Disclaimer:
Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid
van de hierin opgenomen informatie.
Maurice Flinterman kan echter niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden
gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie in dit rapport.

Belangrijk:
Je mag dit rapport gratis weggeven aan wie je maar wilt.
Het rapport mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid, het is niet toegestaan
de inhoud en/of opmaak te wijzigen, of informatie uit dit rapport op een andere
wijze te gebruiken.
Plaats dit rapport op je website of geef het aan de leden van je mailinglijst.

Over Dierbewust.nl
Dierbewust.nl is opgezet voor gelijkgestemde mensen die de kwaliteit van hun
leven en die van hun huisdier willen verbeteren. Gezondheid en bewustwording
spelen hierin een belangrijke factor om een goed en gelukkig leven te leiden.
Weet wat je voert!
Op Dierbewust.nl vind je veel waardevolle tips, trucs en technieken voor een
gezond en bewust dierenleven. We zijn bereid je ondersteuning te geven waar dat
nodig is.
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Inleiding
We houden van onze huisdieren en proberen altijd het allerbeste voor ze te doen.
Ons huisdier is onderdeel van het gezin en zo behandelen we het dan ook. Wij zijn
bereid om hier veel tijd, energie en geld in te steken. De kwaliteit van het leven
van ons huisdier is net zo belangrijk als dat van onszelf, nietwaar?
Maken we hierin dan ook daadwerkelijk de juiste keuzes?
In Nederland lopen we op het gebied van dierenvoeding achter. En niet zo’n beetje
ook. Amerika en Duitsland zijn de voorlopers op het gebied van dierenvoeding. Hoe
dit kan? Ik weet het niet.
De cijfers vertellen in Nederland genoeg. Meer dan 90% van Nederland voert zijn
hond of kat brokken. Minder dan 10% geeft hun huisdier op dit moment rauw
vlees.
Het is dan ook begrijpelijk dat de mensen die hun honden en katten brokken
voeren grote vraagtekens hebben bij de rauw vers vlees voerders. Toch zie je dat
de stroming rauw vlees gevoerde honden steeds groter wordt. Hoe komt dit? In
hoeverre heb jij je in dit vraagstuk verdiept? Wat is de beste kwaliteit voeding:
brokken of vers vlees?
Als jij tot de bovenstaande 90% behoort die brokken voert, dan heb je hoogst
waarschijnlijk het gevoel dat je goed bezig bent. Maar op welke feiten heb je dit
gebaseerd?

“Mijn dierenarts adviseert brokken en die heeft er voor gestudeerd,
dus die heeft er verstand van, dat is de reden dat ik brokken voer”.
Dit is een vaak genoemd argument waardoor dierenliefhebbers in veel gevallen
overtuigd zijn dat brokken de beste voeding is. Want jouw dierenarts heeft er voor
gestudeerd en die is immers een specialist! Maar is dit ook zo?
Heb jij enig idee hoeveel uur er wordt besteed aan voeding op de 6-jarige opleiding
van jouw dierenarts?
Nee?
Hou je vast! De volgende resultaten kunnen schokkend voor je zijn. In de zes jarige
dierenartsopleiding wordt er gemiddeld tien uur aan het onderwerp voeding
besteed voor honden en katten. Ja, je leest het goed!
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“Ik denk dat het voortvloeit uit het feit dat in de opleiding
diergeneeskunde nagenoeg nul uur over diervoeding van een hond
of kat gegeven wordt. Terwijl er wel een aantal jaar gegeven wordt
over kippen, paarden en landbouwhuisdierenvoeding”. Dierenarts
Erwin van Gijtenbeek
Is jouw dierenarts dan wel echt die voedingsexpert?
Misschien toch niet! Je kunt het hen niet kwalijk nemen, dierenartsen geven
immers naar hun idee ook het beste advies. Je kunt het vergelijken met een
huisarts. Een huisarts doet waar hij goed in is, het achterhalen waar jouw
problemen/klachten vandaan komen. Alleen diezelfde huisarts is geen
voedingsdeskundige.
Het is goed om te weten dat de markt voor voeding van honden en katten in de
Europese Unie ver boven de 100 miljard per jaar om zet.
Diezelfde brokkenfabrikanten spelen goed in op het gevoel van ons als
dierenliefhebbers. Veel reclame met lachende gezichten, huisdieren die er vrolijk,
gezond en gelukkig uit zien. Maar doen de brokken wat ze beloven?
Waarom zeggen sommige mensen dat brokken slecht zijn voor jouw hond? Hoe
komt het dat jouw dierenarts brokken adviseert? Waar is dit op gebaseerd?
Hoe goed heb jij je eigenlijk verdiept in de brokken en de kleine lettertjes achterop
de voedingszak?
Dit zijn enkele vragen van dierenliefhebbers die hier geen antwoord op weten te
vinden. Dezelfde vragen had ik ook en daarom ben ik op onderzoek uit gegaan.
De antwoorden op deze vragen heb ik als samenvatting in dit E-book verwerkt.
Ben jij ervan overtuigd dat jij de juiste antwoorden hebt op deze vragen? Jij bent
ervan overtuigd dat brokken de juiste voeding is voor jouw hond. Doe jezelf dan
een groot plezier en lees niet verder. Je gaat dit E-book niet waarderen.
Je bent er nog bij?
Dan heb je net als veel andere dierenliefhebbers deze vragen nog niet kunnen
beantwoorden of er nog niet over nagedacht. Jij wilt blijkbaar net als ik antwoord
op deze vragen.
Dan raad ik je aan om direct mijn E-book verder te lezen en niet te schrikken van
de feiten die ik je ga vertellen.
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Mijn E-book is niet bedoeld om je over te halen of je te overtuigen dat vers vlees
beter is. Je bent zelf verantwoordelijk, ik kan je niet veranderen dat kun je alleen
zelf doen. Het enige wat ik wil doen is je op de hoogte brengen van de inzichten en
ervaringen die ik opgedaan over dierenvoeding. Waarom?
Zodat je niet klakkeloos alle fabels gelooft die er nu bestaan over dierenvoeding. En
door deze informatie op grote schaal te delen, zal het dierenwelzijn verbeteren.
Als jouw huisdieren de keuze zouden krijgen tussen brokken of vers vlees, waar
zouden ze dan voor kiezen? Brokken???
Geloof me als ik zeg, uiteraard met alle respect voor dierenartsen, dat ik niet meer
onder de indruk ben van de kwaliteit van de dagelijkse voedingsadviezen die nog
steeds door veel dierenartsen gegeven worden.
Ik heb een aantal dierenartsen, die zich verder verdiept en gespecialiseerd hebben
in dierenvoeding, bereid gevonden om een interview te geven voor de videocamera
met hun ervaringen in de praktijk. Deze kun je vinden op dierbewust.nl
Ohja, voordat we beginnen nog even het volgende.
Gooi je vooroordelen over boord. Het is een feit dat mensen een hekel hebben aan
verandering en in een vast patroon blijven hangen. Denk ‘out of the box’.
Aan het einde van dit E-book kun je zelf beslissen wat in jouw ogen de beste
voeding voor jouw dier(en) is. Je gaat er in ieder geval bewuster mee om.
Daarom dit E-book!
Zonder arrogant te klinken; ik ben er van overtuigd dat ik je nog veel kan leren
over dierenvoeding. Dus wil je in begrijpelijke geschreven taal meer te weten
komen over voeding dan moet je zeker verder lezen.
Nog even het volgende:
Mocht je er aan de hand van dit E-book achter komen dat je de verkeerde voeding
geeft, neem dan actie! Alleen jij kunt het leven van jou en jouw huisdieren in
positieve zin aanzienlijk veranderen.
En laten we wel wezen, gezondheid is toch het allerbelangrijkste in het leven?
Actie zorgt voor reactie!
Veel succes!

Maurice Flinterman
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De geschiedenis van brokken
In de westerse wereld voeren de meeste
dierenbezitters
hun
hond
en
kat
brokken. De reden dat wij dit voeren
komt voornamelijk omdat we het zo
geleerd
hebben
van
dierenartsen,
dierenspeciaalzaken
en
commerciële
brokkenfabrikanten.
Maar hoe is dit ontstaan?
In Nederland ligt het percentage van de
mensen die brokken voert aanzienlijk
hoog, tot wel boven de 90%.
De brok is in Engeland ontstaan van af
het jaartal 1850 als een biscuit. Langzaam aan werd het in meerdere landen
ingevoerd en zo werd het in Nederland in de jaren 30 geïntroduceerd en steeds
bekender.

Waarom zijn brokken toentertijd geïntroduceerd?
Voordat brokken werden geïntroduceerd scharrelden honden rond bij een boerderij
of aten de honden met de pot mee en werd het menu aangevuld met botten en
etensresten. Zeker de oudere generaties onder ons zullen dit nog herkennen. Ze
gaven de hond zo nu en dan hart en pens.
Ook katten werden ingezet om muizen en gevogelte te vangen. Op zulke
momenten zien we de ware jagersaard van de kat als vleeseter naar boven komen.
Omdat de voeding die honden en katten kregen niet altijd compleet was te
noemen, ze kregen immers de etensresten, werden sommige dieren ‘ziek’. Dit
kwam omdat ze geen complete voeding kregen waarin voldoende voedingsstoffen
zaten.
Een complete maaltijd bestaat uit meer dan alleen maar restjes en afval.
Dit heeft geresulteerd dat er in de jaren dertig een professor genaamd Donath
kwam met de oplossing: een aanvullende voeding maken die samen met vlees
compleet gegeven kon worden, jawel de brok was geboren!
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“De reden dat mensen brokken voeren aan hun dier is voornamelijk
gemak en het heilig geloof hebben in hun dierenarts, want wat de
dierenarts zegt dat is waar…”. Dierenarts Caspar Broekman
Gemak, simpel en compleet?
De brok was geboren en commerciële fabrikanten speelden steeds beter op de
wensen van de consument in. En nog steeds!
Voor de lezer die denkt dat er niets anders dan brokken heeft bestaan, de huidige
brok is pas zo’n 35 jaar geleden geïntroduceerd. Duizenden jaren zijn honden en
katten grootgebracht op botten en etensresten. Met de juiste voedingsverhouding
bleven ze in prima gezondheid, zonder brokken.
Er gaan inmiddels miljoenen om in de brokkenindustrie en de fabrikanten willen
daar letterlijk en figuurlijk een ‘graantje’ van mee pikken ;)
Voor de consument is het geven van brokken heel simpel en gemakkelijk, het enige
wat je hoeft te doen is elke dag een handvol brokjes aan de hond of kat voor te
schotelen.
Je hoeft niet meer na te denken over de samenstelling van de voeding en het is nog
“compleet” ook, wat wil je nog meer?
De grootste angst, namelijk het oplopen van tekorten, werd op deze manier
‘verholpen’. Dierenartsen kregen (en krijgen) deze informatie te horen op hun
studie.
Maar blijft je dier hier zo gezond van als je denkt?

Hebben brokken een positieve uitwerking?
Een bekende Australische dierenarts Ian Billinghurst, is een groot voorstander van
rauw vers vlees als complete maaltijd en een fenomeen op het gebied van
natuurlijke dierenvoeding. Volgens hem hebben honden duizenden jaren extreem
gezond geleefd zonder het eten van brokken.
De afgelopen veertig jaar kregen de honden op grote schaal brokkenvoeding
voorgeschoteld en is de gezondheid volgens het onderzoek van Ian Billinghurst
drastisch verslechterd.
De consument kreeg steeds vaker te horen dat brokken de oplossing was voor hun
probleem. Maar was dit ook zo? Wat gebeurde er met de gezondheid van veel
huisdieren?
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De Australische dierenarts Ian Billinghurst
Zo kreeg ook, de toen nog studerende, dierenarts Ian Billinghurst te horen op zijn
opleiding dat hij beter brokken kon adviseren. Dit zou beter zijn om de tekorten in
voeding te voorkomen.
Ian voerde zijn eigen honden op dat moment botten met etensresten en deze
verkeerde in goede gezondheid.
Door de adviezen die hij kreeg werd hij in verwarring gebracht. Ian had namelijk
geen ervaring met brokken en hij voerde zelf rauw vers vlees voeding.
Wij zijn blijkbaar niet de enige die zo nu en dan in verwarring worden gebracht!
In de tussentijd was Ian Billinghurst zijn eigen honden brokken gaan voeren, waar
hij tot dusver geen ervaring mee had.

Onderzoek
In een periode van ongeveer twee jaar begonnen zijn honden, die voorheen gezond
waren, te lijden aan een tal van problemen.
Zijn honden kregen in deze periode last van: huidproblemen, tranende ogen,
schilferende huid, jeuk, oorproblemen, anaalklierproblemen, ruikende vacht,
stinkende ontlasting, gingen uit hun bek stinken en kregen gebitsproblemen.
In deze periode legde hij geen link dat dit met de voeding te maken zou kunnen
hebben. Na verloop van tijd kregen zijn honden ook last van problemen met groei.
Zijn honden kregen, voor het eerst, dezelfde problemen als de honden van zijn
klanten in de praktijk. Terwijl zijn eigen honden in eerste instantie niks mankeerde.
Omdat hij veel vragen kreeg van praktijkklanten over welke voeding optimaal was,
startte hij een onderzoek. Hij ondervroeg zijn klanten wat zij hun hond voerden.
In een periode van twee tot drie jaar had hij de meeste klanten ondervraagd. Hij
begon de link te leggen tussen de gezondheidsproblemen en het eten van brokken.
De meeste honden op brokken hadden namelijk dezelfde problemen, terwijl de
honden met verse voeding deze problemen niet ervaarden.
Sterker nog de gezondheid was meestal velen malen beter.
Achttien jaar lang heeft hij dezelfde vragen aan zijn klanten gesteld. Klanten met
honden die ziek waren maar ook honden die een blinkende gezondheid hadden. De
antwoorden bleven hetzelfde.
En de uitslag is waarschijnlijk niet verassend voor je:
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De dieren met problemen kregen meestal brokken terwijl de meeste
gezonde honden natuurlijke voeding aten.
Bovenstaande ervaringen heeft Ian Billinghurst beschreven in zijn boek: Give your
dog a bone. In de wereld van natuurlijke voeding is de Australische dierenarts
inmiddels een bekend fenomeen geworden.
Hij is door veel praktijkervaringen en onderzoek wijzer geworden en ervan
overtuigd geraakt dat verse vlees voeding in alle opzichten beter is dan brokken.
Brokken zijn volgens hem de boosdoener van veel gezondheidsklachten.

En mijn eigen dierenarts dan?
Nu zal je misschien bij jezelf denken, mijn dierenarts die adviseert juist speciale
brokken en verafschuwt rauw vlees. Dat zou goed kunnen!
Dat komt waarschijnlijk omdat jouw dierenarts niet gespecialiseerd is in voeding.
Dierenartsen krijgen namelijk tijdens hun 6-jarige opleiding gemiddeld 10 uur
informatie over voeding.
En raad eens over welke voeding zij informatie krijgen?
Precies… Brokken!

“Van al mijn klanten voert meer dan 80-procent vers vlees voeding”.
Dierenarts Caspar Broekman
Sommige dierenartsen verkopen brokkendiëten omdat ze er heilig in geloven. Er
zijn helaas ook dierenartsen die brokken verkopen, omdat ze er zelf een goede
zakcent aan verdienen.
En niet alleen op de brokken maar ook omdat wij hierdoor terugkomen voor de
jaarlijkse probleempjes met onze honden en katten.
Nee.., jouw dierenarts waarschijnlijk niet! Maar ze zijn er echt..

Maar mijn hond mankeert niks?
Menige lezer zal zijn of haar hond herkennen in bovenstaande problemen. Maar er
zijn ook mensen die je vaak hoort zeggen: “mijn hond mankeert helemaal niets en
is in topconditie”.
Er zijn honden en katten die het prima op brokken doen. Er zijn zelfs honden die er
erg oud op worden. Maar dit zegt niet alles. Sommige mensen drinken en roken
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elke dag zwaar en worden daar ook oud mee. Zoals iedereen weet is dit niet
bevorderlijk voor de gezondheid. En waarschijnlijk waren ze ouder geworden met
een gezonde leefstijl.
Zoals je weet is voeding niet alleen erg belangrijk voor ons maar ook voor onze
huisdieren.

“Jonge honden groeien heel anders op met vers vlees voeding.
Groeipijnen komen veel minder voor en ook de groeispurts zijn er
niet. De hond blijft in porportie. De langpotige, slungelige pups zie je
alleen op brokken. Vers vlees gevoerde honden blijven er uit zien
zoals ze er op volwassen leeftijd ook uitzien, ze groeien langzaam en
gelijkmatig, dan pas besef je pas wat ‘normaal’ is”. Dierenarts
Tannetje Koning

En ja, ook alle pups kunnen direct over op verse vlees voeding!
Het bovenstaande verhaal over gezondheid doet mij denken aan het volgende: Ik
reed jaren lang in hetzelfde ‘oude’ autootje en hij deed het prima, zelfs perfect
(vond ik). In één keer starten en de motor liep, meestal dan want soms was het
ook vier of vijf keer, daar wen je aan.
De motor, die eigenlijk redelijk veel herrie maakte op de snelweg, dat hoorde ik na
verloop van tijd niet meer.
Het zware sturen omdat er geen stuurbekrachtiging op zat, daar had ik handige
trucjes voor gevonden met inparkeren.
En ook wist ik dat ik af en toe naar de dealer moest omdat die stomme
richtingaanwijzer het niet meer deed. Maar ach dat hoorde erbij, het was immers
een oude auto. Voor de rest deed hij het toch perfect?
Totdat ik een nieuwe auto kocht en er een paar weken in reed. Toen pas begonnen
mij de daadwerkelijke verschillen op te vallen.
Nu zal je je misschien afvragen wat heeft dit te maken met mijn hond die in
topconditie is en zijn voeding?
Ik wil hiermee aangeven dat je het niet goed kan vergelijken totdat je een paar
maanden het verschil hebt ervaren. In jouw ogen glanst zijn vacht maar heb je het
wel is vergeleken op natuurlijke voeding? Grote kans dat zijn vacht nog meer glimt.
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Hetzelfde geldt voor een volle anaalklier waar je elk jaar voor naar de dierenarts
gaat om te laten behandelen. Omdat je niet beter weet en denkt dat dit normaal is,
valt jou ook niets op. Terwijl dit niet normaal is, tenminste niet op vers vlees.
Ook het stinken uit de bek en de jaarlijkse gebitsreiniging vergeten we snel. Daar
heeft jouw hond misschien minder last van omdat je zijn tanden poetst en hem elke
week een bot geeft…
Goed, ik denk dat mijn boodschap duidelijk is.. je zult pas echt verschil zien als je
het vergelijkt met elkaar en het dus uitprobeert.

Maar wat zit er dan eigenlijk in brokken?
Het is belangrijk om hier even goed voor te gaan zitten want nu komt het
moeilijkste gedeelte. Ik weet het, het is saaie informatie over wat er allemaal in
brokken zit. Maar goed, je hebt het al tot hier gered.
Jij wilt blijkbaar de waarheid onder ogen komen en weten wat er in brokken
verwerkt wordt! Jij behoort tot die 10% van Nederland die samen met mij voor
verandering gaat zorgen. Geloof me, als ik zeg, dat je er geen spijt van gaat
krijgen. Na dit gedeelte gaan je ogen open, dus zorg dat je het goed begrijpt. Lees
het eventueel nog een keer na.

Granen
Meestal vormen granen het hoofdbestanddeel
van brokken, dit kan variëren van 30% tot
wel 70% van de totale inhoud. Als je een zak
hondenvoer koopt van 15 kilo kan er dus 4,5
tot 10,5 kilo aan graan in zitten. Dit is
opmerkelijk, want graan komt niet of
nauwelijks voor in de natuurlijke voeding van
de hond, katachtige of de wolf.
Graan bevat voornamelijk koolhydraten.
Omdat honden en katten van nature bijna
geen koolhydraten eten kunnen ze het slecht
tot niet verteren. Ook bevatten granen
zetmeel en dat zijn suikers, daar worden
honden dik van.
Alles wat niet goed verteert in het
spijsverteringsstelsel kan ook niet worden
opgenomen door het lichaam. Dit zorgt ervoor dat jouw hond te maken krijgt met
afvalstoffen die je terugvindt in een grote hoeveelheid ontlasting.
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Waarom worden er dan granen in brokken verwerkt?
Goede vraag! Zoals ik je al heb verteld, kunnen honden en katten niets met
granen. Maar de fabrikanten wel. Als je namelijk een brok wilt maken moet je er
voor zorgen dat alle ingrediënten zich aan elkaar binden.
Oplossing?
Juist, granen…
De granen kunnen worden onderverdeeld in de categorie met of zonder gluten. De
glutenbevattende granen zoals bijvoorbeeld tarwe en zijn nog slechter verteerbaar
dan glutenvrije granen. Dus kies bewust en neem geen gluten ook niet in vers vlees
voeding.
Granen zijn het ideale vul en mengmiddel om de structuur van een brok te kunnen
vormen en het is nog goedkoop ook, althans voor de fabrikant!
Conclusie: Hoe minder granen, hoe beter. Er zijn ook brokken te vinden met 0%
granen. Dit heeft overigens meestal wel een prijskaartje.

“De afgelopen tijd heb ik vrij veel katten met suikerziekte
behandeld, die moeten echt over op vers vlees. Die kun je echt
niet met fatsoen op brokjes zetten, de suikerziekte wordt vaak
veroorzaakt door de brokken. Het is gewoon ‘junkfood’ “.
Dierenarts Caspar Broekman

Vlees of vleesmeel
De meeste brokken bevatten tussen de 5 tot 20% aan vlees voor bewerking.
Vlees kan elk soort vlees betekenen zoals lam, varken, kip, rund et cetera. We gaan
er gemakshalve even van uit, dat er een goede kwaliteit vlees wordt genomen.
Dit is een aanname die in veel gevallen absoluut niet geldt!
Vlees bestaat normaal gesproken voor 75% uit water, voor 20 tot 25% uit eiwit en
5% vet.
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Echter verliest het vlees bij het drogen 50 tot 60% aan massa. Tijdens dit proces
wordt al het vocht uit het vlees onttrokken zodat er een substantie overblijft die
men vleesmeel noemt.
Voor de oplettende lezer: doordat het vocht uit het vlees wordt onttrokken, is dit
ook de reden waarom brokken etende honden en katten meestal meer water
drinken dan dat zij met rauw vlees zouden doen.
Het vleesmeel kan goed worden gebruikt voor het mengen tot brok.
Van de 5 tot 20% vlees die vermeld staat op de voerzak, blijft er in werkelijkheid
minder dan 2,5 tot 10% vlees of vleesmeel in de brok over.
Er wordt naast ‘vlees’ meestal ook ‘vlees en dierlijke bijproducten’ vermeld op
een voerzak.

Dierlijke bijproducten
‘Vlees en dierlijke bijproducten’ betekent dat de fabrikant beide producten
vermengt en dan het totale percentage onder dezelfde noemer op de voerzak zet.
Vlees en dierlijke bijproducten kan dus echt van alles zijn.
Wat zijn dierlijke bijproducten?
Dierlijke bijproducten worden gezien als afval dat niet geschikt is voor de
menselijke vleesconsumptie. Denk hierbij aan hersenen, longen, nieren, bloed,
botten, hoorn, kippenklauwen, gemalen veren, hoeven, pezen, weefsel, huid, urine,
magen, darmen…ik denk dat ik niet verder hoef te gaan en dat het duidelijk is dat
het bestaat uit puur afval.
Welk percentage vlees en wat er aan dierlijke bijproducten werkelijk in het voer
gaat, dat mag de fabrikant zelf bepalen. Als er ‘vlees en dierlijke bijproducten’
staat dan heb je dus werkelijk geen idee wat er in de brokken verwerkt zit. De kans
is groot dat de kwaliteit in ieder geval te wensen over laat.

“Huidproblemen, oorproblemen, hyperactiviteit maar ook
epilepsie en andere ziekten verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Niet in alle gevallen verdwijnen de klachten helemaal maar
bijna altijd wordt het aanzienlijk beter op vers vlees voeding”.
Dierenarts Tannetje Koning in haar boek Voer voor carnivoren.
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Toevoegingen
Dan hebben we nog de toevoegingen zoals geur-, kleur- en smaakstoffen,
conserveringsmiddelen en een lijst aan overige stoffen. Deze worden toegevoegd
om het er voor jou zo smakelijk en lekker mogelijk uit te laten zien en om de
houdbaarheid te verlengen.
Dit heeft een psychologisch effect op jou als dierenliefhebber. Er is namelijk
bewezen dat geuren en kleuren mensen onbewust kunnen beïnvloeden in hun
koopgedrag. Jij denkt namelijk: het ziet er goed en smakelijk uit en de hond eet het
graag. Je koppelt onbewust een positief gevoel aan het brokkenmerk.
Veel winkels maken hier tegenwoordig ook gebruik van. De winkelier hoopt met zijn
heerlijke geur van vers gebakken brood hetzelfde te bereiken. Hij wil zo namelijk de
verkoop van brood stimuleren.
De toevoegingen in brokken bezitten echter stoffen die verboden zijn voor
menselijke consumptie. Vitamines, mineralen en toevoegingen worden achteraf
bijgevoegd omdat deze verloren gaan tijdens het verhittingsproces. Al deze
toevoegingen worden op het laatste moment toegevoegd, ze zijn dus altijd
kunstmatig en nooit natuurlijk.

“Het beste voer is het minste lang houdbaar. Als zo’n zak brokjes
drie jaar lang houdbaar is dan moet je jezelf toch achter je oren gaan
krabben hoe dat kan!”. Dierenarts Caspar Broekman

Wil jij deze stoffen aan je hond of kat geven?
Als je mag kiezen, dan doe je dat liever niet. Van de drie veel gebruikte
conserveringsmiddelen BHA, BHT en EQ in brokken is overigens bekend en
bewezen dat ze een negatief versterkend effect op elkaar hebben. Dit kan leiden
tot het ontstaan van bepaalde vormen van kanker bij onze hond of kat.
Ik zeg: Voorkomen is beter dan genezen!
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De kleine lettertjes
Er is geen fabrikant die de kleine lettertjes kan
verbergen. Zij moeten aan een bepaalde wetgeving
voldoen. Een analyse, de houdbaarheidsdatum en
de ingrediëntenlijst zijn vastgelegd als verplichte
vermeldingen. We moeten deze informatie over
‘samenstelling’ of ‘inhoudsstoffen’ dus wel kritisch
willen lezen en beoordelen.
Helaas doen we dat bijna nooit.
Wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst de
achterkant van de verpakking van het voer
bekeken?
Geen idee? Tijd geleden?
Dan wordt het hoog tijd om dit eens te doen. We vertrouwen er teveel op dat het
wel goed zal zijn en dat de fabrikant het beste met ons voor heeft.

Ingrediënten rangschikken
Er worden door fabrikanten veel handige trucjes toegepast bij het vermelden van
de samenstelling van de ingrediënten.
De volgorde van de ingrediënten op de zak worden vermeld aan de hand waarvan
er het meeste in zit. Wat op de eerste plek op de ingrediëntenlijst van de zak
vermeld staat, daarvan zit er het meeste in. De eerste drie tot vijf ingrediënten zijn
over het algemeen de meest zwaarwegende en dus de belangrijkste.
Als er 5% van een bepaald ingrediënt in het voer zit, dan mag het voer daar al naar
vernoemd worden. Ik geef je een voorbeeld: in een bepaald voer zit maar 5% lam,
dan mag het voer al naar lam genoemd worden, ondanks dat die andere 95% totaal
geen lam bevat.

“Nummer één reden waarom mensen brokken voeren is omdat de
mens een verandering vervelend vindt in het leven, maar ook gemak
en ze weten vaak niet beter. Veel mensen weten niet dat er een
alternatief is en er heerst soms nog angst voor vers vlees”. Dierenarts
Erwin van Gijtenbeek.
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Ingrediënten splitsen
De fabrikant wil het duurste ingrediënt boven aan de ingrediëntenlijst hebben op de
voerzak, namelijk ‘vlees’.
Alleen het vlees heeft in de verpakking qua inhoud niet het hoogste percentage om
boven aan te kunnen staan op de ingrediëntenlijst.
Of toch wel…, met een handigheidje?
Een fabrikant kan de samenstelling van de ingrediëntenlijst opsplitsen zodat de
ingrediënten zijn onderverdeeld. Stel je hebt de volgende 5 ingrediënten in een
hondenbrok:
Gedroogd rundvlees(min 20%), gemalen rijst (min 20%), rijstzemelen,
rijstgluten, rijstebloem.
Het rundvlees wordt vermeld als hoofdingrediënt. Zoals je ziet komt het percentage
rundvlees op de ingrediëntenlijst te staan voordat het gedroogd werd. Je weet
inmiddels dat de massa na het drogen met meer dan de helft afneemt. Het is dus
niet 20% maar in werkelijkheid minder dan 10% rundvlees wat er in de brok
verwerkt zit.
De overige vier ingrediënten zijn: gemalen rijst (min 20%), rijstzemelen,
rijstgluten, rijstebloem.
Als je goed kijkt zie je dat deze vier ingrediënten allemaal onder de noemer rijst
vallen. Dus als we deze ingrediënten bij elkaar zouden voegen onder de noemer
rijst, dan wordt rijst het hoofdingrediënt.
In dat geval moet rijst boven aan de ingrediëntenlijst komen te staan…
Laat dat nou net niet de bedoeling zijn van de fabrikant!

Onderzoek Keuringsdienst van Waarde
Een interessante filmrapportage over dierenvoeding werd gedaan door de
Keuringsdienst van Waarde in de vorm van een onderzoek. Zij zijn een
onafhankelijke partij die de kwaliteit van dierenvoeding onder de loep nam. Zoals
ze meerdere dingen onder de loep nemen en de kwaliteit beoordelen. In de
uitgezonden filmuitzending krijg je een duidelijk beeld hoe sommige
brokkenfabrikanten te werk gaan. Je kunt deze uitzending hier bekijken.
Heb je de filmrapportage bekeken?
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Schokkend?
Voor de mensen die niet van filmpjes
houden of een geprinte versie van dit
document hebben, raad ik toch aan om de
feiten uit deze filmrapportage te bekijken.
Gelukkig heb je nu de waarheid onder ogen
gezien en ben je blijkbaar nog steeds
geïnteresseerd. Het was voor mij zelf ook
erg confronterend.
Maar het is top dat jij er ook naar kijkt en
open staat voor verandering! Het moeilijkste
gedeelte hebben we nu gehad.. In het
aankomende gedeelte krijg je een goed
beeld waarom een hond vers vlees moet
eten.

De werking van het lichaam
Zoals je weet is de wolf een wild dier uit de natuur en behoort tot de categorie
carnivoor. Carnivoren eten vlees, rauw vlees. Het lichaam van de wolf heeft
hierdoor een aantal specifieke eigenschappen die alle carnivoren bezitten.
Een hond valt ook onder de categorie carnivoor en was vroeger wild. Het zal je dan
ook niet verbazen dat de wolf en onze huishond genetisch gezien voor 99,8% met
elkaar overeen komen. Dezelfde vergelijking geldt voor katten en wilde katachtige.
Duizenden jaren geleden zijn honden steeds dichter naar de mens toegetrokken. Nu
wordt de voortplanting en levensonderhoud van de hond grotendeels bepaald door
de mens.

“We herstellen huidallergieën, gebitsproblemen, maag en darm
krampen, diarree en meer van dat soort chronische ziektes en nemen
af of verdwijnen op vers vlees “. Dierenarts Erwin van Gijtenbeek
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Het gebit
Carnivoren hebben een schaargebit om het
vlees mee te knippen en te scheuren.
Het gebit van een wolf en een hond kan maar
op een manier bewegen en dat is op en neer,
dus niet zijwaarts!
Let op: Omdat de kaken niet zijwaarts
bewegen, kunnen ze niet zoals wij mensen het
eten kauwen en fijnmalen.
Omdat honden hun voedsel niet kunnen
fijnkauwen, vindt de spijsvertering van het
voedsel grotendeels plaats in hun maag.

De spijsvertering
Omdat wolven hoofdzakelijk botten met vlees
eten en dit snel moeten verwerken tijdens de jacht, zijn ze gewend om grote
hoeveelheden in een keer tot zich te nemen. Het spijsverteringskanaal is hierdoor
erg kort en het vlees met bot wordt snel verwerkt. De zuurgraad in de maag is
hierdoor velen malen zuurder om het prooidier met huid en al te kunnen verteren.
Bij honden en katten begint het spijsverteringsproces pas in de maag en niet zoals
bij ons in de mond. De samenstelling van hun speeksel is heel anders dan bij de
mens. Het speeksel bij honden wordt alleen gebruikt om het voedsel makkelijk naar
binnen te laten glijden.
Om een prooidier met huid en al te kunnen verteren wordt in de binnenwand van
de maag zoutzuur geproduceerd. Honden en katten op rauw vlees hebben een pH
(zuurtegraad) van 1-2. Deze is vergelijkbaar met die van een wolf in het wild.
Een zuurtegraad met een pH van 1-2 betekent een zuur milieu en dit heeft de maag
nodig om de botten goed te kunnen verteren. Zoals je waarschijnlijk weet lossen de
meeste dingen wel op in zoutzuur. Bot dus ook.
Honden en katten op brokken hebben een zuurtegraad met een pH-waarde van
rond de 5-6. Dit is veel minder zuur dan een hond op rauw vlees. De maag past
zich dus aan naar wat er gevoerd wordt. Als je bot voert aan een brokkende etende
hond lost dit dus niet of bijna niet op vanwege de zuurgraad.
Het is daarom belangrijk om hier op te letten bij de overgang van brokken naar
vers vlees. Hoe je wel kunt overstappen op vers vlees daar kom ik later in dit Ebook op terug.
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Immuunsysteem
Het immuunsysteem van de hond en kat is ingesteld op bacteriën. De maag zorgt
bij rauw vlees voor een lage zuurtegraad waardoor er bijna geen bacterie, virus of
parasiet door de zure maaginhoud heen kan dringen. Het vormt een natuurlijke
bescherming tegen ziekteverwekkers zoals salmonella en wormen.
Voor een brokkende etende hond of kat is de pH waarde minder zuur (pH 5-6). De
maag past zich aan naar wat er gevoerd wordt en dit zorgt voor een minder
natuurlijke bescherming tegen bacteriën, virus of parasieten.
Echter zijn bij brokken de meeste bacteriën vaak al gedood tijdens het
verhittingsproces. Dit heeft een negatief effect op de darmfauna.

Darmfauna
De darmfauna ook bekend als de darmflora. Een evenwichtige darmfauna bevat
nuttige darmbacteriën voor onder andere het verteren van onverteerde resten, het
stimuleren van de afweer van het lichaam en het voorkomt verstopping in de
darmen.
Bacteriën en enzymen in rauw vlees hebben overigens een nuttige functie. De
bacteriën zorgen voor een stabiele darmfauna en dit is belangrijk voor een goede
weerstand
Vanwege de nuttige functies van bacteriën is het van belang voor de hond om deze
binnen te krijgen. Doordat de bacteriën hun werk kunnen doen in de darmen zorgt
dit voor een evenwichtige darmfauna. Je kunt dus rustig rauw vlees geven met de
bijbehorende bacteriën.
Je hebt bij brokken weinig bacteriën nodig om het voedsel af te breken omdat het
licht verteerbaar is. Het lichaam hoeft weinig actie te verrichten om de
brokkenmassa te verwerken.
De meeste granen in brokken worden onverteerd door het lichaam weer afgevoerd
en uitgepoept. Het lichaam krijgt veel minder bacteriën toegediend vanwege het
verhittingsproces bij brokken waardoor alle bacteriën gedood worden.
Doordat het lichaam veel minder nuttige bacteriën heeft werkt de darmfauna
minder optimaal. Het opbouwen van een goede darmfauna zorgt ervoor dat ze
minder snel diarree krijgen of darmen hebben die van slag zijn.
Als je een hond of kat overzet op vers vlees moet dit geleidelijk aan gebeuren.
Waardoor de zuurtegraad in de maag door het geven van vlees zuurder kan worden
en de darmfauna geleidelijk aan kan herstellen.

© 2012 Maurice Flinterman

www.dierbewust.nl

Pagina 21 van 31

Eigen onderzoek en resultaten
Omdat ik weet dat een groot percentage in Nederland (>90%) nog steeds brokken
voert. Stelde ik mijzelf de volgende vraag: Hoe kan het zijn dat de kwaliteit van
brokken zo ondermaats is maar dat iedereen dit toch voert? Zijn de effecten
hiervan zichtbaar bij onze honden en katten?
De resultaten in dit E-book zijn zoals je merkt niet wetenschappelijk onderbouwd
maar vooral gebaseerd op ervaringen. Je moet jezelf afvragen of je deze resultaten
wetenschappelijk onderzocht wilt hebben…
Waarom?
Er zijn nog steeds dagelijks honden en katten die voor dit soort belachelijke
onderzoeken gebruikt worden.
Hoeveel… ik bedoel, hoe weinig heeft een hond of een kat van een bepaalde
voedingsstof nodig voordat er daadwerkelijk problemen optreden? Dit zijn testen
die nog steeds op honden en katten worden uitgevoerd.
Nee, jouw bekende brokkenmerk doet dit vast niet, maar het gebeurt echt! Wel
opvallend dat als we ‘een kijkje in de keuken’ willen nemen, dat we niet welkom
zijn? Je hebt dit met eigen ogen kunnen zien in het eerder vermelde onderzoek van
de Keuringsdienst van Waarde.
Waarom zou je onderzoek willen doen naar iets waar honden, katten, wolven en
wilde katachtige het duizenden jaren goed op hebben gedaan? Toch vond ik, naast
mijn eigen goede ervaringen, dat het belangrijk is om hier nader onderzoek naar te
doen.
Hoe kun je dit beter doen dan een kijkje te nemen in het dagelijkse leven van een
dierenartsenpraktijk. Maar dan wel diegene die gespecialiseerd zijn in voeding.
Dierenartsen die zowel brokken als vers vlees ervaringen hebben!

“In Nederland lopen we op het gebied van natuurlijke voeding en
alternatieve diergeneeskunde achter, Duitsland en Amerika zijn
daarin veel verder…” Dierenarts Stefan Veenstra.
De afgelopen tijd ben ik onderzoek gaan doen en heb ik dierenartsen gesproken
over natuurlijke voeding versus brokken. Deze dierenartsen hebben zich na hun
studie verder verdiept in natuurlijke voeding of zijn er bij toeval tegen aan gelopen.
De reden voor deze dierenartsen om zichzelf verder te verdiepen in de materie zijn
eigenlijk gebaseerd op dezelfde redenen waarom ik op onderzoek uit ging.
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De aanhoudende problemen bij honden zonder de oorzaak ervan te kunnen
achterhalen. En niet alle ‘zichtbare’ problemen, zoals bij veel dierenartsen nog
gebeurd, willen onderdrukken met antibiotica.
De jeuk is misschien even weg en de hond heeft geen last meer. Maar je
onderdrukt het probleem en lost het niet op! Het komt dus terug.
In Nederland is er een boek geschreven door een dierenarts genaamd Tannetje
Koning: Voer voor Carnivoren. Absoluut een aanrader als je dieper in de materie
wilt duiken. Ook zij heeft inmiddels tien jaar onderzoek gedaan en veel ervaring
opgebouwd in haar eigen praktijk. Zij adviseert haar klanten dan ook om over te
stappen op vers vlees.

Interviews met dierenartsen
Met een aantal dierenartsen heb ik een video-interview afgenomen die hier te
bekijken zijn op de website. De verhalen, ervaringen en resultaten van deze
dierenartsen in hun praktijk met natuurlijke voeding zijn stuk voor stuk zeer
indrukwekkend te noemen.
Honden en katten met bepaalde specifieke klachten werden in veel gevallen
verholpen door alleen over te stappen op vers vlees voeding.
Het aantal gebitsbehandelingen zoals het verwijderen van tandsteen daalden
drastisch na het overstappen op natuurlijke voeding.
Huisdieren met chronische huidklachten zoals jeuk en allergie die na een paar
weken geen last meer hadden door alleen andere voeding te proberen.
Zo kan ik nog wel even door gaan…

“Bij de meeste heftige huidklachten krijg ik minimaal 30 procent al
beter door alleen de voeding aan te passen, zonder dat ik überhaupt
de honden heb gezien en waarschijnlijk is het meer”. Dierenarts
Caspar Broekman
Alle dierenartsen uit mijn onderzoek komen tot de conclusie dat de honden en
katten die op vers vlees staan minder vaak in de praktijk komen en structureel
minder problemen hebben met hun gezondheid.
Conclusie: Honden en katten op vers vlees zijn en blijven gezonder. Ze
hebben een betere weerstand en komen minder vaak bij de dierenarts.
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Ik heb, zoals je waarschijnlijk al hebt gelezen, een aantal uitspraken van deze
dierenartsen door het E-book heen geciteerd.
Ik raad je dan ook zeker aan om de interviews met dierenartsen op mijn website te
bekijken en aan de hand daarvan een beslissing voor jezelf te maken.

“Dierenarts Steve Marsden (Canadees) die behandelt geen honden
met huidklachten in zijn praktijk zonder dat de mensen de
voeding van hun hond aanpassen. Steve Marsden is een
internationale grootheid op het gebied van kruiden”. Dierenarts
Caspar Broekman

Dat de ervaringen positief zouden zijn, aan de hand van mijn onderzoek met
natuurlijke voeding, had ik wel verwacht. Maar dat dierenartsen positieve resultaten
behalen met percentages van meer dan 60 procent dat vind ik nog steeds zeer
indrukwekkend!
Dit was voor mij de nummer één reden om dit met jou te delen en dit Ebook te schrijven. Ik ben totaal geen schrijver of een wetenschappelijk
onderzoeker. Maar soms voel je dat je actie moet ondernemen in het leven
en dit is daar één van.

“Ik ben hier niet om te bekeren, ik ben hier om een bepaalde kennis
over te dragen aan mensen en wat ze met die kennis gaan doen,
dat is hun eigen verantwoordelijkheid”. Dierenarts Erwin van
Gijtenbeek
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Fabel top 7 over rauwe voeding
Zo dus je bent blijkbaar overtuigd geraakt van vers vlees voeding. Ik ben trots op
je en vind het tof dat je er voor open staat. Jij bent een van die mensen die gaat
zorgen voor verandering in onze maatschappij.
Door deze verandering ga je tegen veel verhalen en fabels aanlopen van mensen.
Hierop wil ik je natuurlijk voorbereiden zodat je een goed onderbouwd verhaal
hebt.
Fabels die jij elke dag, week of maand te horen gaat krijgen van andere mensen.
Mensen die geen verstand van zaken hebben maar die jou wel proberen te
overtuigen met de fabels die ze ergens hebben gehoord.
Ken jij dat gezegde: Ze hebben de klok wel horen luiden, maar weten niet waar de
klepel hangt?
Precies! Als je namelijk iets doet wat buiten het ‘standaard kuddegedrag’ valt dan
verklaren ze je al snel voor gek. Maar wie is er daadwerkelijk gek nu je de feiten
kent?

“Ik leer mensen zelf na te denken over wat ze doen, het is toch niet
mijn hond of de hond van de dierenarts, het is jouw hond.. dus
neem niet klakkeloos alles aan en neem zelf de juiste en
weloverwogen beslissingen”. Dierenarts Caspar Broekman
Nu jij een stuk beter geïnformeerd bent over voeding moet je dus ook niet gek op
staan te kijken als jouw dierenarts jouw keuze niet kan waarderen.
Je kunt twee dingen doen: Accepteren dat jouw dierenarts hier niet achter staat
(moet je wel sterk voor in je schoenen staan) of een andere dierenarts zoeken die
wel gelooft in verse voeding.
Stel hem maar eens de vraag wat honden 200 jaar geleden aten? Of hij in zijn
praktijk de proef op de som heeft genomen? Wat er volgens hem in hondenbrokken
zit verwerkt?
Sterker nog: neem dit E-book mee!
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Hierbij de fabels die vers vlees voerders vaak krijgen te horen van mensen uit hun
omgeving:

 1. Agressief en/of vals
”Voer jij jouw hond vers vlees? OH! Dat is gevaarlijk. Als honden
eenmaal bloed geproefd hebben dan zijn ze niet meer te stoppen en
zullen ze agressief en bloeddorstiger worden.”
Er zijn talloze voorbeelden op te noemen van honden en katten die vers vlees eten.
Zeker omdat je inmiddels weet dat minder dan 10% van alle honden en katten in
Nederland rauw vlees gevoerd krijgen.
Omdat er alleen al in Nederland miljoenen honden zijn en dit percentage flink blijft
groeien, is minder dan 10% nog steeds noemenswaardig. Agressieve honden met
bijtincidenten door rauw vlees hadden al lang aan het licht gekomen. Ook zouden
deze onderwerpen direct worden uitvergroot in het nieuws, maar daar is geen
enkele sprake van.
Naar mijn weten heeft dit nooit plaats gevonden en kan niemand aantonen dat
honden ook maar enige vorm van agressie hebben getoond of bloeddorstiger
werden na het eten van rauw vlees. Daarom zijn zulke fabels grappig en
lachwekkend!

 2. Tandsteen
“Ik geef mijn hond brokken want deze zorgen ervoor dat het
tandsteen verwijdert. Dit komt omdat hij moet kauwen en dat haalt
het vuil weg. Dit heb je niet met vers vlees.”
Wolven, Honden en katten houden van nature hun gebit schoon door vlees aan
stukken te scheuren en op rauwe vleesbotten te kluiven en te knagen. Zoals je
weet begint het spijsverteringsproces van onze hond en kat pas in de maag en niet
in de bek. Ooit een wolf in de natuur gezien met tandsteen?
De samenstelling van hun speeksel is anders dan bij ons. Er gaat geen reinigende
werking vanuit. De granen en suikers in brokken zijn dan ook funest voor hun
tanden en kiezen. Dit vormt tandplak wat uiteindelijk kan leiden tot tandsteen.
Tandsteen je kent het wel: de bekende vieze, stinkende, bruine uitslag op de
tanden.
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Vlees en botten hebben een reinigende werking op het gebit en tandplak heeft
daardoor minder kans om te aarden, waardoor er uiteindelijk geen tandsteen kan
ontstaan.
Veel dierenartsen die ik heb gesproken waarvan hun klanten rauw vlees voeren
daarvan zijn er nog maar drie gebitsbehandelingen per jaar in plaats van drie per
week bij de honden en katten.

 3. Bacteriën, virus of parasieten
“Rauw vlees eten is niet goed voor je hond hoor, er zitten namelijk
bacteriën en wormen in het vlees, daar gaat hij op den duur aan
dood.”
De zuurtegraad in de maag van een hond of kat die vers vlees eet is velen malen
zuurder(pH 1-2). Het zorgt voor de vertering van onder andere de botten. De maag
zorgt bij rauw vlees voor een lage zuurtegraad waardoor er geen bacterie, virus of
parasiet door de zure maaginhoud overleeft.
Overigens kun je honden en katten op rauw vlees en brokken het beste twee keer
per jaar testen op wormen. Preventief ontwormen is zinloos. Je kunt dit het beste
doen door middel van een wormenonderzoek. Meer informatie hierover vind je op
de website in het interview met dierenarts Erwin van Gijtenbeek.

 4. Niet compleet
“Vlees geven dat is geen complete hondenvoeding, want dan missen
ze altijd de toevoegingen, mineralen en vitamines die wel in
brokken zitten.”
Je kunt een vers vlees menu samen stellen zoals je wilt. Het is erg belangrijk dat
dit menu wel aan bepaalde eisen voldoet. De hond of kat moet in een periode van
vier tot zes weken een bepaalde verhouding aan voeding binnen krijgen. Hierin zit
alles wat hij/zij nodig heeft. Je hebt kant en klare voeding die compleet zijn.
Doordat er geen verhitting plaatsvindt verliest het vlees geen vitamines en
mineralen waardoor het geen toevoegingen nodig heeft.
Voordeel: de mineralen en vitamines zijn altijd natuurlijk!
Bij brokken worden achteraf vitamines, mineralen en toevoegingen bijgevoegd
omdat deze verloren gaan tijdens het verhittingsproces. De toevoegingen achteraf
zijn kunstmatig en dus nooit natuurlijk.
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Optimaal is om variatie van diersoorten te geven, zoals je voor jezelf gevarieerd
eten maakt. Je kunt het beste minimaal vier tot vijf diersoorten door elkaar heen
voeren aan honden en katten.

 5. Salmonella
“In rauw vlees zit salmonella dus dat is echt niet gezond voor mijn
huisdier en kan jou ook besmetten.”
Bij het bereiden van vers vlees moet inderdaad goed gelet worden op hygiëne. Het
vlees kun je het beste ontdooien in de koelkast. Je hebt tot vijf graden Celsius een
minimale bacteriegroei.
Ook het aanrecht, gereedschap en de voerbak moet goed worden schoongemaakt.
De meeste bacteriën, ook salmonella, vermenigvuldigen zich niet bij temperaturen
lager dan vijf graden. Echter vanwege de zuurtegraad kan salmonella niet tot
nauwelijks overleven.
Toch kan er salmonella voorkomen in vers vlees. Maar wat veel mensen niet weten
is dat salmonella ook bij brokken etende honden voor komt. De kans dat ze het
krijgen is erg klein en het lichaam scheidt het af.
Het overbrengen op mensen vindt plaats door aanraking met de uitwerpselen via de
handen richting je mond. Vooral bij kleine kinderen, oudere mensen en mensen
met een lage weerstand door een ziekte moeten goed op de hygiëne letten.
Dus zorg dat je je handen goed wast en hygiënisch om gaat met het eten dan hoef
je je geen zorgen te maken.

 6. Splinteren van botten
“Als je rauw vlees geeft dan gaan de botten splinteren en dit zorgt
voor verstopping en kan leiden tot de dood.”
De eerste belangrijke les die je krijgt als je over gaat naar natuurlijke voeding is
dat de botten absoluut NIET gekookt mogen worden. De botten moeten rauw
worden gevoerd. Als je de botten wel zou koken, dan verandert het bot van
structuur waardoor het inderdaad gaat splinteren. Dit is zoals je zult begrijpen
levensgevaarlijk.
Tip: Geef dus nooit de overgebleven gebarbecuede/ gekookte kippenbotten aan je
huisdier.
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Ook mag je honden en katten geen rauw varkensvlees voeren. Dit komt omdat zij
daar de Ziekte van Aujeszky van kunnen krijgen. De kans dat ze dit krijgen is
kleiner dan 1% maar groot genoeg om varkensvlees te verbannen uit de voeding
van honden en katten.
Als je rauwe botten met vlees geeft dan zal een hond die al langer op vlees staat
een juiste zuurgraad hebben en deze botten verteren.
Voor honden die op brokken staan en botten krijgen moet je voorzichtig zijn. Je
kunt het beste beginnen met beginnersbotten die niet te hard zijn. Denk
bijvoorbeeld aan kippennekken of eendennekken. Maar hier zal ik meer over
vertellen in het volgende E-book.

 7. Brokken zijn goedkoper
“Brokken zijn veel goedkoper dan vers vlees, vlees vind ik echt te
duur om dagelijks te geven.”
Deze mensen zijn niet goed geïnformeerd. Welke prijs wordt er omgerekend
betaald voor een kilo brokken?
Veel dierenliefhebbers kopen een brokkenzak en hebben geen idee wat voor prijs ze
per kilo betalen. De prijzen van brokken en vers vlees kun je zo gek maken zoals je
zelf wilt.
Je kunt een hond een complete vers vlees maaltijd voeren vanaf één tot anderhalve
euro per kilo. Je vraagt je dan af of dit van een optimale kwaliteit is. Ditzelfde geldt
ook voor brokken.
Dure brokken of duur vers vlees hebben niet altijd een hogere kwaliteit, maar een
goede kwaliteit brok of vers vlees zal in ieder geval niet goedkoop zijn.
Brokken die enigszins in de buurt komen van een redelijke kwaliteit, daar betaal je
al snel vier tot zes euro per kilo voor. Bij vers vlees liggen deze prijzen rond de drie
tot vijf euro.
Na alle informatie die je gelezen hebt zouden we eigenlijk ook alle dierenartskosten
met elkaar moeten vergelijken tussen honden op brokken en vers vlees. Dit laten
we maar even voor wat het is.
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Tien redenen waarom jij vandaag nog
overstapt en kiest voor vers vlees voeding:
De conclusie van dit hele verhaal moge duidelijk zijn. Vers vlees heeft naar mijn
mening en die van gespecialiseerde dierenartsen voldoende pluspunten. Te veel
redenen om gemak boven de gezondheid van onze huisdieren te verkiezen.
Om de feiten nog eenmaal duidelijk voor je op een rij te zetten heb ik hier mijn top
tien samengesteld:

1. De gezondheid blijft velen malen beter
2. Je bespaart op de dierenarts kosten (minder bezoeken)
3. De darm-, jeuk-, huidproblemen en allergieën zullen in de meeste
gevallen verdwijnen of verminderen
4. Betere weerstand door een goede darmfauna
5. Schoner gebit (geen tandplank, dus geen tandsteen)
6. Mooiere glanzende vacht, geurloze vacht en minder verharen
7. Vermindering van de ontlasting en geen last van een volle anaalklier
8. Minder drinken en een verbeterde eetlust bij moeilijk etende honden
9. Voorkomen

van

een

te

snelle

groei

met

groeipijnen

en

gewrichtsproblemen bij pups
10.

Het kan zelfs een positief effect hebben op het gedrag
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Tijd voor actie!
In dit E-book heb je kunnen ervaren waarom
vers vlees beter is dan brokken. Je hebt het
helemaal tot hier gered en daarom ben ik
enorm trots op je.
Jij behoort tot die 10 procent die vast en zeker
een stap in de goede richting gaat zetten.
Diegene die actie neemt in het leven. Je zult
ervaren dat vers vlees daadwerkelijk betere
resultaten geeft.
Je hebt geen reden meer om te twijfelen en je
kunt jezelf geen beperkende redenen opleggen
om het niet te geven aan je huisdier.
Het is niet moeilijk, misschien enigszins wat eng, maar dat went snel. Ook de
beperking dat je niet weet waar je het vlees moet halen is bij deze uit de weg
geruimd want ik kom het bij je aan de deur afleveren.
Zoals je begrijpt heb ik dit E-book niet voor niks geschreven. Uit onderzoek is
gebleken dat mensen na het lezen van een E-book binnen twee dagen actie moeten
ondernemen. Doe je dit niet direct, dan is de kans dat je actie neemt na twee
dagen bijna nihil.
Je zou mij dan ook trots maken als je nu die stap wel zet. Al is het alleen al voor
een betere gezondheid van jouw hond of kat.

Afsluiting:
Ik hoop dat je iets aan mijn E-book hebt en dat je de gelezen stof kunt omzetten in
bruikbare informatie.
Het is verstandig om mijn E-book “de KVV handleiding” door te nemen die t.c.t.
online komt.
Mocht je aan de hand van dit E-book nog vragen/opmerkingen hebben schroom dan
niet om ons te e-mailen. Dit kan naar het e-mailadres: info@dierbewust.nl
Met vriendelijke groet,

Maurice Flinterman
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