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actueel 

actueel
trends binnen honden- en 
kattenpopulatie onderzocht
Onderzoek naar huisdieren en trends laat onder meer zien dat bijna één 

op de vijf huishoudens een hond in huis heeft en bijna een kwart van de 

huishoudens één of meer katten bezit. 

Het onderzoek naar trends in de honden- 
en kattenpopulatie in Nederland werd uit-
gevoerd in opdracht van branchevereniging 
Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschaps-
dieren (NVG) en brancheorganisatie Dibevo. 
Het aantal honden in een huishouden bleef 
de afgelopen jaren redelijk stabiel, terwijl 
het aantal katten per gezin licht daalde ten 
opzicht van 2012. De meeste honden en 
katten worden gehouden in gezinnen met 
kinderen. Verder blijkt dat hondeneigena-
ren het vaakst in buitengebieden wonen, 
kattenbezitters bevinden zich het meest in 
de stad. 

Rassen
Volgens de onderzoekers worden er dit jaar 
weer meer raskruisingen gehouden; het 
aantal raszuivere dieren daalt. Opvallend is 
dat hondenbezitter bij de aankoop van het 
huisdiervoer vaker kiezen voor de dierenspe-
ciaalzaak, terwijl de eigenaren van katten 
hun voeraankopen meestal in de supermarkt 
doen. Het onderzoek naar de honden- en 
kattenpopulatie wordt in Nederland sinds 
2002 uitgevoerd. Elk jaar worden 7500 huis-
houdens gevraagd naar het honden- en/of 
kattenbezit en de wijzigingen ten opzichte 
van het voorgaande jaar.

Positieve lijst 
huisdieren van 
kracht
Het ministerie van Economische Zaken 
heeft een lijst met zoogdieren opge-
steld die als huisdier mogen worden 
gehouden. Deze zogenoemde posi-
tieflijst zoogdieren is sinds 1 februari 
van kracht. Op de positieflijst staan de 
dieren die vanuit overheidswege als 
huisdier gehouden mogen worden. 
Naast bekende diersoorten als honden, 
katten, konijnen en knaagdieren, staan 
op de lijst ook enkele diersoorten die 
alleen onder bepaalde voorwaarden 
mogen worden gehouden. Voor alle 
gehouden dieren gelden de algemene 
welzijnseisen uit de Wet Dieren. Voor 
sommige dieren worden deze algeme-
ne welzijnseisen nader ingevuld en gel-
den aanvullende voorwaarden. Naar 
verwachting treden deze voorschriften 
op 1 juli 2015 in werking. Er zijn 19 
diersoorten die vanaf 1 april 2015 niet 
langer zijn toegestaan als huisdier.
Door het opstellen van de lijst hoopt 
de overheid het houden van exotische 
dieren terug te dringen. Vorig jaar, 1 
juli 2014, werden al nieuwe regels van 
kracht voor het houden, fokken en 
verkopen van huisdieren (Besluit hou-
ders van dieren).  

Staatssecretaris blij met Fairfok
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten tevreden 
te zijn met de samenwerking tussen partijen zoals verwoord in het projectplan ‘Fairfok, gezon-
de en sociale hond in Nederland’. “De verantwoordelijkheid voor een goed dierwelzijn ligt pri-
mair bij de dierhouder, maar voor andere partijen in de keten is een belangrijke rol weggelegd. 
Zij kunnen adviseren, ondersteunen, mogelijkheden scheppen en daarmee verbeteringen in 
dierenwelzijn versnellen. Een goed voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is dit projectplan”, 
aldus Dijksma in haar brief. De gezamenlijke visie in het projectplan luidt: ‘Wanneer er gefokt 
wordt met honden, zijn gezondheid, gedrag en welzijn leidend’. Dit impliceert volgens Dijksma 
dat bij fokken pas op zaken als uiterlijk gestuurd kan worden als gezondheid, welzijn en sociaal 
gedrag geborgd zijn. 
Het projectplan Fairfok is met diverse betrokken partijen uit de gezelschapsdierensector tot 
stand gekomen. De Raad van Beheer op Kynologisch gebied nam in dit proces de voortrek-
kersrol op zich. Daarnaast namen de Faculteit Diergeneeskunde, Wageningen Universiteit, de 
KNMvD, het LICG, Dibevo, het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, HAS Den Bosch en van 
Hall Larenstein, Citaverde College en de Hondenbescherming, deel aan dit proces. De Dierenbe-
scherming heeft als kritische participant deelgenomen.

04-05_actueel.indd   4 04-03-15   12:11



  N I E U W S  

P
E

T
F

O
O

D
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

 
N

R
 

1
 

M
A

A
R

T
 

2
0

1
5

4 
| 5

cargill investeert in Zuid-afrika
Cargill heeft 12,5 miljoen dollar geïnvesteerd in de premixfaciliteit in Pietermaritzburg, 
Zuid-Afrika. De uitbreiding betreft onder meer nieuwe apparatuur, technologie en midde-
len om de efficiëntie van de fabriek en productkwaliteit te verbeteren. 
De premixfabriek produceert vitamine- en mineralenpremixen en basismixen voor pluim-
vee-, herkauwers-, varkens- en petfoodproducenten in Sub-Saharisch Afrika. De producten 
worden onder de merknaam Provimi op de markt gebracht. De faciliteit combineert de 
nieuwste technologieën op het gebied van voedselveiligheid en productkwaliteit, inclusief 
automatische barcodescanning en dosering. Volgens Cargill biedt de faciliteit flexibiliteit en 
is het risico op kruisbesmetting tot een minimum gereduceerd.

Onderzoek naar effect rapamycin 
Onderzoekers denken hondenlevens te kunnen verlengen door rapamycin in het voer 
van de huisdieren te stoppen. Matt Kaeberlein en Dan Promislow van de Universiteit van 
Washington zijn hoopvol: zij hebben een studie gedaan waarbij ze de levensduur van een 
muis met 25 procent konden verlengen. Ze hopen nu hetzelfde te doen met honden. “Ik 
voorspel dat we hen 10 tot 15 procent langer kunnen laten leven”, zegt Kaeberlein. “En 
misschien wel meer dan dat.”
Rapamycin is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor mensen om afstoting na een nier-
transplantatie tegen te gaan. “Het medicijn maakt cellen schoon”, legt Kaeberlein uit.
Labradors, golden retrievers en Duitse herders van een jaar of acht, negen, zijn volgens de 
onderzoekers zeer geschikt voor dit onderzoek. “Deze dieren worden gemiddeld 11 of 12 
en krijgen vaak kanker en hartproblemen.”

GMP+ introduceert nieuwe standaard
In het kader van de GMP+ Feed Safety Assurance module heeft GMP+ een nieuwe stan-
daard gepubliceerd. Het gaat om de GMP+ B1.2 ‘Productie, handel en diensten’. “Het is 
een GMP+ plus FSA-standaard met volledige integratie van de ISO 22000- en PAS 222-stan-
daarden. Door deze nieuwe GMP+ FSA-standaard, kunnen met name bedrijven die een ISO 
22000-certificaat hebben dit relatief eenvoudig combineren met een GMP+ FSA-certificaat”, 
aldus GMP+.
De standaard heeft dezelfde, brede scope als de GMP+ B1-standaard, dezelfde structuur en 
dezelfde indeling, stelt GMP+. Volgens de organisatie kan de GMP+ B1.2-standaard wor-
den toegepast voor het borgen van veiligheid van alle vormen van diervoederproductie en 
van handel en opslag van diervoeders, maar niet voor het borgen van transport. Daarvoor 
heeft GMP+ B4 ‘transport’ de noodzakelijke voorwaarden.

In het midden 

Petfood kan op verschillende manieren aan 
de hond worden voorgeschoteld: geëxtru-
deerd, gevriesdroogd, geperst, rauw, et 
cetera. Voor elke productiemethode zijn 
argumenten te vinden. De een nog mooier 
dan de ander. Geëxtrudeerd voer is goed 
houdbaar, gemakkelijk te voeren, voedings-
stoffen worden goed ontsloten en anti-
nutritionele factoren uitgeschakeld. Geperst 
voer blijft minder bovenin de maag hangen 
en het karakter van de grondstoffen veran-
dert niet door de relatief lage temperatuur 
in het productieproces. Gevriesdroogd voer 
komt dicht in de buurt van rauw en is daar-
door natuurlijk en gezond. 
In dit nummer zijn verschillende produc-
tiemethodes onder de loep genomen. 
Kloppen de argumenten en is het ene voer 
inderdaad, beter, natuurlijker of gezon-
der dan het andere? De waarheid ligt, 
zoals zo vaak, in het midden. Het aantal 
Maillard-reacties – chemische reacties die 
optreden onder invloed van warmte en de 
eiwitkwaliteit negatief beïnvloeden – blijkt 
bij geperst voer niet lager dan bij geëxtru-
deerd voer. De meeste gevriesdroogde voe-
ders hebben een te hoog fosforgehalte en 
bewijzen dat gevriesdroogd voer gunstige 
gezondheidseffecten heeft, zijn er (nog) 
niet. Meer onderzoek is gewenst. Misschien 
is er over een aantal jaar meer duidelijkheid 
en kan er opnieuw een symposium met 
de titel ‘The truth about petfood’ worden 
georganiseerd. Ook dan zal weer blijken 
dat de waarheid in het midden ligt. Daar-
van ben ik overtuigd. Hoe mooi sommige 
argumenten in de oren van de consument 
ook mogen klinken.

TESSA NEDERHOFF
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Bert Platzer

Het mysterie van de  

Keuringsdienst
Wie de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over dierlijke bijpro-

ducten zag, kon niet anders concluderen: in de petfoodindustrie rust een 

geheimhoudingsplicht op dierlijke bijproducten. Volgens verschillende 

benaderde partijen stelde het programma de feiten echter in dienst van 

het spannende verhaal.

De Keuringsdienst van Waarde liep 
tegen een muur. Bijna niemand 
wilde praten over dierlijke bijproduc-
ten. tenminste, dat beeld schetst de 
uitzending. Het verhaal van de 
bedrijven die door het programma 
werden benaderd, ligt genuanceer-
der. Ook de brancheorganisatie 
Nederlandse Voedingsindustrie 
Gezelschapsdieren (NVG) werd bena-
derd. “We zijn twee keer door het 
programma gebeld en ik heb aange-
geven dat we graag wilden meewer-

ken”, zegt NVG-secretaris Benita 
Beekhof. “Ik heb verteld dat we bin-
nen de NVG een aantal technische 
specialisten hebben die specifieke 
vragen kunnen beantwoorden. Het 
programma wilde graag in een 
fabriek filmen. Ik heb aangegeven 
dat ze daarvoor zelf onze leden, of 
niet-leden, konden benaderen.”

Geheimzinnig
Maar veel van die bedrijven bleken 
niet te willen meewerken. zo ook 

Mars Nederland, producent van 
onder meer Whiskas, Pedigree en 
Sheba. Per e-mail laat Mars weten 
‘geen cameraploegen tot zijn fabrie-
ken toe te laten’. “Dat heeft onder 
meer te maken met veiligheid, ver-
trouwelijkheid en privacy van onze 
medewerkers. Ook voor de Keurings-
dienst van Waarde hebben wij geen 
aanleiding gezien dit beleid te wijzi-
gen. In gesprekken met de program-
mamakers hebben wij wel aangebo-
den om medewerking te verlenen in 
de vorm van gesprekken met onze 
experts, toegang tot onze fabrieken 
en zelfs een reis naar onderzoeksin-
stituut Waltham, waarin wij in alle 
transparantie antwoord wilden geven 
op alle vragen.”

Teleurstel lende ervaring
Directeur Sjors Beerendonk van Dar-
ling, dat onder andere rendac en 
Sonac omvat, laat weten dat zijn 
reactie in de uitzending – ‘Ik wil 
graag laten zien wat we hier doen, 
maar niet met een camera erbij’ – 
werd ingegeven door twee eerdere, 
zeer teleurstellende ervaringen met 
hetzelfde programma. 
“We hebben uitgelegd dat we daar-
om niet actief wilden meewerken, 
maar desgewenst wel op specifieke 
vragen feitelijke antwoorden kun-
nen geven. Bovendien is niet filmen 
op ons bedrijf standaard beleid en 
dus ook in deze situatie.” 
Ook Beerendonk stoort zich aan  
een aantal onjuistheden. zo meldt  
het programma onterecht dat  
destructiebedrijf rendac ingrediën-
ten voor petfood maakt, terwijl  
het in werkelijkheid Sonac is dat 
categorie 3-materialen verwerkt  
tot voor dierlijke consumptie 
geschikte eindproducten.Dierlijke bijproducten zijn minder spannend dan de Keuringsdienst van Waarde wil doen voorkomen.
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Reacties op uitzending over dierlijke bijproducten

Positieve ervaring
Prins Petfoods heette de cameraploeg 
van de Keuringsdienst wel welkom. 
“We organiseren regelmatig fan-
dagen met rondleidingen in de 
fabriek”, vertelt Yvonne van den 
Berg. “De rondleiding die ik voor de 
uitzending heb gegeven, doe ik ook 
voor consumenten. Onze medewer-
king was geen grote stap.” Van den 
Berg kijkt er positief op terug. “een 
volgende keer zouden we dat weer 
doen.” Wel vindt ze het schadelijk 
dat de suggestie wordt gewekt dat 
petfood mest kan bevatten. “In een 
slachterij zag je volle darmen in bak-
ken met dierlijke bijproducten liggen. 
er lag ook mest op. alleen door de 
darmen is de inhoud van die bak al 
automatisch categorie 2 en mag het 
de petfood helemaal niet in. Het is 
heel makkelijk uit te leggen welke 
categorieën bijproducten zijn toege-
staan en dat daarop netjes controles 
plaatsvinden.”
Daarnaast vindt Van den Berg het 
jammer dat het programma een mys-
terie rond dierlijke bijproducten cre-
eert. “Dat mysterie is er helemaal 
niet. Het mysterie is vooral dat veel 
petfoodbedrijven niet wilden mee-
werken. Misschien is dat omdat veel 
bedrijven voor verschillende merken 
produceren en zich er de vingers niet 
aan willen branden. Wij hebben 
alleen ons eigen merk, dus is het ook 
onze eigen verantwoordelijkheid. 
Sommige bedrijven zijn misschien 
bang dat hun receptuur uitlekt. 
andere bedrijven zijn in amerikaanse 
handen, die hebben vaak een stren-
ger persbeleid.” 

Gemiste kans
Ook Beekhof herkent de geschetste 
geheimzinnigheid niet. “We krijgen 

regelmatig vragen van consumenten 
en journalisten over dierlijke bijpro-
ducten. Daar geven we gewoon ant-
woord op. Naar aanleiding van de 
uitzending hebben we geconclu-
deerd dat er blijkbaar te weinig 
transparantie over dierlijke bijpro-
ducten is. Voorheen stond er wel 
informatie over op onze site, maar 
naar aanleiding van de uitzending 
hebben we een duidelijker kennis-
dossier online gezet.”

Bram van Schaik van royal Canin 
vindt het jammer dat het bedrijf niet 
door het programma is benaderd. 
“In Nederland hebben we geen pro-
ductielocatie, maar in frankrijk, bij 
het hoofdkantoor, hebben we een 
fabriek waar regelmatig journalisten 
worden rondgeleid.” Van Schaik 
werd naar eigen zeggen ‘niet vrolijk’ 
van de manier waarop de antwoor-
den van de consumentenservices van 
petfoodmerken in het programma 
werden gepresenteerd. “Onze tele-
fonistes zijn gewoon open over wat 
dierlijke bijproducten zijn.”
In de uitzending is een kort frag-
ment te horen van een telefoniste 
van Mars Nederland die niet kan uit-
leggen wat dierlijke bijproducten 
zijn. “Het kan voorkomen dat onze 
Consumer Care-medewerkers niet 
direct het antwoord op een vraag 
weten, maar daar komen ze dan 
later op terug”, aldus Maud Geerbex 
van Mars Nederland. “Na de uitzen-
ding zijn de telefonistes voorzien 
van de uitgebreidere informatie uit 
het NVG-kennisdossier.”

Tegenwerking 
als iedereen in de petfoodindustrie 
zo coöperatief is, waarom bericht de 
Keuringsdienst van Waarde dan 

over structurele tegenwerking door 
de Nederlandse petfoodbedrijven en 
dreigementen aan het adres van 
een Belgische verwerker van dierlij-
ke bijproducten? “De tweede keer 
dat ik door het programma werd 
gebeld, beschuldigden ze ons er 
eigenlijk van dat we niet wilden 
meewerken”, aldus Beekhof. “Ken-
nelijk hadden ze van een aantal 
bedrijven nul op het rekest gekre-
gen. toen heb ik duidelijk aangege-
ven dat het onze leden vrijstaat om 
wel of niet aan een tv-programma 
mee te werken.”

Beekhof zegt geen idee te hebben 
wie de anonieme bron kan zijn die in 
de uitzending melding maakt van 
‘structurele tegenwerking’ vanuit de 
petfoodindustrie. “Ik kan me er niets 
bij voorstellen en herken de industrie 
er ook niet in. Ik kan me niet voor-
stellen dat het NVG-leden zijn. Ook 
de dreigementen van Nederlandse 
fabrikanten om de producten van 
een Belgische verwerker van dierlijke 
bijproducten niet meer af te nemen, 
komen me vreemd voor. Ik weet niets 
van die dreigementen en heb geen 
idee wie dat geweest zouden kunnen 
zijn.” 
Van den Berg: “Ik ben zelf in veel 
fabrieken van verwerkers geweest. Je 
kunt er heel mooi filmen en het zijn 
hartstikke mooie grondstoffen die ze 
gebruiken. Daar is niets spannends of 
engs aan. Ik denk dat we het ons in 
de petfood er alleen maar moeilijker 
door maken. We willen de consu-
ment graag laten geloven dat er 
alleen kipfilets in de petfood gaan, 
maar zo kun je geen volledige voe-
ding maken. We hebben de calcium 
en mineralen uit dierlijke bijproduc-
ten gewoon nodig.”� n
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Wij maken graan uniek!

Vooruitstrevend en energiek, ervaren en betrouwbaar: 

dat is Unicorn. Dé internationale producent en kwali-

teitsleverancier met een passend productportfolio op  

basis van granen. Omdat we weten dat graan zoveel 

meer in zich heeft. 

Unicorn. Al ruim een eeuw groot in het 

ontsluiten van granen. 
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Op weg naar een gezonde en duurzame 
veehouderij!

Manids Feed Ing BV
distributeur voor:

• CCA Nutrition/Vitalac
voederzuren/conserveermiddelen

• QualiTech
SQM-organische sporenelementen

• Actifeed
yucca-/quillaja producten

Wij helpen u graag op deze weg!

Manids Feed Ing BV
Postbus 304, 5460 AH Veghel
tel: 0413-310960, fax: 0413-310955
E-mail: jorna@manids.nl
website: www.manids.nl

Op weg naar een gezonde en duurzame 
dierenwereld!

Manids Feed Ing BV
distributeur voor:

• Vitalac  
   Voederzuren / Conserveermiddelen

• QualiTech    
 SQM-organische  sporenelementen

• Actifeed   
 Yucca / Quillaja producten

Wij helpen u graag op deze weg!
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petfood

nieuws
Nieuw besturingssysteem Unicorn
Unicorn grain Specialties heeft met behulp van acte-
mium het gehele besturingssysteem van de presco-
feed-productielijn vernieuwd. op deze productielijn
produceert Unicorn gepofte en ontsloten graansoor-
ten voor landbouwhuisdieren, petfood en paarden-
muesli’s. Van deze lijn is de pLC-besturing vervangen. 
de groeiende vraag naar ontsloten granen was voor 
Unicorn aanleiding voor een investering in een groot 
aantal operationele verbeterprojecten. in totaal heeft 
Unicorn aan het eind van 2014 vier pLC-systemen ver-
vangen. de eerste fase was vernieuwing van de pof -
installatie. Het oude mCC/pLC-paneel is vervangen door 
nieuwe componenten en de bedrading is één op één 
overgezet. “daarvoor hadden we vier dagen inge-
pland. dankzij een goede voorbereiding en enorme 
inzet is dat in twee dagen gelukt”, vertelt Lei rama-
kers. de nieuwe pLC-systemen staan niet in de produc-
tieruimte, maar hebben een eigen serverkast. Via glas-
vezel is werken met remote i/o mogelijk gemaakt. 
Het vorige systeem heeft ruim twintig jaar naar 
tevredenheid gedraaid. “in die periode is de tech-
nologie flink verbeterd”, aldus gerard teeuwen van 
actemium. “de huidige besturingssystemen bieden 
bovendien veel meer informatie over de status van 
componenten en hebben allerlei extra functionalitei-
ten. zo zijn alle componenten en motoren in beeld 
en op autorisatieniveau te bedienen. met het nieuwe 
besturingssysteem kan Unicorn de komende decennia 
weer veilig en bedrijfszeker produceren.”
Meer informatie: www.actemium.nl

Value8 opent nieuw  
distributie centrum 
Value8 heeft in Harderwijk een nieuw distributie-
centrum gelanceerd: diCn. Van hieruit wordt de 
opslag en distributie van verschillende e-commerce- 
ondernemingen verzorgd. de lancering van diCn 
past binnen de strategie van Value8 om bij de 
online dierenactiviteiten een groter deel van de 
bedrijfskolom te bestrijken. een gedeelte van de 
locatie in Harderwijk is ingericht als dierenspeciaal-
zaak voor discount4pets. Klanten kunnen er produc-
ten direct kopen en afhalen. 
Meer informatie: www.value8.com

prins petfoods wint Retail Award 2014 
prins petfoods heeft de retail 
award 2014 in de categorie dier-
artikelen gewonnen. de prijs is 
een initiatief van tuinzaken, het 
vakblad voor ondernemers in de 
tuinbranche. de jury beoordeelde 
prins petfoods als een open en 
transparant bedrijf dat in een 
competitieve petfoodbranche in 
de breedte kwaliteit levert. de 
openheid van de onderneming uit 
zich onder andere in de mogelijk-
heid voor consumenten om een 
kijkje in de fabriek te nemen. 
‘zelfs tegenover de Keuringsdienst 
van Waarde gaven ze openheid 
van zaken’, aldus het juryrapport (zie ook ‘Het mysterie van de Keurings-
dienst van Waarde’, pagina 6). Salesmanager marlou mulders van prins is 
blij met de onderscheiding. “Het persoonlijke contact met de consument 
en het welzijn van het dier staan bij ons voorop. Het huidige retailland-
schap vraagt om een toegevoegde waarde, en die bieden wij graag.”
de totaal acht retail awards 2014, bedoeld om de tuinbranche een posi-
tieve impuls te geven, werden uitgereikt tijdens het tuinzaken garden 
retail experience gala. 
Meer informatie: www.prinspetfoods.nl

Webshop eKo4petz opent dierenwinkel 
Webshop eKo4petz, tot voor kort 
bekend als eko-pets, heeft naast 
het digitale platform nu ook een 
fysieke winkel. de eerste natuur-
winkel voor dieren werd geopend 
in noordwijk aan zee. de winkel 
heeft hetzelfde assortiment als dat 
van het online platform. als extra 
biedt de fysieke winkel diverse 
diepvriesproducten die niet zijn 
opgenomen in het online assorti-
ment. eigenaresse Sarah musters 

zegt: “na de overweldigende groei van onze online winkel hebben we 
besloten dat het tijd werd voor een fysieke winkel waar mensen terecht 
kunnen voor hun producten en advies op maat.”
naast het openen van de fysieke winkel, zette musters ook digitaal een 
nieuwe stap door naam en huisstijl aan te passen. Sinds de restyling is 
tevens het aanbod uitgebreid; naast natuurlijk honden- en kattenvoer is 
ook voeding voor knaagdieren, kippen en kleinvee verkrijgbaar. 
Meer informatie: www.eko4petz.nl. 
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CaROLiEN MaKKiNK

Hond 

versus wolf
Tijdens de domesticatieperiode van wolf naar hond zijn er drie genen 

veranderd die betrokken zijn bij zetmeelvertering en glucoseopname. Dat 

blijkt uit recent onderzoek van Guido Bosch, Wouter Hendriks en Esther 

Plantinga-Hagen. Toch zou een ‘wolfachtig’ voedingspatroon voordelen 

kunnen hebben voor moderne honden.

Honden stammen af van wolven, 
maar hun voedingspatroon is sinds 
hun domesticatie sterk veranderd. 
Wolven zijn echte carnivoren, net als 
katten, terwijl honden worden 
beschouwd als omnivoren. Onderzoe-
kers van de universiteiten van Wage-
ningen en Utrecht analyseerden de 
voeding van wolven en honden om 
inzicht te krijgen in overeenkomsten 
en verschillen. De resultaten kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling en 
optimalisatie van commerciële hon-
denvoeding.

Flexibel metabolisme
Tussen 13.000 en 17.000 jaar geleden 
begon de domesticatie van de hond, 
doordat grijze wolven voedsel von-
den rondom menselijke nederzettin-
gen. De hond heeft zich ontwikkeld 
tot een omnivoor, omdat de beschik-
bare voedselbronnen zowel dierlijk 
als plantaardig van oorsprong 
waren. Hedendaagse wolven zijn 
nog steeds vrijwel volledig carni-
voor en hun nutriëntenopname is 
sterk variabel: wolven kennen 
vrij lange periodes van honger 
als er geen voedsel beschikbaar 
is en periodes van enorm hoge 
voedselopname na een succes-
volle jacht. Deze ‘feast and 
famine lifestyle’ heeft ertoe 
geleid dat het metabolisme van 

de wolf om kan gaan met een zeer 
variabele nutriëntenopname. Dit 
flexibele metabolisme is ook in 
moderne honden nog aanwezig.

Sterk verwant
Fokkerij heeft de afgelopen eeuwen 
gezorgd voor een grote diversiteit in 
hondenrassen. De meeste honden lij-
ken uiterlijk totaal niet meer op hun 
voorouders, maar honden en wolven 

kunnen nog steeds onderling 
paren en vruchtbaar nageslacht 
voortbrengen. Daarom worden 
honden geclassificeerd als sub-
species van wolven; honden en 

wolven zijn nog steeds dezelfde 
diersoort en komen genetisch 

sterk overeen. Tijdens de domestica-
tieperiode zijn er drie genen veran-
derd die betrokken zijn bij zetmeel-
vertering en glucoseopname, zo blijkt 
uit het onderzoek. gedomesticeerde 
honden zijn wat betreft zetmeelbe-
nutting steeds meer gaan lijken op 
omnivoren, zoals de mens, de rat 
en het varken. Enerzijds hebben 
moderne honden dus een omni-
voor voedingspatroon, ander-
zijds zijn ze nog sterk verwant 
aan hun carnivore voorouder, 
de grijze wolf.

Voedingspatroon
Wolven zijn echte carnivoren: 
hun uitwerpselen bevatten 
meestal minder dan 3 procent 
plantaardig materiaal. Het natuur-

lijke voedingspatroon van wolven 
in het wild werd berekend uit de 

prooisamenstelling, maaginhoud 
en mestsamenstelling uit ver-
schillende literatuurbronnen. 
Het nutriëntenprofiel van in 
het wild levende wolven staat 
weergegeven in de tabel. De 

verteerbaarheid van het 
geconsumeerde eiwit zal 

variëren: spiervlees en 

kunnen hebben voor moderne honden.
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derd die betrokken zijn bij zetmeel-
vertering en glucoseopname, zo blijkt 
uit het onderzoek. gedomesticeerde 
honden zijn wat betreft zetmeelbe-
nutting steeds meer gaan lijken op 
omnivoren, zoals de mens, de rat 
en het varken. Enerzijds hebben 
moderne honden dus een omni-
voor voedingspatroon, ander-
zijds zijn ze nog sterk verwant 
aan hun carnivore voorouder, 
de grijze wolf.

Voedingspatroon
Wolven zijn echte carnivoren: 
hun uitwerpselen bevatten 
meestal minder dan 3 procent 
plantaardig materiaal. Het natuur-

lijke voedingspatroon van wolven 
in het wild werd berekend uit de 

prooisamenstelling, maaginhoud 
en mestsamenstelling uit ver-
schillende literatuurbronnen. 
Het nutriëntenprofiel van in 
het wild levende wolven staat 
weergegeven in de tabel. De 

verteerbaarheid van het 
geconsumeerde eiwit zal 
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Tabel 1. Nutriëntenprofiel van het voedingspatroon van wolven in het wild.

Nutriënt Gemiddeld gehalte in voedingspatroon
Drogestof (DS) 38,6%
Ruweiwit 67,2% in de DS
Ruwvet 24,9% in de DS
Ruwas 6,4% in de DS
Overige koolhydraten 1,4% in de DS
Energie 2085 kJ per 100 g DS
Ca 1,30 g per 100 g DS
Ca:P 1,05
Na 0,28 g per 100 g DS
K 0,99 g per 100 g DS
Cu 0,66 mg per 100 g DS
Zn 10,8 mg per 100 g DS
Fe 27,3 mg per 100 g DS
Mg 91 mg per 100 g DS 
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3  D i e r v o e D i n g  4
Onderzoek analyseert verschillen in voeding 

orgaanvlees hebben een hoge eiwit-
verteerbaarheid, terwijl het eiwit in 
huid, haar en botten slecht verteer-
baar is. Het in de tabel gegeven voe-
dingspatroon van wolven in het wild 
laat zien dat de geconsumeerde 
eiwit:vet:koolhy draten-ratio 54:45:1 
bedraagt op basis van de energieop-
name. Deze ratio wijkt sterk af van 
die van gedomesticeerde honden; zij 
halen 30 procent van hun energie-
opname uit eiwit, 63 procent uit vet 
en 7 procent uit koolhydraten. 
Opmerkelijk is dat de nutriëntenra-
tio-voorkeur bij honden niet afhangt 
van het ras: zowel enorm grote als 
hele kleine honden kiezen ervoor 
gemiddeld 63 procent van hun ener-
gie uit vet en 7 procent uit koolhy-
draten te halen. 
Het voedingspatroon van gedomesti-
ceerde katten wijkt veel minder af 
van dat van wilde katten: de nutriën-
tenratio in het voedingspatroon van 
wilde katten is 52:46:2 en bij gedo-
mesticeerde katten 52:36:12 op basis 
van de energieopname. Honden heb-
ben dus – zowel in vergelijking met 
wolven als in vergelijking met katten 
– een voorkeur voor vetrijke voeding. 
Het aanleggen van vetreserves is 
belangrijk voor de overleving in 
voedselarme periodes.
De hoeveelheid en het type voedsel 
dat een wolf in het wild consumeert 
varieert sterk: na een succesvolle jacht 
nemen wolven tot wel 22 procent van 
hun lichaamsgewicht op, waarbij ze 
een voorkeur hebben voor orgaan-
vlees. in periodes van voedselschaarste 
neemt de wolf genoegen met de rest-
jes van oude prooien en eet hij meer 
huid en botten. Ook honden zijn nog 
steeds in staat om lange periodes van 
vasten te overleven en snel te herstel-
len als er weer voedsel beschikbaar is. 
Vanwege hun ‘feast or famine life-
style’ waren wolven waarschijnlijk van 
oudsher al beter dan wilde katten in 

staat om te gedijen op minder voed-
zame voedselresten van de menselijke 
beschaving.

Commercieel voer
De samenstelling van hondenvoeders 
wijkt in een aantal opzichten af van 
het natuurlijke voedingspatroon van 
de wolf: hondenvoeders bevatten 
minder energie en een groot deel van 
deze energie wordt geleverd door zet-
meel van gekookte granen. Honden 
zijn beter dan wolven in staat om zet-
meelrijke voeding te verwerken, maar 
de effecten van de grote hoeveelhe-
den geabsorbeerd glucose uit zetmeel 
op de gezondheid van de hond zijn 
niet duidelijk. Hondenvoeders bevat-
ten iets minder vet dan wolvenvoe-
ding en het vet in hondenvoer is vaak 
plantaardig en dus rijker aan omega 
6-vetzuren en armer aan omega 3-vet-
zuren. Een eventueel tekort aan 
omega 3-vetzuren (EPa en DHa) in 
hondenvoeders zou nadelige effecten 
kunnen hebben op het immuunsy-
steem van de hond.
Ook de onverteerbare fractie van de 
voeding verschilt tussen wolven en 
honden: plantaardige vezels hebben 
andere fermentatie-eigenschappen 
dan onverteerbare dierlijke voedings-
componenten (kraakbeen, collageen) 
en dit beïnvloedt de samenstelling 
van de microbiota in het maagdarm-
kanaal. Vanwege de invloed van de  
microbiota op fysiologie, immuunsy-
steem en gedrag, pleiten de onder-

zoekers voor meer onderzoek naar 
de effecten van vezelfracties op de 
gezondheid van de hond.

Wolvenvoeding
Een bekende hypothese in de huma-
ne voeding stelt dat het voedingspa-
troon van de moderne mens te veel 
afwijkt van het traditionele jager-ver-
zamelaardieet. Teruggaan naar een 
zogenaamd paleo-dieet zou de risi-
co’s op moderne welvaartsziekten 
(diabetes, obesitas, cariës) kunnen 
verminderen, stelt deze theorie. Deze 
hypothese is nog niet overtuigend 
onderbouwd, maar Bosch, Hendriks 
en Hagen-Plantinga adviseren wel 
om nader te onderzoeken of een 
‘wolfachtig’ voedingspatroon voorde-
len kan hebben voor moderne hon-
den. Honden zijn weliswaar goed 
aangepast aan zetmeelrijke voeding, 
maar onder suboptimale omstandig-
heden, bijvoorbeeld bij ouderdom of 
chronische ziekten, zouden honden 
baat kunnen hebben bij een aange-
past dieet. Overigens is de hoge leef-
tijd die huisdieren tegenwoordig 
bereiken niet ‘natuurlijk’, dus voor 
oudere honden zal een ‘wolvenvoe-
dingspatroon’ waarschijnlijk geen 
voordelen bieden, verwachten de 
auteurs.� n

Publicatie: G. Bosch, E.A. Hagen-Plantinga en W.H. 

Hendriks, 2014. Dietary nutrient profiles of wild wol-

ves: insights for optimal dog nutrition? British Jour-

nal of Nutrition (doi:10.1017/S0007114514002311).
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Carolien Makkink

Stevigere 

ontlasting 
Hondenpoep is voor veel mensen een grote ergernis. Voor de hondeneigenaar is het handiger als 

de hond minder poept en als de ontlasting van de hond steviger en droger is, want dit vergemak-

kelijkt het opruimen. Toevoeging van OptiCell Pet aan hondenvoeders draagt hieraan bij en ver-

hoogt de darmgezondheid. De oorzaak: verbeterde fermentatieprocessen.

Door gebruik van OptiCell Pet wordt de hoeveelheid ontlasting minder, de consistentie steviger en het drogestofgehalte hoger. 

Figuur 1. Effect verschillende doseringen OptiCell Pet op ontlastingsvolume.

Figuur 2. Effect verschillende doseringen OptiCell Pet op fecesconsistentie en drogestofgehalte

12-13_opticel.indd   12 03-03-15   13:19



3  D i e r v o e D i n g  4
OptiCell Pet: vezels en polyfenolen in één product

“optiCell Pet is als het ware een 
managementtool om de processen in 
het maagdarmkanaal van de hond te 
verbeteren”, legt arthur kroismayr 
van agromed uit. “Toepassing ervan 
in het voer zorgt ervoor dat in de 
darm van de hond meer boterzuur en 
melkzuur en minder propionzuur 
wordt gevormd. Dat is gunstig voor 
de gezondheid van de darmwand.” 
De oostenrijkse firma agromed is de 
producent van opticell Pet. in neder-
land wordt het product op de markt 
gebracht door Denkavit ingredients.

Houtsoorten
optiCell Pet bestaat uit onoplosbare, 
fermenteerbare en niet-fermenteer-
bare vezels en 10 procent polyfeno-
len. Het product wordt gemaakt uit 
speciaal geselecteerde houtsoorten 
en bevat verschillende componenten 
van stam, bast en cambium. Het eind-
product is verkrijgbaar in poedervorm 

(deeltjesgrootte < 180 µm) of als gra-
nulaat voor gemakkelijke verwerking.
Door de keuze van het uitgangsmate-
riaal heeft optiCell Pet positieve effec-
ten op de hoeveelheid ontlasting, de 
consistentie, het drogestofgehalte en 
de geur. De niet-fermenteerbare 
vezels stimuleren de darmperistaltiek 
en de fermenteerbare vezels zorgen 
voor een prebiotisch effect in de 
darm. De polyfenolen in optiCell Pet 
hebben een antibacteriële werking in 
het lichaam en werken als een antioxi-
dant. Het cambium – de laag tussen 
de stam en schors van een boom – is 
niet gelignificeerd en bevat oligosa-
chariden die een gunstig, prebiotisch, 
effect hebben op de fermentatiepro-
cessen in het maagdarmkanaal. 

Onderzoek
Uit proeven blijkt dat voeders met 1 
of 2 procent optiCell Pet goed wor-
den opgenomen. Het product heeft 

geen nadelige effecten op de smake-
lijkheid van de voeders en ook de 
verteerbaarheid van vet en eiwit 
wordt niet verstoord. Bij toepassing 
van andere vezelbronnen worden 
wel vaak negatieve effecten op de 
vertering van vet en eiwit gezien. 
optiCell Pet is onderzocht in Brazilië, 
in een proef met twintig honden van 
diverse rassen (beagle, labrador, Sibe-
rische husky en basset) en in Hanno-
ver met zes beagles. De laatste studie 
is door Diana Siebert (TiHo Hanno-
ver) op het 18e eSVCn congres in 
Utrecht gepresenteerd. De gunstige 
effecten zijn gevonden in beide stu-
dies. De hoeveelheid ontlasting is 
minder (zie figuur 1), de consistentie 
is steviger en het drogestofgehalte is 
hoger. Het effect op consistentie en 
drogestofgehalte van de ontlasting is 
sterker naarmate de inclusie toe-
neemt (zie figuur 2). kroismayr geeft 
aan dat de drogere feces een gevolg 
is van de verbeterde darmgezond-
heid en waterresorptie. “De honden 
met optiCell Pet in hun voer nemen 
ook niet meer water op, wat aan-
geeft dat de dieren het geabsorbeer-
de water beter benutten in hun 
metabolisme. Bovendien zijn de hoe-
veelheid en geur van de ontlasting 
minder bij toepassing van optiCell 
Pet, wat elke hondeneigenaar 
natuurlijk aanspreekt.”in het Duitse 
onderzoek werd optiCell Pet ook 
getest in een voer met uitdagende 
omstandigheden voor de darm: met 
een hoog gehalte aan bijproducten 
en een minder goede nutritionele 
kwaliteit. ook hier liet optiCell Pet 
een betere mestconsistentie zien. De 
oorzaak ligt in verbeterde fermenta-
tieprocessen in het dier en daarmee 
een verhoogde darmgezondheid. 
kroismayr besluit: “in economisch 
opzicht is gebruik van optiCell Pet 
gunstiger dan gebruik van cellulose-
poeders plus prebiotica.”� n

Figuur 1. Effect verschillende doseringen OptiCell Pet op ontlastingsvolume.

Figuur 2. Effect verschillende doseringen OptiCell Pet op fecesconsistentie en drogestofgehalte
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Geeft smaak aan uw voer  

Brocacel®  Acceptatieverbeteraar en waardevol voor de microbiële darmflora  

Buty-Aid Beschermt en stimuleert het gastro-intestinale stelsel 

Zalmolie Rijk aan EPA en DHA Omega-3 vetzuren, deze bevorderen de algehele gezondheid 



Steve Knauth*

Batchmengers met lange 

levensduur
Een perfect mengresultaat is van groot 

belang voor premixen. Premixfabrikant 

ADM Alliance Nutrition bereikt dat al 

enkele decennia met dezelfde Munson 

batchmengers. 

De amerikaanse premixfabrikant 
aDM alliance nutrition, onderdeel 
van aDM, is een belangrijke speler als 
het gaat om de productie van pre-
mixen en toevoegingen voor pet-
food. het bedrijf maakt bij de pro-
ductie van deze producten gebruik 
van drie roterende batchmengers. 
“Mixers zijn de sleutel in ons produc-
tieproces en bepalen het succes van 
onze producten”, vertelt locatiema-
nager Kyle taylor. De mixers zijn der-
tig jaar geleden geleverd door machi-
nefabrikant Munson en werken ook 
vandaag de dag nog naar volle tevre-
denheid, stelt hij.

Schakelen
aDM alliance nutrtion produceert 
1100 premixen met behulp van 400 
verschillende ingrediënten, variërend 
van sporenelementen, tot vitaminen 
en mineralen en andere voedingscom-

ponenten. “De grote verscheidenheid 
aan recepten brengt met zich mee dat 
de mengers betrouwbaar moeten zijn, 
maar vooral ook makkelijk schoon te 
maken om de vele dagelijkse recep-
tuurwisselingen efficiënt en effectief 
te kunnen uitvoeren”, aldus taylor. 
Zijn ervaring is dat de Munson batch-
mengers zich daarvoor goed lenen. 
“De batchmengers legen volledig, er 
blijft niet of nauwelijks product achter, 
waardoor het schoonmaakproces wei-
nig tijd in beslag neemt en we dus 
snel kunnen schakelen tussen de ver-
schillende batches.” 
voor een perfect resultaat wordt bij 
de samenstelling van de premixen zo 
veel mogelijk rekening gehouden 
met gelijke deeltjesgrootte en dicht-
heid. Dit is echter niet altijd mogelijk. 
“Zelfs als de deeltjesgroottes en 
dichtheden behoorlijk van elkaar ver-
schillen, leveren de roterende batch-
mengers nog een uniform mengsel 
op”, verzekert taylor. “We hebben 
zelfs een keer geprobeerd erwten en 
wortelen te mengen en ook dat 
leverde een goede mix.” 

Controle
In de standaard werkprocedures zijn 
controles op het mengresultaat opge-
nomen. “Daarmee controleren we 

ons eigen productieproces en kunnen 
we de klant garanderen dat de kwali-
teit van onze producten altijd voldoet 
aan dezelfde standaarden.” het 
belang van kwaliteitscontroles neemt 
in de petfoodindustrie alleen maar 
toe, meent taylor. “Bedrijven in deze 
industrie stellen steeds hogere eisen 
aan de productie en veiligheid, verge-
lijkbaar met eisen die worden gehan-
teerd in de levensmiddelenindustrie. 
De eigenaar wil voor zijn huisdier 
dezelfde voedselstandaard als die 
voor zichzelf. Dat heeft zijn weerslag 
op onze industrie.”

Beperkt onderhoud
De capaciteit van twee van de drie 
machines ligt op 2727 kilo per batch, 
de derde heeft een capaciteit van 
5454 kilo. “In relatie tot de levens-
duur is het onderhoud van de machi-
nes beperkt, omdat het robuuste 
machines zijn die weinig roterende 
delen bevatten.” De kettingen, rollen 
en aandrijfmotoren zijn tweemaal 
vervangen. “De afdichtingen vervan-
gen we gemiddeld eens per jaar.” De 
productieruns variëren in grootte, 
afhankelijk van klantspecificaties, en 
lopen uiteen van 900 tot 27.000 kilo. 
De gemiddelde verblijftijd in de 
batchmenger is zes minuten. “We 
produceren ongeveer 60 batches per 
dag. Onze wekelijkse productie ligt 
op ruim 800 ton.”
De batchmengers hebben al enkele 
decennia goed gefunctioneerd en 
taylor verwacht dat ze dat nog vele 
jaren zullen doen. “vroeg of laat zul-
len ook deze mengers een keer aan 
vervanging toe zijn, maar gezien de 
robuustheid en het ontwerp van de 
machines, zal dat zeker nog jaren 
duren.”� n

* Steve Knauth is werkzaam als marketing manager 

bij Munson Machinery. 
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De premixen 

worden afge-

zakt onder de 

mixers.
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Carolien Makkink en ThoMas van der Poel*

Persen of 

extruderen?
Vrijwel alle droge commerciële hondenvoeders ondergaan tijdens de pro-

ductie een hittebehandeling, zoals bij extrusie of bij pelleteren. Technolo-

gische behandelingen in het productieproces hebben voor- en nadelen. Zo 

kan de bereidingswijze invloed hebben op de voederwaarde.

de technologie die wordt gebruikt bij 
het produceren van hondenvoeders, 
kan invloed hebben op de voeder-
waarde. in nederland wordt de laat-
ste jaren door de leerstoelgroep dier-
voeding van Wageningen University 
steeds meer onderzoek verricht naar 

de voeding van gezelschapsdieren. 
ook de technologie maakt deel uit 
van dit onderzoek. 

Grote krachten
de meeste honden krijgen droge voe-
ders, die vooral met behulp van extru-

sie worden geproduceerd, maar ook 
persen van het ingrediëntenmengsel 
wordt toegepast. Bij het extruderen of 
persen ondergaat het grondstoffen-
mengsel drukkrachten en relatief 
hoge temperaturen. die krachten zijn 
over het algemeen ‘zwaarder’ bij 
extruderen, omdat in dit proces een 
hogere druk, langere verblijfstijden en 
hogere temperaturen worden 
gebruikt dan bij persen. Uit onder-
zoek naar het inactiveren van enzym-
remmers is bekend dat de temperatu-
ren en verblijfstijden tijdens het pers-
proces veelal onvoldoende zijn voor 
inactivatie: de procesomstandigheden 
tijdens extrusie lenen zich hiertoe veel 
beter. Toch kunnen ook krachten bij 
het pelleteren hoog oplopen, vooral 
als het mengsel onder hoge druk door 
een matrijs met kleine gaatjes wordt 
geperst.

Hitte
hittebehandelingen verbeteren de 
hygiënische kwaliteit van het voer en 
beïnvloeden ook de verteerbaarheid 
van zetmeel, eiwit en vet. ongewens-
te stoffen in de diervoedergrondstof-
fen, zoals bepaalde antinutritionele 
factoren, worden hierdoor geïnacti-
veerd. Toch zijn er ook nadelen: hoge 
temperaturen kunnen de eiwitten in 
de grondstoffen veranderen of reac-
ties in gang zetten die de eiwitkwali-
teit negatief beïnvloeden. een bekend 
voorbeeld is de Maillard-reactie, waar-
bij een reducerend suiker zich bindt 
aan een vrije, reactieve aminogroep 
van een aminozuur. in geval van voe-
dereiwitten is hier vooral het essentië-
le aminozuur lysine het slachtoffer 
van, waardoor de eiwitkwaliteit van 
het eindproduct kan afnemen. ook is 
het de vraag of de gevormde Mail-
lard-reactieproducten van invloed zijn 
op de gezondheid van onze honden 
en katten, aangezien commerciële 
voeders vaak het enige voeder is dat 
deze dieren krijgen.

In de nieuwe proceshal van Wageningen University (Leerstoelgroep Diervoeding) staat onder meer een enkelschroefs 

extruder voor het bewerken van honden- en kattenvoeders. 

16-17_persenversusextruderen.indd   16 04-03-15   10:18



 Geëxtrudeerd Geperst

 Junior volwassen Junior volwassen
Totaal lysine  13,7 14,5 12,7 11,6
reactief lysine 11,9 13,2 10,9 9,9

Maillard-producten 
- Fructose-lysine 0,58 0,71 1,48 0,21
- carboxymethyl-lysine 11,23 15,40 24,39 16,07
- hydroxymethyl-furfural 0,65 1,11 0,92 1,40
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Effecten behandeling op hondenvoeders 

Voederwaarde
de leerstoelgroep diervoeding heeft 
de afgelopen jaren onderzoek 
gedaan naar de effecten van techno-
logische behandelingen op de kwali-
teit van honden- en kattenvoeders. 
de verschillen in verteerbaarheid en 
voederwaarde tussen geëxtrudeerde 
en gepelleteerde voeders lijken 
gering, maar er zijn maar weinig ver-
gelijkende studies verricht. vanuit de 
voeding van varkens is bekend dat 
met name de grondstofsamenstelling 
een grote rol kan spelen als het gaat 
om de invloed van processen op voe-
derwaarde. de ingrediëntensamen-
stelling van varkensvoeders verschilt 
echter nogal van die van hondenvoe-
ders.

Maillard-reacties 
de Maillard-reactie heeft een nega-
tief effect op de eiwitverteerbaarheid 
van voeders en producten van deze 
reactie kunnen bij mensen ook de 
gezondheid negatief beïnvloeden. in 
onderzoek is gesuggereerd dat de 
procesomstandigheden tijdens het 
pelleteren de hoeveelheid Maillard-
producten kunnen beïnvloeden, maar 
ook dat het eerder de voersamenstel-
ling dan het proces is dat leidt tot 
een lagere voederwaarde als het gaat 
om lysine. 
Petfoodingrediënten hebben zelf ook 
al vaak een hittebehandeling onder-
gaan en kunnen al Maillard-reactie-
producten bevatten. een goede kwa-
liteitscontrole van inkomende ingre-
diënten kan problemen met het uit-
eindelijke voer in dat geval voorko-
men. de ε-amino-zijketen van lysine 
is het meest gevoelig voor Maillard-
reacties met reducerende suikers. om 
inzicht te krijgen in de eiwitkwaliteit 
van grondstoffen en eindproducten 
wordt in onderzoek daarom onder-
scheid gemaakt tussen het gehalte 
aan totaal lysine en het gehalte aan 
reactief lysine: hoe meer reactief lysi-

ne – niet gebonden aan een suiker en 
beschikbaar voor het dier voor bij-
voorbeeld eiwitaanzet – hoe beter. 
Bij een analyse van een groot aantal 
commerciële honden- en kattenvoe-
ders ligt in bijna alle gevallen het 
reactief lysinegehalte iets onder dat 
van het totaal lysinegehalte. het 
maakt duidelijk dat technologische 
processen het reactief lysinegehalte 
iets kunnen verlagen. 

Persen of extruderen
Uit de tabel valt af te leiden dat als 
we pelleteren en extruderen verge-
lijken, de verhouding tussen totaal 
en reactief lysine niet veel verschilt. 
daarentegen is het gehalte aan de 
verschillende Maillard-producten in 
geperst voeder iets hoger in vergelij-
king met geëxtrudeerde hondenvoe-
ders. een aantal eiwitbronnen voor 
hondenvoeders heeft reeds een hit-
tebehandeling ondergaan. dit geldt 
met name voor eiwitbronnen van 
dierlijke oorsprong, om bacteriële 
besmetting te elimineren en bijvoor-
beeld sojaschroot, om anti-nutritio-
nele factoren te inactiveren.
de keuze voor de producent tussen 
het persen of extruderen van hon-
denvoeders is een moeilijke. soms is 
de keuze duidelijk als specifieke 
ingrediënten worden ingezet: als 
meer vloeibare grondstoffen worden 
toegepast, is extrusie de betere 
optie. in verteerbaarheid en voeder-
waarde zijn er weinig onderzoeken 
die duiden op verschillen tussen 

gepelleteerde en geëxtrudeerde 
hondenvoeders. en met voerformu-
leringen en doseringen van amino-
zuren kan er gemakkelijk aan de 
normeringen van aminozuren wor-
den voldaan. aanvullend onderzoek 
naar de bijdrage van specifieke 
grondstoffen aan de eventuele afna-
me in het gehalte van lysine en reac-
tief lysine is gewenst.

Minder natuurl i jk
sommige mensen hebben een voor-
keur voor geperste voeders, omdat 
extrusie een intensievere technologi-
sche behandeling is, en daarom als 
minder natuurlijk wordt beschouwd. 
Maillard-reacties vinden in ieder 
geval niet alleen plaats tijdens extru-
sie, maar blijken ook op te treden bij 
het persen van een brokje. vooral 
voor honden die nog in de groei zijn 
is het belangrijk dat zij voldoende 
beschikbaar lysine binnenkrijgen. 
aandacht voor de eiwitkwaliteit 
(gehalte aan lysine) van hondenvoe-
ders – en met name de afwezigheid 
van Maillard-reactieproducten – kan 
dan helpen om de voederwaarde van 
hondenvoeders op een goede wijze 
te beoordelen en te verbeteren. op 
het gebied van eventuele gezond-
heidseffecten van Maillard-producten 
bij huisdieren is nog veel te onder-
zoeken.� n

* Thomas van der Poel is werkzaam bij Wageningen 

Universiteit, leerstoelgroep Diervoeding. Literatuur is 

opvraagbaar via thomas.vanderpoel@wur.nl.

Tabel. Totaal lysine, reactief lysine en de Maillard-reactieproducten fructose-lysine, carboxymethyl-

lysine en hydroxymethyl-furfural (gemiddelden; g/kg droge stof) in geperste en geëxtrudeerde 

commerciële (junior en volwassen) hondenvoeders (Van Rooijen e.a. 2014b).
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Anton Beynen* 

Claims 

genuanceerd
Gevriesdroogd petfood onder de loep

In Nederland brengen enkele merken gevriesdroogd petfood op de markt. 

Deze nichemarkt liet in de Verenigde Staten de laatste twee jaar een 

omzetstijging van ruim 40 procent zien. Gevriesdroogd petfood wordt 

gepositioneerd als rauw, natuurlijk en gezond, maar deze verkoopargu-

menten behoeven enige nuancering

Vriesdrogen, oftewel lyofiliseren, van 
petfood berust op sublimatie; de 
watermoleculen gaan vanuit vaste ijs-
kristallen direct over naar gasvormige 
waterdamp. Voor zover aangegeven 
in promotieteksten wordt voor de 
productie van petfood vacuümdro-
gen toegepast. Het grondstoffen-
mengsel wordt bevroren en onder 
vacuüm gebracht. tijdens het vries-
droogproces wordt het materiaal 
meestal niet extra gekoeld of ver-
warmd. Het water sublimeert uit de 
grondstoffen, desublimeert op een 
condensator en het gedroogde mate-
riaal blijft over.  

Vorm en structuur
Gevriesdroogde handelsvoeders heb-
ben verschillende vormen, die in het 
engels worden omschreven als nib-
bles, nuggets, patties, medallions en 
burgers. Het proces van lyofiliseren 
verandert de structuur van het uit-
gangsmateriaal. De uitgetreden ijs-
kristallen laten porieën achter en het 
eindproduct kan broos zijn. 
Gevriesdroogd petfood wordt als 
zodanig of na toevoeging van warm 
water gevoerd. Wanneer het product 
niet blijft drijven, zal rehydratie snel 
verlopen. Reclame looft de hoge sma-
kelijkheid van gevriesdroogde voe-
ding, toetsing van deze uitspraak zal 
moeten gebeuren in de praktijk of 
door middel van preferentietesten.  

Rauw en gezond  
Gevriesdroogd petfood wordt aange-
prezen als natuurlijk, rauw voedsel 
met het gebruiksgemak van reguliere 
droge brokken. Gelyofiliseerde voe-
ders bevatten synthetische vitamines 
en/of mineralen. Rauw, gevries-
droogd petfood is een contradictio in 
terminis. Rauw kan hier niet onbe-
werkt, onbereid of vers betekenen, 
wel ongekookt en onverhit. In veel 
voeders zit gemalen bot. een enkele 
keer staat het woord beendermeel in 
de ingrediëntenlijst. Deze grondstof 
kan zijn verhit.  
Aan rauwe voeding worden diverse 
gezondheidsvoordelen toegekend, 
zoals een betere conditie van huid en 
vacht, schonere tanden en frissere 
adem, betere controle van lichaams-
gewicht en -conditie, betere vertering 
en minder kans op allergieën. Verge-
lijkbare gezondheidsclaims worden 
voor gevriesdroogde voeders gebe-
zigd. er is echter geen objectief 
bewijs dat gelyofiliseerd petfood op 
de genoemde gezondheidsaspecten 
gunstiger is dan andere volledige 
commerciële voeders.   

Natuurl i jk
Fabrikanten van gevriesdroogde voe-
ders communiceren dat deze produc-
ten door hun rauwheid en samenstel-
ling simuleren wat honden en katten 
in de natuur zouden eten. Voor hon-

den impliceert dit de voeding van 
wolven in het wild. Industrieel gepro-
duceerd voedsel verschilt echter per 
definitie van wat dieren in de natuur 
eten. Bovendien kunnen de voedsel-
bronnen en de fluctuaties in voedsel-
beschikbaarheid niet in een petfood-
formule worden gevangen.  
De beschikbare, gevriesdroogde pet-
foods hebben een vleessoort als eer-
ste ingrediënt en zijn graanvrij. Ze 
worden soms omschreven als hoog-
eiwit, laag-koolhydraat-formules. een 
deel van de voeders bestaat uit dier-
lijke producten, groenten en fruit. 
Andere gelyofiliseerde voeders bevat-
ten zetmeelbronnen in de vorm van 
zoete aardappel, erwten of bonen.   

Energiesamenstell ing
Petfood kan worden getypeerd door 
de bijdrage van de eiwitten, vetten 
en koolhydraten aan de voederener-
gie. Voor tien volledige gevriesdroog-
de voeders van verschillende merken 
is de gemiddelde eiwit:vet:koolhy-
draat-verhouding 37:53:10. negen 
van deze voeders zijn bedoeld voor 
honden in alle levensfasen, twee voe-
ders ook voor katten. eén voeder 
heeft volwassen honden als doel-
groep. De voeding van wolven en 
verwilderde katten in de natuur 
heeft een energieverhouding van 
ongeveer 53:45:2. De wilde voeding 
levert dus beduidend meer eiwit dan 
gevriesdroogd petfood. 

Eiwit
Gevriesdroogd petfood met 37 pro-
cent eiwit bevat ongeveer 22 gram 
eiwit per MJ metaboliseerbare ener-
gie. De Fediaf-eiwitnorm voor vol-
wassen honden is 10,8 gram/MJ. eer-
der onderzoek laat zien dat oudere 
honden voor optimale vulling van 
spiercellen met eiwit een voeder met 
11 gram eiwit/MJ nodig hadden, ter-

18-19_gevriesdroogdvoer.indd   18 03-03-15   15:48



P
e

t
F

o
o

D
 

M
A

G
A

Z
I

n
e

 
n

R
 

1
 

M
A

A
R

t
 

2
0

1
5

18
 | 

19

  D I E R V O E D I N G  
Gevriesdroogd petfood onder de loep

wijl dit voor jonge volwassen honden 
7 gram eiwit/MJ was. Seniorhonden 
hebben dus een hogere eiwitbehoef-
te voor behoud van spiermassa. Bij 
(oudere) honden, die onder experi-
mentele condities een operatieve, 
gedeeltelijke verwijdering van nier-
weefsel ondergingen, veroorzaakte 
een eiwitopname boven de 10 gram/
MJ additionele pathologische veran-
deringen in het resterende nierweef-
sel. De Fediaf-eiwitnorm voor volwas-
sen honden lijkt geschikt voor senio-
ren. Gevriesdroogd petfood bevat als 
regel dus te veel eiwit voor oudere 
honden.   

Fosfor en calcium
Diverse studies hebben aangetoond 
dat een hoge fosforopname de nier-
functie vermindert bij honden en kat-
ten met experimentele, partiële 
nefrectomie. Voor behoud van 
gezonde nieren is voor volwassen en 
oudere dieren een volledig petfood 
met 0,3 tot 0,4 gram fosfor/MJ 
gewenst. Vier van de tien gevries-
droogde petfoods hebben een gede-
clareerd fosforgehalte. Het gemiddel-
de fosforgehalte van deze voeders is 

0,69 gram/MJ. Dit gehalte is met het 
oog op de nierfunctie te hoog.
Drie gevriesdroogde petfoods voor 
alle levensfasen met calciumdeclara-
tie hebben een gemiddeld gehalte 
van 1,16 gram/MJ. Dit calciumniveau 
is veel te hoog voor jonge, groeiende 
honden van grote rassen. Volgens 
Fediaf is voor puppyvoeders het 
maximale calciumgehalte 1,1 gram/
MJ. Het is gerapporteerd dat jonge 
Duitse doggen bij 0,65 gram calcium/
MJ subklinische skeletafwijkingen 
ontwikkelen.

Bacteriële contaminatie
Vriesdrogen zonder verhitting zal 
meerdere pathogene bacteriën in 
dierlijk materiaal, waaronder seroty-
pen van Salmonella enterica, niet 
afdoden. De grondstoffenmengsels 
van enkele merken gevriesdroogde 
voeders worden (voorafgaande aan 
vriesdrogen) onderworpen aan hoge 
waterdruk (high pressure processing) 
ter niet-thermische afdoding van 
pathogenen. Soms vermeldt de 
gebruiksaanwijzing van gevriesdroogd 
voeder dat de vleescomponent bacte-
riën kan dragen die bij onachtzaam-

heid ziekteverschijnselen bij mensen 
kunnen veroorzaken. Salmonellabe-
smetting kan optreden door contact 
met het voeder, voerbak en de feces 
van hond of kat. In een onderzoek 
bleken tien gevriesdroogde voederva-
rianten van drie verschillende merken 
negatief te testen op salmonella.  

Duurzaamheid
Vergeleken met volledige, geëxtru-
deerde droogvoeders gebaseerd op 
granen en rijk aan koolhydraten zijn 
gevriesdroogde petfoods minder 
duurzaam. Dit komt enerzijds door 
de samenstelling van gevriesdroogd 
petfood, met veel eiwit en weinig 
koolhydraten. Bovendien vereist het 
proces van vriesdrogen per gewichts-
eenheid voeder meer energie dan de 
productie van geëxtrudeerd droog-
voeder. De productie van dierlijk ver-
sus plantaardig eiwit vergt meer land, 
water en fossiele brandstof. Vleespro-
ductie is dus inefficiënt. Samen met 
de hoge energiekosten van vriesdro-
gen is dat de verklaring voor de hoge 
prijs van gevriesdroogd petfood. 

 *Anton Beynen is werkzaam bij Vobra Special Petfoods.
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De beschikbare 

gevriesdroogde 

voeders zijn graan-

vrij, hebben een 

vleessoort als eerste 

ingrediënt, aange-

vuld met groenten, 

fruit en eventueel 

zetmeelbronnen. 
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Paul den Ouden*

Ontstofte drooglucht voor

 FeedValid
Poeth heeft bij FeedValid in Duitsland de grootste filterinstallatie uit haar 

geschiedenis gerealiseerd. De dubbel uitgevoerde installatie met voorge-

schakelde cyclonen omvat 14 secties met een totaal filteroppervlak van 

1680 vierkante meter.

Bij FeedValid in Hamm worden ver-
pakte en onverpakte nevenstromen –  
afkomstig uit onder meer de voe-
dingsmiddelenindustrie – tot hoog-
waardige grondstoffen verwerkt voor 
de mengvoeder- en petfoodindustrie. 
Materialen die te vochtig zijn om 
direct tot houdbare producten te ver-
werken, worden eerst gedroogd in 
een trommeldroger. de drooglucht 
wordt afgezogen naar de nieuwe, 
dubbel uitgevoerde filterinstallatie 
van Poeth. de luchthoeveelheid vari-
eert, afhankelijk van de eigenschap-

pen van het te drogen materiaal. de 
maximum capaciteit van de 200 kilo-
watt-ventilator bedraagt circa 
100.000 kubieke meter uur. de voor-
geschakelde cyclonen scheiden het 
grove stof uit de drooglucht af. dit 
materiaal wordt weer teruggevoerd 
in de hoofdstroom. 

Secties
de filterinstallatie telt tweemaal 7 
secties, elk met 120 vierkante meter 
doekoppervlakte. Het totale filterop-
pervlak bedraagt dus 1680 vierkante 

meter. Wanneer het drukverschil over 
de filtermatten is opgelopen tot een 
waarde boven 1000 pascal, start een 
persluchtreinigingsysteem. de filter-
secties worden na elkaar per 7 stuks 
gereinigd. de te reinigen sectie wordt 
met een pneumatisch bediende 
schuif afgesloten van de aanzuiging 
door de ventilator. deze reiniging 
zonder tegendruk is bijzonder effec-
tief. Het afgescheiden fijne stof 
wordt via een systeem van trechters, 
schroeven en sluizen weer in de 
hoofdstroom gebracht.
de gereinigde drooglucht wordt 
deels naar een schoorsteen afgevoerd 
en deels geretourneerd naar de bran-
derkamer als secundaire verbran-
dingslucht. de filterinstallaties zijn 
uitgerust met persluchtverwarming 
om de vorming van condens te voor-
komen. Verder is de gehele installa-
tie, inclusief alle luchtkanalen, uitge-
voerd in roestvast staal.

Voorzorgsmaatregelen
direct achter de droogtrommel is een 
vonkdetectie- en blussysteem geïn-
stalleerd en de filterunits zijn geschei-
den van de droger opgesteld in een 
apart gebouw. Ook is voorzien in een 
bypasskanaal rond de filters. dit 
maakt het mogelijk om de filters van 
de droger af te sluiten. alle secties 
zijn met temperatuurmelders uitge-
rust en tussen de filters en de ventila-
tor vindt een dauwpuntmeting 
plaats. Ook zijn in het gehele kana-
lensysteem tussen droger en filter 
goed bereikbare inspectieluiken aan-
gebracht. deze combinatie van maat-
regelen moet de gevolgen van een 
storing tot een minimum beperken.�n

* Paul den Ouden is managing director van Poeth.
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Poeth realiseert haar grootste filter ooit

De complete ontstoffingsinstallatie bij FeedValid in het Duitse Hamm.
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agenda 

agenda
17-18 maart
patS: the pet and aquatics trade Shows, esher 
(Verenigd Koninkrijk)

2-5 april
interpets asia pacific 2015, tokyo (Japan)

4-6 april
evenement ‘Beestjes & 
Baasjes’, gent (België) 

9 april
Start cursus ‘Leren bij honden’, centrale locatie

10 april
Start cursus ‘toegepaste ethologie van de hond’, 
centrale locatie

12 april 
dierenpret en exoknaag, Houten

15-16 april
empack, ‘s-Hertogenbosch
op de jaarlijkse vakdagen voor de verpak-
kingsindustrie komen professionals samen voor 
het nieuwste op het gebied van verpakkingen, 
verpakkingsmachines en -diensten. de grootste 
verpakkingsbeurs van de Benelux biedt de bezoe-
ker een blik in de toekomst van verpakken en 
verpakkingen. tegelijkertijd vindt de nieuwe vak-
beurs Label&print plaats.

20-23 april
World of pet Supplies 2015, Hong Kong (China)

26 april
Calgary pet industry trade Show 2015, Calgary 
(Canada)

27 april
petfood innovation Workshop ‘next generation 
treats’, Kansas City (Verenigde Staten)
Voorafgaand aan het petfood forum wordt deze 
workshop georganiseerd. de workshop focust op 
nieuwe productideeën en trends. daarnaast kun-
nen deelnemers in het Kansas State-olathe food 
innovation accelerator Lab aan de slag met het 
experimenteren met nieuwe soorten petfood-
beloningen. 

27-29 april
petfood forum, Kansas City (Verenigde Staten)

30 april 
Start cursus ‘Biologie van de hond’,  
centrale locatie

3-4 mei
Western pet expo 2015, richmond (Canada)

8-10 mei
animal event, Hilvarenbeek
dit jaar staat het thema ‘hoe trainbaar zijn hon-
den’ centraal. Honden beschikken over een groot 
adaptief vermogen. zo groot dat hondenbezit-
ters denken dat iedere hond zich moet aanpassen 
aan het leven van het baasje. is dat zo en waar 
ligt de grens? Wat zijn haalbare verwachtingen 
en hoe trainbaar zijn honden? onder meer hon-
deninstructeur nando Brown geeft hierop tijdens 
animal event een antwoord. 

10 mei 
exoknaag, gent (België)

14-17 mei
zoomark international 2015, Bologna (italië)

17 mei
dag van de Hond ‘Sport & Spel’, landelijk

28-31 mei
pet asia 2015, Suntec (Singapore)

7 juni
exoknaag, Houten

7-9 juni
expozoo, parijs (frankrijk)

10 juni 
petfood forum europe 
2015, Keulen (duitsland)

21-23 juli
Superzoo, Las Vegas

agenda Petfood 
Magazine
in de rubriek agenda staan 
evenementen vermeld voor 
de komende periode. Het 
betreft hier activiteiten die bij 
de redactie bekend zijn. meer 
informatie vindt u op de web-
site www.petfoodmagazine.nl. 
mocht u activiteiten organise-
ren gericht op of gerelateerd 
aan petfood, dan kunt u deze 
aanmelden bij de redactie van 
petfood magazine, e-mail:  
petfoodmagazine@eisma.nl
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ALTIJD
TWILMIJ

Twilmij is dé toonaangevende producent van premixen voor de diervoeder-
industrie. Twilmij levert premixen voor varkens, rundvee en pluimvee. 
Twilmix, de premix van Twilmij, vormt de onmisbare kern van uw voer.

www.twilmij.nl

TWILMIJ
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