
TRENDS IN DE 
DIERVOEDING

H Y P E  O F  M Y T H E



R I L A N A  VA N  D E  L A N D E  
V O E D I N G S D E S K UN D IG E  

Diermanagement 

Voeding en dietetiek 

Paraveterinair 

Orthomoleculair therapeut 



GEZONDE VOEDING IS 
TRENDING

• Koolhydraten zijn alleen maar “vullers “ 

• Brokken met vers vlees zijn het beste

• Ik voer graanvrij

• Ik voer rauw want ik wil mijn dier geen troep geven

• Ik voer vegetarisch of veganistisch omdat ik dat zelf 

ook doe

• Ik geef mijn dier alleen natuurlijke/biologische voeding

• Mengen krokante brok met geperste brok kan echt 

niet!  



WAT VINDT DE CONSUMENT 
BELANGRIJK



BEHOEFTE VAN HET DIER 

Richtlijnen AAFCO

http://www.fediaf.org/self-
regulation/nutrition.html

Bij ziekte andere 
behoefte

Carnivoor of omnivoor Activiteit & levensfase 



ACTIVITEIT EN 
LEVENSFASE 

• Werkhond 30 kg; 3588 kcal 920 gram brokken

• Kat met obesitas (SG); 198 kcal 50 gram broken

• Mens gemiddeld; 2000 kcal per dag



DUURZAAMHEID



HOND EN KAT ZIJN CARNIVOREN





TRENDS 

Glutenvrij

Vegetarisch

veganistisch

Rauw vlees 

natuurlijk



GLUTENVRIJ OF GRAANVRIJ

• Gevoelig voor eiwit in graan 

• Gluten; tarwe, spelt rogge en gerst

• Granen die glutenvrij zijn; rijst, boekweit, amarant, teff, mais haver, gierst en sorghum

• Hype humaan allergie, coeliakie, glutensensiviteit

• Mythe bij honden en katten; komt het heel weinig voor (uitzondering Ierse Setters) 



GRAANVRIJ

Steeds meer links tussen graanvrij en DCM 

vr, 06/28/2019 - 18:03 

In juli 2018 is de FDA begonnen met het onderzoeken van meldingen van honden die 

onverwacht gedilateerde cardiomyopathie (DCM) kregen, gekoppeld aan bepaalde 

voeding. Voeding, veelal bestempeld als "graanvrij", die een hoog percentage erwten, linzen, 

andere peulvruchtenzaden en/of aardappelen in verschillende vormen (geheel, meel, eiwitten, 

enz.) als hoofdingrediënten bevatten.

https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/steeds-meer-links-tussen-graanvrij-en-dcm

https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/steeds-meer-links-tussen-graanvrij-en-dcm


VEGETARISCH 

• Kat obligaat carnivoor hond niet

• Taurine, arachidonzuur, vitamine A en B12 

• Supplementen 

• Verteerbaarheid

• Complete vegetarische voeding met aanvullingen



VEGANISTISCH

Het baasje veganist? Dan ook geen vlees voor hond of kat

Dat de kat een keer een muis pakt, is niet te voorkomen, maar veganist Rick Scholtes en zijn 

vriendin zelf geven hun honden en katten geen vlees. Deskundigen hebben hun twijfels over die 

oprukkende trend.

Iris Koppe28 september 2017, 19:30

https://www.volkskrant.nl/mensen/het-baasje-veganist-dan-ook-geen-vlees-voor-hond-of-

kat~b6ddc316/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

https://www.volkskrant.nl/auteur/Iris%20Koppe
https://www.volkskrant.nl/mensen/het-baasje-veganist-dan-ook-geen-vlees-voor-hond-of-kat~b6ddc316/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F


HUMAAN DIEET

• Calcium

• Ijzer

• Zink 

• Vitamine B12

• Omega 3 

• Vitamine D



RAUW VLEES

• Barf;  Biologically Appropriate Raw Food

• Afwisselen met minimaal 5 diersoorten?

• Compleet of niet?





RAUW VLEES WAAROM?

Voordelen

• Minder ontlasting 

• Betere vacht 

• Allergieën 

• Smakelijk  

• Darmflora

Nadelen

• Vergt inzicht 

• Niet compleet

• Infecties & bacteriën 

• Risico’s omgeving 



TIPS 

• Kies voor compleet (premix)

• Let op hygiëne 

• Kinderen, ouderen, zwangeren

• Mensen met een verminderde weerstand



NATUURLIJKE 
VOEDING

Biologisch dynamische voeding

Landbouwgrond raakt uitgeput



AFNAME VOEDINGSSTOFFEN



WELKE KEUZE MAAK JIJ? 


