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Horen en zien 
 
 
Het primitieve geluid van een hond die botten kraakt verbind ons met een ver verleden en 
helpt ook een visie op te bouwen naar de toekomst met enorme potentiële voordelen. Laat ons 
een aantal voordelen in overweging nemen om onze visie in werkelijkheid te kunnen 
omzetten. 
 
Het welzijn van de dieren 
Er kan geen twijfel over bestaan, zowel wilde als gedomesticeerde carnivoren, gedijen het 
best op dat soort van voeding welke de Natuur voorschrijft. Tenzij we op een andere planeet 
leven, vertelt het gezonde verstand ons dat honden en alle andere carnivoren een dieet moeten 
gevoerd worden dat het best voldoet in hun nutritionele en gezond makende behoeften. Omdat 
bijna alle honden, katten, fretten en een groot aantal dieren in dierentuinen junk food gevoerd 
worden, is het potentieel dat nog vatbaar voor verbetering is enorm. 
  
De rest van onze reis start hier. We kunnen beginnen met onze eigen dieren op gepaste wijzen 
te voeren en zo een goed voorbeeld te stellen zodat anderen kunnen volgen. Maar , we kunnen 
ook actiever meewerken, we kunnen er met familie en vrienden over praten en ons linken aan 
anderen om zo , via het internet onze kennis te verspreiden naar een nog grotere 
gemeenschap. Kinderen van jongs af aan de biologische eigenheid van carnivoren bijbrengen 
zal bij hun de basis leggen om zelfstandig te leren denken, om zodoende de wil en de 
mogelijkheid te hebben om weerstand te bieden aan de valse boodschappen van de pet food 
industrie. Je kunt beginnen te onderwijzen aan kinderen of aan hun leraren – beginnen, dat is 
wat belangrijk is. 
 
Dierengeneeskundige diensten 
Overweeg eens wat er zou gebeuren met de voorzieningen van dierengeneeskundige diensten 
wanneer we een populatie van gezonden honden en andere carnivoren zouden hebben. Denk 
aan al de andere voordelen wanneer bezoeken aan de dierenarts zelden worden. Minder geld 
,inspanning en tijd zullen vereist zijn om in de rij te gaan staan bij de dierenartsen; minder tijd 
en inspanningen zullen we moeten doen om pillen door de gespannen kelen te drukken; 
minder tijd , geld en inspanningen zullen we moeten besteden aan shampoos en 
vlooienbestrijdingsmiddelen. Met een sterk geminderde behoefte aan dierengeneeskundige 
bijstand zal de behoefte aan dierengeneeskundige opleidingscentra afnemen en 
farmaceutische producten zullen een dramatische terugval kennen. 
 
Hoe kunnen we deze visie dan werkelijkheid maken wanneer al diegenen met gevestigde 
interesse je willen dwarsbomen? Eerst en vooral, ken je vijanden. Je dient te weten dat 
verenigingen en opleidingscentra van dierenartsen, junk food fabrikanten en de 
farmaceutische industrie je zullen willen stoppen. Het is spijtig om vast te stellen maar ook 
overheidsinstanties, medische en tandtechnische onderzoekscentra en welzijnsorganisaties 
voor dieren hebben producten te verkopen of belang bij het in stand houden van het bestaande 
systeem en daar kan je ook niet terecht voor hulp.  
 



De conclusie is dus dat we heel wat tegenstand hebben en weinig of geen hulp. Maar, 
uiteindelijk weten we wel waar we staan. Tracht een dierenarts te vinden die het voeren van 
rauwe vlezige botten en karkassen ondersteunt. Adviseer je vrienden en buren dat het zeker de 
moeite loont je om je wat verder te verplaatsen naar een dierenarts toe, die het hoe en het 
waarom kent van de essentiële zaken van carnivoren voeding.  
 
Gemakzucht en economie 
 “Blik en kant en klare verpakte voeding is zo veel makkelijker” hoor je mensen dikwijls 
opmerken. Gemakzucht ? Wanneer je het aan je honden zou kunnen vragen, zouden zij 
zeggen dat het niet eenvoudig is om een schadelijk dieet te eten, om regelmatige ritjes naar de 
dierenarts te maken, om voortdurend slecht gezind te zijn of gevaar te lopen op pijn en 
frustraties. En ik veronderstel dat ook de eigenaars het openen van een blik of verpakte 
voeding niet als gemakkelijk gaan beschouwen wanneer ze de volle impact hiervan kennen en 
begrijpen. Bovendien, wat is er moeilijk aan om een diepvriezer te vullen en dan een stuk 
bevroren rauw en bevleesd bot voor je honden te gooien?  
 
Hoe zit het met het kostenplaatje? Het voeren van een junk food dieet kan nauwelijks 
ondersteund worden omdat het bedrieglijk goedkoper is. Een natuurlijke voeding kost in de 
meeste gevallen minder dan voorverpakt voer, uiteraard is dit ook afhankelijk van de plaats 
waar je woont. Maar de kosten van het voedsel zijn maar een deel van het geheel. We dienen 
ook rekening te houden met de kosten van de bezoekjes aan de dierenarts, de medicatie en het 
opruimen van de bergen stikkende honden drollen – de natuurlijk varianten wegen een stuk 
lichter en stinken aanzienlijk minder. Honden die junk food gevoerd worden zijn moeilijker te 
trainen en er zijn veel meer bijtaccidenten met hun eigenaars.1 Ook deze kost dient verrekend. 
De niet financiële kant van de zaak dient ook overwogen te worden.  
 
Hondeneigenaars ervaren stress en soms een schuldgevoel wanneer honden regelmatig of 
herhaaldelijk ziek zijn en een vroegtijdige euthanasie zich opdringt. 
 
Daarnaast zijn er ook verborgen kosten voor de belastingbetaler en de bredere gemeenschap. 
Belastingen worden betaald voor opleidingscentra voor dierenartsen die junk food promoten 
en voor overheidsinstellingen die verondersteld worden van de gemeenschap te beschermen 
maar het dus niet doen. De dierenvoedingsreklame is een verborgen en substantieel 
kostenplaatje inbegrepen in het blik of het pak. Reclame in de dierenvoedingsindustrie 
moedigt het houden van huisdieren aan. Wanneer deze dieren dan in grote aantallen 
ongewenst worden dient de overheid hier ook haar verantwoording op te nemen om het 
probleem op te lossen. 
 
Wanneer de mythes van gemakzucht en economische belangen beter zouden begrepen worden 
zou de weerstand tegen het voeren van een meer natuurlijk dieet verminderen. We moeten 
hier twee zaken verwezenlijken. Eerst moeten we de mythe stoppen die gecreëerd word door 
de dierenvoedingsindustrie en hun handlangers. Ten tweede dienen we een klaar inzicht te 
scheppen over de hele situatie, help de mensen de gebruikelijke mythes te onderkennen en de 
kosten uit te leggen. Wanneer ze de voordelen voor hen zelf zullen ervaren zullen zij 
makkelijker omschakelen.  
 
Het milieu 
In de huidige tijd kan geen enkel nieuw initiatief worden goedgekeurd zonder de test te 
ondergaan van de impact op het milieu. Rauw voeren doorstaat die test. De junk food 
industrie faalt en is een vlek op de natuurlijke omgeving. 
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Door de junk-dierenvoedings-industrie te beperken, beperken we ook onnodige 
fabricageprocessen, verpakkingen en transport.Landbouwgronden die nu benut worden voor 
toepassingen in de nep-dierenvoedingsindustrie kunnen voor andere doeleinden gebruikt 
worden. Konijnen, kangoeroes, geiten en andere dieren die goed aangepast zijn aan de 
omgeving kunnen de basis vormen van een meer milieu vriendelijke, toepasselijke 
dierenvoedingsindustrie. 
 
Wanneer dieren een gezond natuurlijk dieet gevoerd worden, dan zal er ook minder nood zijn 
aan voor het milieu schadelijke industrie zoals de farmaceutische industrie met onder andere 
shampoos en vlo behandelingen. Zeer belangrijk ook , de publieke parken en waterlopen 
zullen minder te leiden hebben van besmetting met hondenuitwerpselen. 
  
Onze bezorgdheid voor de planeet aarde vereist een vast stappenschema. Maar het 
vervuilende monsters dat de dierenvoedingsindustrie in wezen is vertrappeld alles wat het 
tegenkomt. Wanneer we volledige juridische en parlementaire onderzoeken en vragen zullen 
krijgen, dan zal de impact van dit monster en zijn beschermende cordon van professionelen, 
beter gekend worden. Ondertussen, kunnen we als bezorgde burgers, starten met het promoten 
van een bewustwording voor de gezondheid van de honden en alle bewoners van de planeet 
aarde. 
 
Menselijke gezondheid 
Spitsvondig en soms minder spitsvondig kwetst de junk food industrie de menselijke 
gezondheid. Kijk gewoon maar is om je heen. 
 
Honden beten 
In de Verenigde Staten gebeuren jaarlijks ongeveer 5 miljoen ongevallen met verwondingen 
ten gevolge van hondenbeten. Dit is 13.000 per dag. Wanneer je dit wereldwijd extrapoleert 
dan is dit een aanzienlijk probleem en voor sommige individuen kan dit vernietigend zijn. 
Dikwijls zijn kinderen het slachtoffer en zijn het beten in het aangezicht. 
 
In bijna alle gevallen betreft het honden gevoerd met junk food. De vraag rijst dan: Was het 
dieet de hoofdrolspeler die het gedrag van de hond beïnvloede, een bijdragende factor of 
helemaal geen factor? We kunnen wel stellen dat honden die junk food gevoerd worden de 
neiging hebben om prikkelbaarder te zijn en moeilijker te trainen. Een significante proef is 
gekend bij golden retrievers, normaal een volgzaam ras, waarbij vastgesteld werd dat ze hun 
eigenaars aanvielen wanneer ze junk food werden gevoerd en volgzaam werden wanneer ze 
gekookte lam en rijst werden voorgeschoteld. Dan stelt zich de vraag, hoe zouden de honden 
zich gedragen hebben wanneer ze een natuurlijke rauwe voeding zouden gekregen hebben! 
Objectief onderzoek is hier een dringende prioriteit, duizenden slachtoffers elke dag hebben 
behoefte aan en recht op antwoorden.  
 
Werkhonden 
Gezondheid en voorspoed van mensen gaat soms nauw samen met gezondheid van honden – 
bijvoorbeeld de gezondheid van hulphonden, zoals speur- en reddingshonden. Zoals we met 
zijn allen weten, honden die junkfood gevoerd worden zijn zelden echt gezond en presteren 
consequent beneden hun niveau. 
 
Onderzoekers hebben een groep beagles bestudeerd, over een periode van enkele maanden, 
die leden aan een progressieve opbouw van tandplak en tegelijkertijd de mogelijkheid 
verloren om geuren te ontdekken. De honden hun tanden werden gereinigd en nog dezelfde 
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dag werd hun vermogen om geuren te detecteren terug normaal. Stel je de gevolgen voor 
wanneer een junkfood gevoerde hond, waarvan de tanden ingebed zijn in tandplak, faalt in het 
opsporen van een springtuig van terroristen.  
 
Menselijke zorgen 
De dierenvoedingsindustrie spendeert bergen geld aan advertenties, aan 
universiteitsdepartementen en internationale symposia om er nota van te laten nemen dat 
honden goed zijn voor de menselijke gezondheid en voorspoed. In april 2004 verscheen in 
The Sydney Morning Herald volgend artikel: 
 

Ouderen in Australië, die een huisdier bezitten, lijken minder bestand te zijn tegen 
depressies en zijn psychisch minder gezond dan mensen die geen huisdieren bezitten, 
dit volgens een nieuw Australisch onderzoek. Dit druist radicaal in tegen de claims 
van de dierenvoeding industrie, en anderen. Deze studie toont aan dat er geen 
gezondheidsvoordelen zijn bij ouderen aan het houden van huisdieren. 

 
Kunnen deze bemiddelende mentale en psychische gezondheidsvoordelen, minstens voor een 
deel, te wijten zijn aan de verziekte gezondheidstoestand van deze huisdieren die op een 
commercieel dieet staan? Zou het te wijten kunnen zijn aan de zorg die geassocieerd word 
met het hoog oplopen van rekeningen van de dierenarts?  
 
Onderdrukking van het immuun systeem 
In 1995 publiceerde The Journal of Small Animal Practice, het tijdschrift van de Vereniging 
van Dierenartsen voor Kleine Huisdieren, de resultaten van mijn onderzoek bij honden en 
katten die het aan de voeding gerelateerde probleen vertoonden van periodontale ontstekingen 
en tekorten van het immuunsysteem. Het zuiver maken van het gebit en een verandering van 
het dieet van deze dieren  resulteerde in een herstel van het immuun systeem naar een veel 
gezondere status. De toepassingen van het immuun systeem onderzoek in het algemeen, AIDS 
onderzoek in het bijzonder, en hun wijde aspecten naar de gezondheid van mens en dier zijn 
enorm.  
 
Eerder dan een verder onderzoek te eisen boog de uitgever van het tijdschrift onder de druk 
van boze dierenartsen en werd verdere discussie op alle bladzijde van het tijdschrift gebannen. 
De uitgever ondernam ook schriftelijke acties en voorkwam de her-publicatie van het 
tijdschrift om op deze manier te verhinderen dat een breder lezerspotentieel werd bereikt en 
eventuele actie kon ondernemen. 
 
De dierengeneeskundige onderzoekcentra genieten van vele privileges en hebben ook 
verplichtingen. Wanneer onderzoek gepubliceerd word, dat het gevestigde establishment 
aanvalt, of het potentieel heeft om het leven van miljoenen te veranderen in de positieve zin, 
dan komen onmiddellijk onderzoekers in actie om te verwijzen naar hun werk, ofwel om dat 
te bevestigen, ofwel om de nieuwe informatie af te schieten. In 2002, zeven jaar na de 
publicatie in het originele tijdschrift, verklaarde professor Tony Buffington, een zegsman van 
de Amerikaanse dierengeneeskundige onderzoekers het volgende : “ Ik heb het artikel 
gelezen, en ik heb het door niemand elders zien reproduceren” 
 
Honden in medische onderzoeken 
Nieuwe medische onderzoekingen en toepassingen van medicijnen voor menselijk gebruik 
worden dikwijls uitgetest op honden. Honden die tijdens deze experimenten gebruikt worden, 
worden onoverkomelijk gevoerd met junk food. Ik sprak er ooit over met een onderzoeker, 
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die werkte aan een nieuw ontstekingsremmend  medicijn, dat de meeste honden gevoerd 
worden met commerciële voeding en lijden aan tandvleesontstekingen (welke gekoppeld 
worden aan hart kwalen , hart aandoeningen, kanker en Alzheimer) en dat  mijn onderzoek 
uitwees dat de zogenaamde normale bloed waarden niet echt betrouwbaar zijn. Hij haalde zijn 
schouders op , en antwoordde me dat zijn onderzoeksteam bij ieder experiment meerdere 
honden gebruikte om statistische vergissingen te voorkomen. 
 
Onontgonnen opportuniteiten 
De junk food dierenvoedingsindustrie en al zijn kompanen beweren dat honden die bewerkte 
voeding gevoerd worden tot de gezondste behoren, daar waar het tegengestelde het geval is. 
Honden zijn slachtoffer van een hele reeks van ziekten , zoals ook wij,  – diabetes, artritis, 
nierziekten en kanker – en vertonen dikwijls verregaande verbeteringen in hun 
gezondheidstoestand wanneer ze overgeschakeld worden van fabrieksvoer naar een natuurlijk 
dieet. Waarom worden voorheen zieke , ontaarde dieren, in enkele dagen tijd , terug herboren 
als pups ? Deze vraag moeten we ons blijven stellen omdat het biologische mechanisme een 
grote impact kan hebben bij een gezond dieet voor zowel mensen als dieren.  
 
Er zijn meer dan voldoende gekende junk food gegevens die een leger van medische en 
dentale onderzoekers kunnen mobiliseren. Waarom dan is er nog nooit diepgaander 
onderzoek gebeurd? Voor ons aller gezondheid moeten we die dokters en tandartsen vinden 
die bereid zijn de nodige initiatieven te ontwikkelen. Ondertussen kunnen wij de nodige 
stappen ondernemen om onze eigen gezondheid te verbeteren, gebaseerd op datgene waarvan 
we weten dat het werkt bij onze honden. We kunnen beginnen met een meer natuurlijk dieet 
te eten  en  in het bijzonder aandacht te schenken aan onze eigen tandhygiene. En eerder dan 
slechte hondenadem te beschouwen als iets prettigs om over te grappen, zouden we dat 
kunnen gebruiken om onze kinderen te wijzen op de gevaren van het ontbreken van een 
duidelijke tandhygiene. 
 
Wetenschap in de samenleving 
Er word verondersteld dat we leren van onze fouten en er zijn een paar fouten zo groot als het 
debacle van de junk-dierenvoedings-industrie. Junk wetenschap is de gebrekkige fundering 
waarop de hele stichting van de fabrieksvoer industrie is gebouwd. Velen van wie dat systeem 
ondersteunen, de zogenaamde wetenschappers en sleutelfiguren, leven in, en met een leugen. 
Systemen die de intentie hebben om ons begrip en kennis in de wereld te vergroten en ons 
willen beschermen tegen uitbuiting doen het tegenovergestelde. 
  
Onze visie is te lang is het obscure gebleven. We hebben nu onderzoeken en inlichtingen 
nodig, en ook de wettelijke en politieke wil, van alle wettelijke en politieke autoriteiten, om 
dat debacle te onderzoeken en te vervangen door mensen en systemen die ons verder leiden 
naar een betere toekomst. Onze honden dienen in harmonie te leven met dat wat de natuur hun 
voorschrijft. Ze kunnen het ons niet in woorden vertellen, maar wanneer we het hun toestaan, 
dan kan het geluid van krakende botten een krachtige hint zijn. Laat ons luisteren naar de 
wetten van de natuur. Laat ons een begin maken van een krachtige poging. Het loont de 
moeite om het te proberen, het kan wonderen verrichten.  
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