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“ Dit boek inspireert mij ten eerste door de kleurrijke 

tabellen, verschillende foto’s en diagrammen.  

Het is duidelijk en modern geschreven. Het is een 

absolute ‘Must-have’ voor honden- en kattenbezitters 

die geïnteresseerd zijn in gezonde voeding. 

Bedankt voor dit wonderbaarlijke boek!”  

Kerstin Mäntz, BARFicus, Vlodorp
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Gekeken naar het natuurlijke rantsoen van de voorouders van de hond en de kat 

zou gesteld kunnen worden dat, wanneer er prooidieren gevoerd worden, het 

rantsoen compleet is. Het leven als actieve jager in het wild is echter niet verge-

lijkbaar met het leven van onze huisdieren. In het wild gaat het ook om het 

produceren van nakomelingen en niet zozeer om oud worden. Huisdieren leven 

langer, moeten gezond leven en hoeven niet altijd nakomelingen te krijgen.

De samenstelling van de voeding in het wild wordt als uitgangspunt genomen 

voor het voeren van honden en katten in gevangenschap waarbij rekening wordt 

gehouden met voedingsrichtlijnen welke opgesteld zijn door de FEDIAF.

Op het internet zijn verschillende websites over het samenstellen van rauw voer 

rantsoenen te vinden. Daar is echter wel voorzichtigheid bij geboden, omdat er 

diverse rantsoenen te vinden zijn die niet voldoen aan de voedingsbehoeftes 

van honden en katten. Hierdoor kunnen tekorten, oftewel deficiënties, ontstaan 

waardoor de gezondheid van de dieren in het gedrang komt.

In de volgende paragrafen wordt aan de hand van een stappenplan (Figuur 8) 

uitgelegd hoe op een verantwoorde manier een rauw voer rantsoen voor een 

hond of kat opgesteld kan worden. Het is een theoretische benadering die als 

uitgangspunt voor de praktische voeding  kan worden gebruikt. Wanneer huis-

diereigenaren willen overstappen naar een rauw voer rantsoen, dan is het ver-

standig om ook een dierenarts of een voedingsdeskundige te raadplegen om te 

voorkomen dat een verkeerd rantsoen wordt gevoerd.
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Bepaal de lichamelijke conditie van het dier.

Berekenen de energiebehoefte van het dier:

(lichaamsgewicht in kg0,73 x 70,5) x activiteitfactor = kcal/dag.

Stel een rantsoen samen o.b.v. de energievoorziening.

Komt de energievoorziening van het rantsoen overeen met de  

energiebehoefte van het dier?

Check de verhoudingen en volledigheid van het rantsoen.

Kloppen de verhoudingen, is er voldoende variatie aan 

 producten en eventueel een voedingssupplement?

Nee

Ja

Nee

Ja

Figuur
 8  Stappenplan voor het opstellen van een rauw voer rantsoen schematisch weergegeven.

Introduceer het rantsoen bij het dier.

Bepaal na 1 week/2weken de lichamelijke conditie van het dier.

De conditie is achteruit 

gegaan.

De conditie is gelijk  

gebleven of verbeterd.

Rantsoen aanhouden en ieder kwartaal/half jaar de lichamelijke 

conditie bepalen.

2

3

4

5

1

Stap

Stap

Stap

Stap

Stap

127 
L E Z E N  V A N  U W  H O N D  E N  K A T

126 
R A U W  V O E R ,  N A T U U R L I J K  I N  D E  V O E R B A K

— Datum
— LCS

— Gewicht— Soort voer en hoeveelheid verstrekt per dag in grammen

— Kwaliteit van de ontlasting

— Beweging per dag in uren

— Levensstadium van het dier

— Aanwezigheid van ziektes

— Speciale medicatie
— Conditie vacht— Bijzonderheden

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan nagegaan worden wat de huidige 

conditiestatus van de hond of kat is, maar ook wat er in verloop van tijd (maan-

den/jaren) is gebeurd.LICHA��� �������� 	C
�� ���

 TE DUN: 1. Ribben, lendenwervels, heupbeen-

deren en beenuitsteeksels duidelijk 

van afstand zichtbaar. Geen voelbaar 

vet aanwezig. Spiermassaverlies is 

zichtbaar.2. Ribben, lendenwervels en heupbeen-

deren zijn gemakkelijk zichtbaar. Geen 

voelbaar vet aanwezig op het lichaam. 

Hier en daar zijn beenuitsteeksels 

waar te nemen. Minimaal verlies aan 

spiermassa.3. Ribben zijn gemakkelijk voelbaar. 

Vet is niet voelbaar aanwezig op de 

ribben. Bovenkant van de lendenweef-

sels zijn zichtbaar. Heupbeenderen 

zijn zichtbaar aanwezig. Taille en 

buikplooien zijn aanwezig.

1

3

 IDEAAL:4. Ribben zijn gemakkelijk voelbaar en 

met een minimaal laagje vet bedekt. 

Taille gemakkelijk zichtbaar van boven 

gezien. Buik duidelijk aanwezig.

5. Ribben zijn voelbaar en bedekt met 

een normaal laagje vet. Taille duidelijk 

zichtbaar achter de ribben van boven 

gezien. Buik zeer duidelijk aanwezig 

van de zijkant gezien.

 TE DIK:
6. Ribben zijn voelbaar en bedekt met 

een laag vet. Buik is van boven te  

zien maar niet te dik. Buikplooi is 

aanwezig.7. Ribben zijn moeilijk voelbaar door de 

laag vet. Lendenwervels en de staart-

aanzet zijn bedekt met een laagje vet. 

Bijna geen taille meer waarneembaar. 

Buikplooi kan nog zichtbaar zijn.

8. Ribben bijna niet meer voelbaar  

door de laag vet. Alleen bij stevig 

drukken zijn ze nog voelbaar. Veel vet 

rondom de lendenwervels en rondom 

de staartaanzet. Taille afwezig. Geen 

buik meer zichtbaar. Duidelijk een 

dikke buik zichtbaar.
9. Veel vetafzet op wervelkolom, borst-

kas en staartaanzet. Geen duidelijke 

taille en buik meer zichtbaar. Vet afzet 

op de nek en waarneembaar op de 

poten. Zeer duidelijk een uitgezette 

buik zichtbaar.
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af en neemt het percentage vet relatief toe. Als voorbeeld een vergelijking bij 

mensen. Het lichaam van een kind bestaat voor ongeveer 10% uit bot, 30% uit 

spierweefsel en 20% is vetweefsel. Dit is veranderd op een leeftijd van 75 jaar 

naar 8% bot, 15% spierweefsel en 40% vetweefsel39. Ook het seizoen heeft  

invloed op de samenstelling van prooidieren in het wild. Aan het eind van de 

zomer is het percentage vet van rendieren in Noorwegen bijvoorbeeld hoger 

(33% van het lichaamsgewicht) in vergelijking met het eind van de winter 

(18%)27. In Tabel 6 is de samenstelling van verschillende grote en kleine dieren 

weergegeven. Zoals te zien is in de tabel, is de samenstelling van het lichaam 

van verschillende dieren zeer variabel. Het aandeel spierweefsel is bijvoorbeeld 

veel hoger bij een edelhert vergeleken met een eendagskuiken. Ook het orgaan-

percentage wijkt af, waarbij ook leeftijd een rol speelt. Het orgaanpercentage 

van eendagskuiken bedraagt 23,7% terwijl bij een kuiken van 4 weken dat percen-

tage 30,1% is. De voedingswaarde is niet alleen variabel bij verschillende dier-

soorten, ook per diersoort kan de voedingswaarde flink afwijken.

Voor rauw voer voor honden en katten worden meestal geen wilde prooidieren 

gebruikt maar gekweekte prooidieren en vleesproducten. Van gekweekte die-

ren, bestemd voor het voeren van honden en katten, is de samenstelling minder 

variabel dan van wilde prooidieren. Dit komt doordat factoren als temperatuur, 

leeftijd, omgeving, seizoen en voeding controleerbaar en meestal constant zijn. 

 ORGAAN SPIER VETWEEFSEL BOT HUID BLOED OVERIG REFERENTIE 

K a r i bo e / R e n di e r 7, 9 3 6 , 0 1 4 , 3 1 1 , 0 8 , 8 — —
5

M u s k u s o s 7, 2 3 7, 6 3 , 2 1 5 , 9 — — —
5

Ede l h e r t 9 , 3 4 5 , 5 — 1 1 , 7 6 , 9 7, 0 —
5

Ee n da gs k u i k e n 2 3 , 7 2 7, 6 — 3 , 9 1 7, 1 — 2 7, 6
3 3

K u i k�� �� �e k e n ) 3 0 , 1 2 8 , 8 — 1 6 , 4 1 3 , 9 — 1 0 , 9
3 3

Kw a r t e l 2 2 , 1 4 1 , 6 — 1 3 , 6 1 6 , 2 — 6 , 5
3 3

D u i f 1 5 , 0 3 8 , 0 — 1 1 , 1 2 7, 6 — 8 , 3
3 3

Tabel 6  S a m e n s t������ �� !"#$%& 'e e rge gev() *+ ,-.c e n�/01 234 567 89:;<= >?@ABC
DEFGw i c h t .

— � HIJK La a rMNO PQRe n d

In onderstaande Tabel 7 wordt de voedingswaarde weergegeven van veel-

gebruikte diersoorten in rauw voer voor honden en katten. Hier staan ook ver-

schillende vissoorten vermeld hoewel er in de natuur nauwelijks vis wordt gege-

ten door wolven en wilde katten. In de praktijk wordt vis namelijk wel vaak 

gebruikt voor het samenstellen van een rauw voer rantsoen. Wat in deze tabel 

opvalt, is dat de prooidieren onderling sterk variëren in het gehalte eiwit en 

energie. Daarnaast verschillen de hoeveelheden en verhoudingen tussen calcium 

(kalk) en fosfor tussen de prooidieren. Bij het samenstellen van een verant-

woord rantsoen moet daar zeker rekening mee gehouden worden.

VRAGEN WORDEN BEANTWOORD 

Vragen die de ware honden- en kattenliefhebbers die 

rauw voer voeren zich regelmatig zullen stellen zijn:

• Is dit rantsoen hetzelfde als dat van wolven of wilde  

 katten?

• Krijgt mijn huisdier wel het juiste soort voer?

• Voer ik genoeg?

• Is rauw voer gevaarlijk om te voeren?

• Is mijn huisdier wel in de juiste conditie?

Deze en vele andere veel voorkomende vragen worden 

in dit boek behandeld. Daarnaast staat er ook informatie 

in over samenstellingen, berekeningen, voedingsricht-

lijnen en de conditie van uw dier.
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Zeker voor de mensen die zich er wat meer in 

verdiepen zoals: fokkers, dierenartsen en mensen  

die al met vers voer bezig zijn.”  

Johan Reuser, Cattery Bengal Legends, Rosmalen

“ Het complete boek over rauw voer van A tot Z !”  

Perry van Mulukom, Hondenuitlaatcentrum Kralingen, Rotterdam
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“ Natuurlijk in de boekenkast! De nieuwe uitgave ‘Rauw 

Voer, natuurlijk in de voerbak’ voorziet voor een deel  

in de behoefte aan onderbouwde en betrouwbare 

informatie over de voeding van onze gewaardeerde 

huisgenoten. Het hoort ook in de huidige opzet sowieso 

in de boekenkast van iedereen die serieus met honden- 

en kattenvoeding bezig zijn.”  

Tjalling Huisman, Van Hall Larenstein Institute of Applied Science, Leeuwarden

NATUURLIJK RANTSOEN 

Het voeren van rauw voer wordt steeds populairder.  

Honden- en kattenliefhebbers willen hun dier zo natuur-

lijk mogelijk voeren. Voor het natuurlijk rantsoen wordt 

verwezen naar de voorouders van onze honden en katten: 

wolven en wilde katten.

Kunnen we onze dieren dan ook gewoon vlees of hele 

prooidieren voeren?

Waar moeten we rekening mee houden om onze huis-

dieren een gezonde en uitgebalanceerde maaltijd voor 

te zetten? En wat zijn de risico’s van het voeren van rauwe 

producten?

DESKUNDIG ADVIES

Deskundigen op voedingsgebied van de Universiteit  

van Wageningen, de Veterinaire Faculteit van Utrecht, 

de dierentuinwereld en rauw voer fabrikanten hebben  

samengewerkt bij het tot stand komen van dit boek. 

Hun bijdragen schetsen een compleet beeld van wat 

honden en katten nodig hebben aan rauw voer, BARF, 

vlees en gedeeltelijke of hele prooidieren.

In het boek komen het verteringsysteem van honden en 

katten aan bod evenals voedingsrichtlijnen, samen -

stel lingen van voeders en het berekenen van de juiste 

hoeveelheid rauw voer.

“ Rauw voer is een mooi nieuw boek over vers vlees 

voeding dat prettig leesbaar is, waarbij de opbouw en 

onderbouwing middels literatuuronderzoek goed zijn. 

Ondanks een aantal beperkingen is het een volledig 

boek welke de positieve, maar ook kritische punten 

van het voeren van BARF en KVV aan het  

licht stelt”.

Stefan Veenstra, Dierenarts, acupuncturist, herbalist, Amsterdam
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Wolven en wilde katten zijn dus carnivoren, maar hun prooien verschillen sterk 

in grootte en beschikbaarheid. In de evolutie heeft dit gezorgd voor de nodige 

aanpassingen. Enkele voorbeelden van typische roofdier-aanpassingen zijn sterk 

ontwikkelde reukzin en gehoor om prooien op te sporen en lange hoektanden 

om een prooi te grijpen, snijtanden om de prooi in delen te knippen en kiezen 

om stukjes van de prooi af te scheuren en te kauwen.

HONDEN 

De hond is de eerste diersoort die is gedomesticeerd (het tot huisdieren maken 

van wilde dieren). De exacte historie over de wijze en locatie van domesticatie 

is al decennia onderwerp van discussie. Onderzoek naar de genetische oor-

sprong van de hond wijst op een herkomst 18.000 tot 32.000 jaar terug10. In 

deze periode leefden mensen nog als nomadische jagers en verzamelaars. Wol-

ven die minder agressief en bang waren en dichter in de buurt van mensen 

durfden te komen, aten van overgebleven prooiresten en gewonde dieren. Mensen 

tolereerden deze eerste honden die ook wel proto-honden genoemd worden.

Ongeveer 12.000 jaar geleden veranderde de mens in het Nabije Oosten van 

levensstijl. Er ontstonden permanente nederzettingen en mensen begonnen met 

het domesticeren van andere dieren (geiten, schapen, varkens, rundvee) en ge-

wassen (tarwe, gerst). Het geproduceerde afval trok proto-honden aan. Deze 

honden ontwikkelden verschillende functies zoals waakhond, als hulp bij de 

jacht en het drijven van vee4 . Het sociale karakter gaf de mogelijkheid tot het 

vormen van een band met mensen. Door de functie en band ontstond er zorg 

voor de honden. Tijdens de domesticatie veranderde het rantsoen. Het rantsoen 

bestond eerst uit grote prooidieren; in de nederzettingen werd naar voedsel 

gescharreld tussen het afval en werd er met de pot meegegeten.
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De verschillende soorten tanden hebben eigen functies. Snijtanden (Incisivi) 

voor het snijden, scheuren en schrapen; hoektanden (Canines) voor het vast-

houden en doorboren; knipkiezen (Premolaren) voor het vasthouden en verklei-

nen; en knobbelkiezen (Molaren) voor het breken en verkleinen van het voedsel. 

De vierde premolaar in de bovenkaak en eerste molaar in de onderkaak worden 

scheurkiezen genoemd. Deze zijn belangrijk voor het verkleinen van voer (Figuur 

4 en 5).

Een volwassen kat met een intact gebit heeft 12 snijtanden, 4 hoektanden, 10 

knipkiezen en 6 knobbelkiezen. Een volwassen hond heeft hetzelfde aantal snij-

tanden en hoektanden maar 6 knipkiezen en 4 knobbelkiezen meer dan de kat. 

Met de extra tanden kan een hond botten nog beter breken. De kaken van hond 

en kat bewegen als een kartelschaar. Het malen met kiezen zoals mensen en 

koeien kunnen doen is daarom niet mogelijk. Het is duidelijk dat het gebit en de 

kaken van honden en katten niet voor uitvoerig kauwen zijn gemaakt. Een hond 

of kat kauwt het voer dan ook nauwelijks en slikt grote stukken door.

Tijdens het kauwen en slikken van voer wordt speeksel geproduceerd door vier 

speekselklieren. Het soort voedsel en de hoeveelheid vocht die erin zit, hebben 

invloed op de hoeveelheid speeksel. Het zien en ruiken van voer verhoogt de 

productie van speeksel. Daarnaast is speeksel bij de hond belangrijk voor het 

reguleren van de lichaamstemperatuur. Een hond produceert extra speeksel en 

gaat hijgen om af te koelen. Bij een kat is dat niet het geval.

Het speeksel bestaat uit water en kleine hoeveelheden natrium, kalium, chloor, 

calcium en bicarbonaat en zorgt voor de juiste zuurgraad (pH) in de mond. Een 

zuurdere omgeving betekent een lagere pH, minder zuur betekent dus een hogere 

pH. De pH-waarde van het speeksel van honden en katten is ongeveer 7,5.

In tegenstelling tot mensen bevat het speeksel van honden en katten geen alfa- 

amylase, het enzym dat zetmeel splitst. Dat enzym is daar ook niet nodig omdat 

het natuurlijke rantsoen van de voorvaderen van de hond en kat, de wolf en de 

wilde kat vrijwel geen plantaardig zetmeel bevat en omdat het voer snel wordt 

doorgeslikt en maar kort in de mond verblijft.

Honden en katten hebben minder smaakpapillen dan mensen en proeven veel 

meer met hun neus. Voor katten is de textuur van het voedsel erg belangrijk 

voor de acceptatie. Als katten van jongs af aan brokken zijn gevoerd is het vaak 

moeilijk om ze rauw voer te laten eten en vice versa.

Speeksel helpt ook bij het proeven van het voer. De tong bevat smaakpapillen 

met receptoren die gevoelig zijn voor componenten van het voer. De receptoren 

zijn grotendeels vergelijkbaar bij honden en katten, maar er zijn ook verschil-

len17. Beide soorten hebben receptoren die op aminozuren reageren, de een-
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STUVWX Y  Zijaanzicht 
gebit van een hond.

Z[\]^_ `   Zijaanzicht
 gebit van een kat.

a  snijtanden

2  hoektanden

3  knipkiezen

4  knobbelkiezen

b  snijtanden

2  hoektanden

3  knipkiezen

4  knobbelkiezen
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ZALM

SPROT

ROOD VLEES  Rood vlees is afkomstig van dieren zoals koeien, paarden, lammemeren en 

eenden. Over het algmeen bevat rood vlees een hoger gehalte ijzer, natrium en Vitame B
12  in 

vergelijking met andere eiwitbronnen.

SpiervleesSpiervlees afkomstig van gewervelde dieren is een onderdeel van een rauw-voer-

rantsoen als bron van fosfor maar ook van andere mineralen, vitamines en amino-

zuren. In Tabel 10 worden veel gevoerde spiervleessoorten weergeven, met hun 

voedingswaarden.

Spiervlees van allerlei diersoorten kan worden gevoerd. Daarbij geldt het praktijk-

advies dat het verstandig is om te variëren met verschillende soorten spiervlees, 

omdat niet iedere soort spiervlees dezelfde voedingsstoffen bevat. Daarbij kun-

nen de spiervleessoorten verdeeld worden in rood vlees, licht vlees, wild en vis.

ds* =  droge stof
– 

=  onbekend

Tabel 10  Gemiddelde samenstelling van spiervleesproducten. 

 

DROGE  AS 
EIWIT VET VEZEL CALCIUM FOSFOR ENERGIE  REFERENTIE 
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g/100 g                                        g /100 g ds*   

 

kcal /100 g

 

 
     

 
 

 
 

 

ds* 
  

Paard 

30  
4,0 69,0 

23,5 0,0 
0,02 

0,65 
487,7 

33,47

Rund 

29 
4,7 

69,4 
26,2 0,0 

0,54 
0,82 

512,9 
33,48,49

Lam 

32 
2,9 

59,5 
41,5 0,0 

0,14 
1,64 

611,9 
33,48,50

Kip 

30 
3,7  68,2 

25,5 0,0 
0,04 

0,78 
502,1 

18,51,52

Kalkoen 

31 
3,6 

43,0 
51,8 0,0 

0,49 
0,39 

638,2 
18

Konijn 

31 
5,9 67,0 

27,7 0,0 
0,01 

0,73 
517,5 

53

Kwartel 

28 
4,4 74,4 

26,7 0,0 
0,06 

0,78 
537,7 

54,55,56

Eend 

42 
2,3 

29,7 
68,8 0,0 

0,09 
0,37 

737,8 
33,55

Hert 

25 
4,0 91,0 

5,8 
0,0 

0,03 
0,79 

416,3 
57,58,59,60

Parelhoen 
26 

— 
80,8 

9,7 
0,0 

0,04 
0,66 

410,0 
60

Zalm 

32 
— 

63,0 
20,1 0,0 

0,04 
0,63 

433,1 
51

Makreel 

36 
— 

51,0 
38,1 0,0 

0,03 
0,60 

547,1 
51

Sardine 

26 
5,5 

77,3 
23,8 0,0 

0,20 
1,00 

523,8 
52

LAMSVLEES

PAARDENVLEES

ANTILOPENVLEES

GUANACOVLEES

RUNDVLEES

VIS  Vis bevat een hoog gehalte natrium, kalium, magnesium en selenium. Daarnaast bevat 

het ook hogere gehalte omega-3-vetzuren en (EPA en DHA) vergeleken met andere spier-

vleessoorten.

WILD  De samenstelling van vlees afkomstig van wilde dieren komt grotendeels over een 

met dat van rood vlees. Wildvlees bevat daarentegen wel meer omega-3-vertuzren (EPA en 

DHA) en vitamines B12 en ijzer dan rood vlees.

1  snijtanden

2  hoektanden

3  knipkiezen

4  knobbelkiezen

Ook onderwerpen zoals ziektes, voedingshygiëne, LCS: 

Lichaam Conditie Score en OS: Ontlasting Score komen 

op een begrijpelijke manier aan de orde.

Daarnaast komen ook de 50 meest gestelde vragen met 

betrekking tot het voeren van rauw voer aan bod. 

Het boek ‘Rauw voer, natuurlijk in de voerbak’ is een 

must voor iedere serieuze honden- en kattenliefhebber 

die rauw voer voert.

Het boek is op een vlotte manier geschreven en is ge-

makkelijk te lezen.


