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Overschakelen, malen en fokken
Overschakelen naar rauwe voeding
Het voeren van rauwe, vlezige botten verricht wonderen ten gunste van de gezondheid van
honden. Maar het begin, het overwinnen van je angsten, kan een zenuwslopende bezigheid
zijn. We hebben allemaal wel eens negatieve berichten in de media gelezen over honden die
stikken in botten, de dierenartsrekeningen geassocieerd met darmperforaties en slechte
bacteriën waarvan gezegd wordt dat ze zich schuilhouden in elke hap rauwe voeding. We
willen onze huisdieren ook maar niet een béétje kwaad doen. Daarbij hebben we een zelfbeeld
dat we moeten behouden. We willen niet roekeloos overkomen, conventies bespotten en
openstaan voor spot.
Wees gerust, veeg het zweet van je voorhoofd en droog je handpalmen.Het menu van je
huisdier omschakelen is het belangrijkste wat je kunt doen om gezondheid, vitaliteit en
levensduur te bevorderen. Gelukkig staan de meeste honden in contact met hun innerlijke
wolf en zullen ze het eerste sappige bot pakken dat je ze aanbiedt. Sommige honden echter,
verslaafd zijnde aan het commerciële aanbod, hebben misschien wat overtuiging nodig.
Laten we aannemen dat je hond nog relatief jong is, geen grote/pijnlijke problemen heeft met
zijn tanden en tandvlees (zie hoofdstuk 7) en tot nu toe commercieel of een thuis gekookt
menu gevoerd heeft gekregen. De eerste vraag is dan: voer je de veranderingen geleidelijk
door of schakel je het menu abrupt over?
Ik beveel je aan dat je, wanneer het mogelijk is, je een complete verandering doorvoert,
zonder opbouw. Stop gewoonweg met het oude menu en start met het nieuwe. In het begin is
de beste aanpak één voedselsoort te kiezen en daarbij te blijven totdat ze succesvol
omgeschakeld zijn. Hele kippen of kippenruggen en –skeletten maken een aantal goede
beginners maaltijd voor alle formaten honden. Gooi de onderdelen simpelweg op de grond en
kijk naar je hond die snuift, likt en uiteindelijk toehapt. Je zou de behoefte kunnen voelen te
gaan zweven bij de eerste paar voedingssessies. Probeer van op een afstand te zweven om niet
opdringerig over te komen bij je hond.
Na ongeveer een week van kip of ander gekozen voedsel te hebben verstrekt, en
vooropgesteld dat er geen spijsverteringsproblemen zijn, dan kun je een variëteit van andere
grote, rauwe, vlezige botten en karkassen introduceren. Sta ongeveer een week toe om een
nieuw soort voedsel te introduceren voordat je overgaat op de volgende.
Wat als je hond verslaafd is aan junk food en wat als jij gewend bent aan het voeren van die
verslaving? Vaak maakt een vastenperiode van 24 uur een groot verschil. Weersta de
verleiding om een snack van brok of ingeblikt moes te geven. Verwijder simpelweg al het
voer gedurende 24 uur. De volgende dag zal je wat verwarde en hongerige hond meer
gewillig zijn om het nieuwe, vreemde, aangebodene te onderzoeken. Als deze strategie faalt,
moeten we opnieuw gaan nadenken.

Moeilijke honden overschakelen
Sommige mensen voelen hun maag draaien bij de geur, of zelfs de gedachte, aan een bepaald
voedsel. Voedselaversie treft honden ook. Bijvoorbeeld als een hond gestoken word door een
bij op het moment dat hij / zij een kipkarkas eet, of buikpijn krijgt op dat moment van het eten
van die kipkarkas, dan word die pijn geassocieerd met die kippenmaaltijd, dan kan het
resultaat aversie van kip zijn. Algemeen beschouwd is het echter geen slechte ervaring maar
gebrek aan ervaring die honden nieuwe smaken en texturen doet weigeren.
Het overschakelen van moeilijke honden zou wat vindingrijkheid kunnen kosten waarbij je
een combinatie van methoden gebruikt. Net zoals wolven, kunnen honden verbazingwekkend
goed honger aan. Het is niet onaardig om honger je belangrijkste gereedschap te laten zijn.
Dikke honden kunnen zelfs voor langere perioden vasten zonder ziekteverschijnselen - zelfs
verscheidene weken. Magere honden kunnen ook voor langere perioden zonder voedsel. Maar
twee of drie dagen zonder porties werkt meestal gewoon goed. Als de kippenskeletten niet
gegeten zijn na een uur, leg ze dan in de koelkast tot de volgende dag. Na een dag of drie zal
je hongerige hond je overal volgen - en een gewillige deelnemer zijn in het experiment.
Komt je hond af op het rammelen met droge brokken? Houd je hond ervan smakelijke hapjes
te vangen, of een bal op te halen? Een beetje plagen en misleiding, omwille van eervolle
doelen, zouden de truc kunnen zijn. Rammel met de bak, maar gooi er kleine stukjes vlees in.
Je zou kunnen proberen wat kippenvlees in stukjes te snijden en het te mixen met het bekende
voedsel; geleidelijk aan de proporties kip te verhogen gedurende een paar dagen en het dan te
vervangen door grotere stukken kip aan bot. Je zou kunnen proberen blikvoeding of gemalen
brokken op rauwe botten te smeren.
Heb je een kleine hond die je gekookte menselijke voeding geeft? Sommige kleine honden
zouden hun kip licht gegrild willen hebben. Grill het vlees na een introductieperiode en
minder tot het moment dat het geheel rauw is. Wanneer je hond het idee heeft dat rauw vlees
goed smaakt, zal hij of zij snel vreugde scheppen in het scheuren van vlees en het kraken van
botten. De aanhouder wint. Geef niet op bij kleine honden. Rauwe voeding is essentieel voor
hen. Ze hebben méér tandenreiniging nodig, niet minder.
Als een hond eenmaal geniet van de smaak van rauwe kip, dan is de geleidelijke overgang
naar rauwe, vlezige botten en slachtafval meestal ongecompliceerd. Hoe het ook zij, wanneer
een nieuw onderdeel weerstand oproept, probeer dan een paar dagen te vasten. Ik wens je
succes toe en ik noem een aantal uitzonderingen - rauw voeren is geen mechanisch proces, we
moeten voeling blijven houden met de realiteit van de natuur. Er zijn honden die nog liever
verhongeren dan te eten wat anders gezond, natuurlijk voedsel is.
Sommige honden genieten van rauwe vis en sommige honden weigeren vis te eten, hoe hard
je het ook probeert. Mijn eigen honden eten kippenruggen en
- skeletten met geestdrift. Maar tot mijn ergernis, toen ik wat oude leghennen kocht, met de
intentie ze warm, bevederd en met ingewanden en al te voeren, pakten ze de vers geslachte
hennen met een krachtige schudbeweging aan - er zorg voor dragend dat de hennen dood
waren - maar weigerden resoluut ze te eten. Ik probeerde de hennen te plukken, te ontdoen
van hun ledematen, ik probeerde alles wat ik kon bedenken, maar de hennen bleven
onaangeroerd. Zo is het leven met honden.
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De overgebleven hennen leefden nog lang en gelukkig en legden heel wat eieren om dat te
bewijzen.

Voedsel malen, is het nodig?
Door het trekken en scheuren aan voedsel houden carnivoren periodontale en daarmee
geassocieerde ziekten op een afstand. Als je de tandenreinigende functie weghaalt, ontneem je
een groot voordeel van rauw voedsel. Je zou geen medicijn kopen dat aangelengd is met water
voor een goedkopere prijs, voor je kinderen, en op dezelfde wijze is het geen goed beleid de
gezondheidsvoordelen van rauwe voeding te laten verwateren.
Maar in overweging nemend dat we te maken hebben met complexe, biologische systemen,
dan is het heel af en toe nodig dat we de regels aanpassen. Voor korte tijdsperioden kunnen
carnivoren perfect overleven zonder bot in hun menu. Dus als een huisdier te jong of te ziek is
om hele, rauwe, vlezige botten te eten, dan is het antwoord simpel - voer gesneden of gemalen
vlees en slachtafval (maar onthoud: dit is alleen voor een korte tijdsperiode).
Voordat pups drie weken oud zijn hebben ze geen vast voedsel nodig en na zes weken hebben
ze tanden om aan hele stukken voedsel te trekken en te scheuren. Gedurende de overgangsfase
van melk naar hele stukken voedsel, geven wolvenmoeders deels verteerde maaginhoud over
voor hun pups. Alleen een paar gedomesticeerde honden geven voedsel over op deze manier.
Als de hond genoeg melk heeft en het nest klein is, dan zal extra voeren wellicht niet nodig
zijn. Maar als je twijfelt, geef dan fijn gehakt of gemalen rauw vlees met kippenstukjes. Op de
leeftijd van zes weken blijken de meeste pups een voorkeur te geven aan voedsel dat trekken
en scheuren vereist, en dan zou het voeren van gemalen voedsel beëindigd moeten worden.
Voor het voeren op lange termijn van oude en tandenloze honden zou het voedsel misschien
gemalen moeten worden. Maar ik zeg "misschien". Zelfs tandenloze of bijna tandenloze
honden kunnen op hun tandvlees door kippenskeletten heen komen. Zij hebben baat bij de
mentale en fysieke oefening en versterken het tandvlees. In de laatste weken van zijn leven
zal een bejaard huisdier misschien assistentie nodig hebben bij het eten. Gemalen of gesneden
vlees en slachtafval werkt hier goed. In een laat stadium van het leven en voor een korte
periode, hoef je niet strikt vast te houden aan de botbehoefte in het menu.
Dus wanneer hebben volwassen honden gemalen, rauwe, vlezige botten nodig?
Er is een zeldzame gezondheidstoestand, mega-oesophagus, die effect heeft op de
mogelijkheid van een dier voedsel aan de maag te leveren, met als resultaat dat het voedsel
samengevoegd wordt in de slokdarm. Fijn gemalen voedsel zou dan aangeboden moeten
worden. Een zeldzame toestand van honden, pylorische stenose, zou kunnen voorkomen dat
voedsel van de maag naar de dunne darm passeert. Een operatie kan meestal het probleem
oplossen, maar totdat de operatie verricht is, is het best om het voedsel te malen.

Fokken
Laat de natuur onze gids zijn. Laat het kweekseizoen samenkomen met een goed aanbod van
geschikt voedsel. Ja, zo eenvoudig is het. Wilde carnivoren planten zich voort op hetzelfde
moment dat er een maximum aantal aan eenvoudig te vangen jonge prooidieren is.
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Voer je fokdieren op een wijze die zo dicht mogelijk bij de natuurlijke manier van voeren
aansluit en ze zullen optimale vruchtbaarheid hebben, foetussen zullen de volledige draagtijd
uitdoen en het geboorteproces zal zo ongecompliceerd mogelijk verlopen zoals het in alle
redelijkheid kan verwacht worden.
De redenen hiervoor zijn duidelijk als we ophouden eraan te denken. Gezonde mannetjes
hebben gezond sperma en gezonde vrouwtjes leveren gezonde eitjes. Een gezonde
baarmoeder creëert de beste omgeving voor groeiende embryo's, een sterke baarmoeder en
buikspieren geven de beste kans voor een probleemloze geboorte.
Fokkers melden minder keizersneden bij dieren die rauw gevoerd zijn, in tegenstelling tot
diegene die bewerkte voeding kregen. Pasgeboren pups en kittens neigen wat kleiner te zijn,
maar krachtiger dan de slaperige nakomelingen van moeders die bewerkt voedsel kregen.
Pups en kittens die zogen stimuleren het melkaanbod en de samentrekkingen van de
baarmoeder krachtiger, wat op zijn beurt het welbevinden van de moeder verzekert. Gezonde
moeders likken en wassen hun nakomelingen om de moederband te versterken en circulatie,
ademhaling en de afscheiding van urine en uitwerpselen te stimuleren bij de jongen.
Carnivoren moeders "ruimen op" bij hun nakomelingen. Het intrigeerde me dat het
"opruimen" langer duurt bij nesten die rauw gevoerd worden. Geen vieze geurtjes en
karakteristieke troep van welpen zoals je ze vind in met bewerkte voeding gevoerde nesten.
Op de leeftijd van drie weken is de tijd gekomen om te beginnen met het geven van hele
stukjes rauwe voeding. Kippenruggen en -skeletten zijn een goed eerste keus op voorwaarde
dat er veel vlees aan de botten zit. De jongen zuigen eerst en rukken dan aan het vlees en op
de leeftijd van zes weken kraken ze de zachte kippenbotten. Hele konijnen en vissen zijn een
andere goede bron van voedsel voor jonge dieren. Hou alsjeblieft in gedachten dat pups vlot
een scala aan soorten voedsel tot zich nemen. Introduceer vroeg een grote verscheidenheid
aan rauwe, vlezige botten en karkassen en je huisdieren zullen opgroeien met een brede
waaier aan smaak.

Supplementen
Zwangere vrouwen krijgen frequent extra ijzer en foliumzuur voorgeschreven. Maar voor
zwangere carnivoren is er geen behoefte aan extra's. Voer gewoon hele karkassen of rauwe,
vlezige botten en tafelresten. In feite kan het toevoegen van mineralen en vitaminen
schadelijk zijn.
Moederloze pups moeten melk gevoerd krijgen. Als je geluk hebt zal je een pleegmoeder
kunnen vinden die de wezen zou willen accepteren als haar eigen kroost. In het
tegenovergestelde geval zijn er goede kunstmatige melkproducten verkrijgbaar bij
dierenartsen en dierenspeciaalzaken. Onthoud alsjeblieft dat carnivoren moeders hun
nakomelingen likken, die dan urineren en ontlasten op die tong van hun moeder. Het is
belangrijk dat je deze handelingen imiteert na een voedingssessie. Maar je hoeft je tong niet te
gebruiken! Ik adviseer een vochtig gemaakt wattenbolletje of een papieren zakdoekje, dat
werkt
goed.
Zoals eerder gezegd, zouden pups van de leeftijd van drie tot zes weken extra voeding nodig
kunnen hebben met fijn gesneden of gemalen voedsel. Fijn gehakt voedsel van kip, vis, konijn
of mager rundvlees werkt goed. Voorzie een constante voorraad van karkassen of
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kippenskeletten gedurende deze periode van extra voeren. Zodra pups gewend zijn aan het
trekken en scheuren, stop je met gemalen of gesneden vlees.
Opgroeiende pups hebben veel calcium in hun menu nodig om de groei van sterke botten te
verzekeren. Slachtafval en grote stukken rauw vlees, bijvoorbeeld kopvlees, kan gematigd
gevoerd worden. Maar deze voedselonderdelen bevatten weinig calcium. Er is geen noodzaak,
en het kan zelfs schaden om calcium - of vitaminesupplementen te geven. Het beste beleid is
een natuurlijke bron van calcium te verstrekken: hele karkassen of rauwe, vlezige botten.
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