningen is vaak een aangepast menu nodig. (hoofdstuk 7)
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Een gemiddelde volwassen hond heeft ongeveer 20 gram rauwvoer per 

kg lichaamsgewicht nodig. Blijf goed op het gewicht van je hond letten 

om in te schatten of je de juiste hoeveelheid voert. Overstappen kan 

vaak in één keer, maar voor sommige honden is het beter om het 

geleidelijk te doen. (hoofdstuk 8)

Bij sommige honden veroorzaakt de overstap eerst wat slappere 

ontlasting of een hevige rui-periode. Dat is niet erg. Het lichaam gaat 

omschakelen naar de nieuwe voeding, wat vaak maximaal een paar 

weken duurt. Bij heftige klachten kun je opnieuw de oude voeding 

voeren, om daarna geleidelijker over te gaan op rauwvoer. 

(hoofdstuk 9)

Vul gemalen vleesvoeding aan met gezonde kauwkluiven voor een 

gezond gebit en een tevreden hond. Je kunt rauwe vleesvoeding 

eventueel combineren met brokken, of met ongemalen vlees-

producten. (hoofdstuk 10)
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Stap 1

Past rauwe vleesvoeding bij jullie?

In deze eerste stap leer je rauwe vleesvoeding kennen. De praktische 

zaken, en de voor- en nadelen. Hiermee kun je een weloverwogen 

beslissing maken: past rauwe vleesvoeding bij jou, je gezin en jouw 

hond(en)? 

Hoofdstuk 1 Wat is rauwe vleesvoeding

Hoofdstuk 2 De voordelen van rauw voeren

Hoofdstuk 3 De nadelen van rauw voeren
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Hoofdstuk 1  Wat is rauwe vleesvoeding?

1.1 Wat is rauwe vleesvoeding?

Met rauwe vleesvoeding worden verschillende manieren van voeren 

aangeduid; 

● het voeren van een zelf samengesteld menu met ongemalen 

vleesproducten;

● het voeren van gemalen rauwe vleesvoedingen.

Een zelf samengesteld menu met ongemalen vleesproducten

Sommige mensen stellen zelf een menu samen, dat in basis uit 

ongemalen rauwe vleesproducten bestaat. Een maaltijd bestaat dan 

bijvoorbeeld uit kipkarkas, lamspens en een sardine. Deze manier van 

voeren wordt ook wel BARF genoemd, wat staat voor Bones And Raw 

Food en Biologically Appropriate Raw Food. Het voordeel van deze 

manier van voeren is dat je precies weet wat je voert, doordat de 

ingrediënten en de kwaliteit ervan zichtbaar zijn. Het is belangrijk om 

je goed verdiepen in deze manier van voeren, om tekorten en andere 

problemen te voorkomen. 

Gemalen rauwe vleesvoedingen

Je kunt ook gemalen ingevroren vleesmaaltijden kopen, welke 

bijvoorbeeld kunnen bestaan uit gemalen kipkarkas, rundvlees, 

runderorganen en groenten. Deze voedingen zijn te vinden in de 

meeste dierenwinkels, bij veel supermarkten en bij speciale 

verkooppunten. 



14

Dit boek is gericht op het voeren van gemalen rauw voer. Dit is 

makkelijker om te bereiden en te voeren dan een menu van ongemalen 

vleesproducten, en is daardoor een laagdrempeligere manier om te 

beginnen met rauw voeren. Een menu van gemalen vlees kun je heel 

goed aanvullen met ongemalen vleesproducten. Dit kun je eventueel 

gebruiken als opstapje naar het zelf samenstellen van een ongemalen 

menu.

Deze gemalen voedingen zijn te verdelen in twee categorieën, welke in 

hoofdstuk 4 uitgebreider aan bod komen:

1. complete voedingen 

2. voedingen die je door middel van afwisseling en/of 

aanvullingen zelf compleet moet maken

De rest van de inhoud  geen onderdeel van het inkijkexemplaar. 

Hierna volgen enkele pagina’s uit het ebook. Je kunt het ebook 

aanschaffen via www.voerwijzer.com/boek
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9.6 Wat te doen bij... 

Merk je veranderingen en wil je weten waardoor dit komt en of het erg 

is? Raadpleeg dan de tabel 

Wat Is het erg? Oorzaak 

Zachte 

ontlasting

Niet erg, zolang het tijdelijk is. 

Als het komt door voeding met 

weinig calcium of weinig 

vezels, pas dan het menu aan.

Kan komen door 

veranderende 

darmflora, 

te weinig calcium of 

te weinig vezels.

Slijmlaagje 

in/om de 

ontlasting

Niet erg als het sporadisch of 

maximaal een paar dagen 

voorkomt.

Slijmlaag van de 

darmen vernieuwt 

zich.

Niet willen

eten

Een volwassen hond kan 

prima een dag zonder eten. 

Eet hij meerdere dagen niet, 

probeer dan andere smaken of 

meng de voeding met pens of 

een andere favoriete smaak.

Kieskeurigheid of 

ziekte. Als je dit 

gedrag niet kent 

van je hond, ga dan 

naar de dierenarts. 

Oorsmeer, 

traanogen, 

puspiemel, 

huidschilfers, 

verharen, 

stinkende 

vacht/huid

Dit is slechts een gedeelte van 

de tabel. Zie het gehele “Wat 

te doen bij-overzicht” in het 

ebook
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Bijlage 1  Rauw voeren bij aandoeningen

Heeft je hond één van de onderstaande aandoeningen? Kijk dan of 

rauw voeren geschikt en aanbevolen is en of er aanpassingen aan het 

menu nodig zijn.

1. Rauw voeren bij artrose

2. Rauw voeren bij atopie (omgevingsallergie)

3. Rauw voeren bij blaasgruis 

4. Rauw voeren bij diabetes

5. Rauw voeren bij exocriene pancreasinsufficiëntie

6. Rauw voeren bij epilepsie of CECS

7. Rauw voeren bij Giardia

8. Rauw voeren bij een hartaandoening 

9. Rauw voeren bij hypothyreoïdie

10. Rauw voeren bij kanker

11. Rauw voeren bij Leishmania

12. Rauw voeren bij een leveraandoening 

13. Rauw voeren bij maagdarmproblemen

14. Rauw voeren bij risico op een maagtorsie

15. Rauw voeren bij nierziekte

16. Rauw voeren bij overgewicht 

17. Rauw voeren bij pancreatitis

18. Rauw voeren bij voedselovergevoeligheid
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