
Geef je hond rauwe bevleesde botten 
 
Honden die op zichzelf zijn aangewezenworden overgelaten in een natuurlijke wereld hebben geen 
enkel probleem om te bepalen wat goed is om te eten. Hun menu bevat alles dat kruipt, kronkelt, rent, 
zwemt en vliegt. Ik juich het toe als je hele karkassen kunt vinden of hele prooidieren als voer voor je 
huisdier. Echter, in onze moderne wereld moeten we naar alternatieven kijken. En in dit opzciht kun je 
rauwe, bevleesde botten en tafelresten beschouwen als wonderwerken. Met elke nieuwe onderneming 
gelddt dat de taak makkelijker is als je goed geïnfomeerd bent. Ook zullen angsten vervagen tot ze 
geen betekenis meer hebben als je goed geïnformeerd bent. Trouwens, angst is in het Engels een 
acroniem voor “False Expectations Appearing Real”, wat zoveel wil zeggen als “verkeerde 
verwachtingen die echt lijken”. Gelukkig delen honden onze angsten zelden en buigen ze zich als een 
wolf over het eerste rauwe bevleesde bot dat ze krijgen. De Voedingsgids (zie 
http://natuurlijkevoeding.yourbb.nl/viewtopic.php?t=460) geeft je een lijst van geschikte rauwe, 
bevleesde botten en slachtafval. Tafelresten kan bijna alles zijn van je eigen bord met de 
uitzonderingen zoals gekookte bonen, ui, knoflook en rozijnen. Omstandigheden verschillen en 
honden komen voor in alle maten en leeftijden. Maar sommige algemeenheden gaan op voor iedere 
hond. 

Kwaliteit 
Hoe meer je de natuur volgt, hoe beter. Voer hele karkassen wanneer je kan en baseer je menu anders 
op rauwe, bevleesde botten in grote stukken van een variëteit aan dieren. Wolven zijn vaak afhankelijk 
van maar één prooidiersoort, bijvoorbeeld hert, en er zijn veel huishonden die elke dag kip eten. 

Hoeveelheid 
Stel als doel 70% of meer van je menu uit rauwe, bevleesde botten te laten bestaan. Het overgebleven 
percentage kan bestaan uit slachtafval (@Cattystyle: hier bedoelt hij orgaanvlees mee), tafelresten en 
grote stukken vlees of nog meer rauwe bevleesde botten. De natuur is gelukkig tolerant en staat een 
reeks van opties toe om te zorgen voor een goede gezondheid. De hoeveelheid voedsel per dag 
varieert. Als je voert naar een percentage van het lichaamsgewicht moeten de reuzenrassen minder 
eten en de kleinere rassen hebben meer voedsel nodig. Werkende honden, zwangere en zogende teven 
en puppies in de groei hebben meer voeding nodig dan minder actieve honden. Als een richtlijn kun je 
aanhouden dat volwassen honden 2-3% van het lichaamsgewcicht in voedsel nodig hebben iedere dag. 
Als je dat berekent over een week, in afgeronde getallen, dan heb je het over 15-20% van het 
lichaamsgewicht. Bijvoorbeeld: als jouw hond 10 kilo weegt zal hij ongeveer 1,5-2 kilo rauwe, 
bevleesde botten nodig hebben elke week. (@Cattystyle, hij legt uit als je in ponden rekent, maar dat 
doen we niet  in Nederland en België). 

Frequentie 
Wilde honden hebben een regelmatige voertijden en zijn eraan gewend flink te eten als er voedsel is. 
Soms is er dagenlang geen voedsel. In een huisomgeving werkt het het beste voor de meeste 
huisdieren en hun eigenaren om een keer per dag te voeren. Het is een goed idee om je huisdier te 
voeren als je thuis bent om ernaar te kijken hoe je hond van zijn maaltijd geniet - voor de meeste 
mensen is dit ’s avonds. 
Probeer er altijd naar te streven de rauwe, bevleesde botten in één groot stuk te geven. Dit 
maximaliseert de tijd die nodig is om te knagen en kauwen en dat is goed voor reiniging van het gebit. 
Het minimaliseert ook de kans dat er een klein stukje in zijn geheel wordt ingeslikt en vast komt te 
zitten. Gezonde honden doen het er goed op als je ze een of twee dagen per week laat vasten. 
Onderzoek heeft aangetoond dat slanke honden (en mensen) gezonder zijn en langer leven. Zieke en 
bejaarde honden en pups in de groei zouden niet moeten vasten. 
 

http://natuurlijkevoeding.yourbb.nl/viewtopic.php?t=460


 

Beginnen 
Als je begint, hou het dan simpel. Na een tijdje is het een goed plan om rauwe, bevleesde botten en 
slachtafval van een hele reeks dieren te voeren. Maar houd het in de eerste weken bij één bron. Kip is 
relatief goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Zeer kleine honden doen het goed op kippenvleugels en 
kippenpoten. Grotere honden zouden een hele kip nodig kunnen hebben. En voor wat betreft de prijs 
zijn kipkarkassen met het meeste vlees erafgehaald voor menselijke consumptie, een goede bron van 
voedsel. 
Wat voor andere voorbereiding is nodig? Je zou een voerbak nodig kunnen hebben om tafelresten in te 
doen. Voor de meeste voedingsmiddelen - de grote stukken rauwe, bevleesde botten en slachtafval - 
kun je gewoon aan je hond geven. Dat is makkelijk als je een gazon hebt waar je hond in alle comfort 
kan dineren. Als je hond binnen moet eten, geef dan eten in de keuken, de bijkeuken of zelfs in de 
badkamer. Als je een krant neerlegt, een kleed of een handdoek maak je het schoonmaken wat 
makkelijker.  

Wees voorzichtig en heb plezier 
Rauwe, bevleesde botten werken als de tandenborstel, tandpasta en flossdraad van de natuur. Veel 
honden die slechte adem en rood tandvlees hebben krijgen weer een goede mondgezondheid na een 
paar weken op een natuurlijk dieet. Echter, hodnen die lijden aan meer ernstige tandproblemen zouden 
wellicht eerst een tandheelkundige behandeling moeten krijgen voordat ze aan een natuurlijk dieet 
beginnen. (Kijk hier voor de 12 jaar oude Malezer Tess die een tandheelkundige behandeling krijgt 
http://www.rawmeatybones.com/tvVideo/abc/abc-investigators.html en haar opmerkelijke herstel 
http://www.rawmeatybones.com/tvVideo/raymartin/raymartin.html). 
Honden “houden” veel van botten enworden soms beschermend. Pas daar goed mee op en ontmoedig 
jonge kinderen om de honden te benaderen als ze eten. Een trainer op je hondenclub kan je hierover 
verder adviseren. De eerste keer dat je je hond rauwe, bevleesde botten geeft kan  
zo gewichtig of alledaags zijn als je het zelf maakt. Maar het zal de start zijn van een heel nieuwe 
manier van leven voor jou en je huisdier. Een camera bij de hand hebben is handig, net als een 
dagboekje bijhouden. In de jaren die vlgen zul je dan in staat zijn om de bewijzen te delen van je 
baanbrekende inspanningen met je kleinkinderen als je met trots terugkijkt. 
 
Dit artikel mag gekopieerd en verspreid worden voor persoonlijk gebruik.  
Ik wens jou en de jouwen de allerbeste gezondheid 
Tom Lonsdale, oktober 2007  
 
Vertaald van het oorspronkelijke artikel: http://www.rawmeatybones.com/petowners/RMB-
feeding.pdf  
 
Translated from the original article on: 
http://www.rawmeatybones.com/petowners/RMB-feeding.pdf 
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