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Inleiding
KWALIFICATIEDOSSIER DIERVERZORGING
De twee delen van de module ‘Houder van honden en katten’ zijn onderdeel van een serie
modulen van het Ontwikkelcentrum voor het kwalificatiedossier Dierverzorging. Deze module
geeft inhoud aan het Keuzedeel ‘Houder van honden en katten’.
Daarnaast verplicht het Besluit Houders van Dieren uit 2014 mensen die bedrijfsmatig honden
en katten houden een cursus te volgen om het bewijs van vakbekwaamheid ‘Houder van honden en katten’ te halen. Het certificaat dat hieraan verbonden is, is verplicht voor iedereen die
bedrijfsmatig honden en/of katten houdt, opvangt, verhandelt, ermee fokt of verantwoordelijk
is voor tentoonstellingen en beurzen. De twee delen van de module ‘Houder van honden en
katten’ dekt de volledige leerstof voor de certificeerbare eenheid (CE) Houder van honden en
katten af.

TWEE DELEN
De module ‘Houder van honden en katten’ is vanwege de omvang van de inhoud opgesplitst in
twee delen. Een deel A en een deel B. In deel A zijn de hoofdstukken 1 t/m 8 opgenomen. Deel
B gaat verder met hoofdstuk 9 t/m 13.

INHOUD DEEL A
De module ‘Houder van honden en katten, Deel A’ bestaat uit acht hoofdstukken. In hoofdstuk
1 en 2 leer je de kenmerken van verschillende rasgroepen en rassen bij honden en katten.
Hoofdstuk 3 gaat over de verschillende wetten die van toepassing zijn op het bedrijfsmatig
werken met honden en katten. Ook besteden we aandacht aan de toezichthoudende instanties
en komt de illegale dierenhandel aan bod.
In hoofdstuk 4 komt dierenwelzijn en de objectieve beoordeling daarvan aan bod. Om het welzijn van dieren te kunnen garanderen moet een paraveterinair of dierhouder het gedrag van
honden en katten kunnen lezen. Daarom staan gedrag en socialisatie centraal in de hoofdstukken 5 en 6.
Hoe de wetgeving over huisvesten en verzorgen van honden en katten vertaald kan worden
naar een bedrijfsinrichting die bijdraagt aan een goede gezondheid en welzijn van de gehouden dieren wordt behandeld in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat over het hanteren, fixeren en
verzorgen van dieren.

INHOUD DEEL B
Deel B van de module ‘Houder van honden en katten’ gaat verder waar deel A is gebleven, namelijk bij hoofdstuk 9. In dit hoofdstuk leer je de kwaliteit van diervoeding te beoordelen. Ook
wordt uitgelegd hoe je kan bepalen hoeveel en wat voor soort voeding een dier nodig heeft.
Hoofdstuk 10 geeft inzicht in de achtergronden van genetica en hoe eigenschappen overerven.
Wat er komt kijken bij fokken van honden en katten wordt in hoofdstuk 11 beschreven. Ook
wordt besproken welke problematiek er kan optreden bij het fokken van rasdieren en hoe je
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problemen en ziekten kan voorkomen. Voor een fokker of iemand die werkt met bevallende,
zogende en opgroeiende dieren is het noodzakelijk om de voortplanting professioneel te kunnen begeleiden. Hoe dit te doen, komt in hoofdstuk 12 aan de orde.
Hoofdstuk 13 tenslotte gaat over gezondheid. Er wordt uitgelegd hoe je een gezondheidscontrole bij honden en katten uitvoert, welke voorzorgsmaatregelen dieren gezond kunnen
houden en wat veel voorkomende ziektes zijn.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het einde van dit hoofdstuk:
• Kun je uitleggen wat (essentiële) voedingsstoffen zijn en welke gevolgen tekorten of
overschot hebben.
• Weet je welke verschillende voersoorten er voor honden en katten bestaan.
• Weet je waarvan de kwaliteit van het voer afhankelijk is, hoe je het moet bewaren en
hoe je afwijkingen kan herkennen.
• Kun je de lichaamsconditie van een hond of kat bepalen.
• Kun je van een voerverpakking aflezen of berekenen wat de dagelijkse hoeveelheid
voer voor een hond en kat is.
• Weet je wat de waterbehoefte per dag van een hond of kat is.
• Kun je vertellen hoe vaak je een hond en kat per dag moet voeren.
• Kun je uitleggen welke factoren de voeropname kunnen beïnvloeden.
• Weet je welke dieren speciale voerbehoeften hebben.
• Weet je welke invloed tekorten en overschotten aan bepaalde voedingsstoffen kunnen hebben.
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Hoofdstuk 9

Voeding

9.1

ORIËNTATIE

Dieren hebben voeding en water nodig. Uit voeding kan een dier voedingsstoffen halen die
nodig zijn voor groei, herstel en stofwisseling. Een van de dagelijks terugkerende bezigheden op
een dierenbedrijf is het voeren van de dieren. Er zijn heel veel soorten honden- en kattenvoer
op de markt. Maar wat is nu goed voer? Hoe kun je de kwaliteit van voer beoordelen? Welke
hoeveelheid voer heeft een dier nodig? En op welk tijdstip van de dag? Deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk besproken. Daarnaast leer je meer over dieetvoeding, het correct bewaren
van voer en hoe je kan zien of een hond of kat de juiste hoeveelheid voer en water krijgt.
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9.2
Semi-carnivoor
Strikte carnivoor

VOEDINGSSTOFFEN
Honden zijn semi-carnivoren en katten strikte carnivoren. Ze leven van
oorsprong van voornamelijk dierlijke producten zoals spieren, botten, huid,
veren, organen en bloed. Daarnaast eten honden ook een deel van de inhoud
van de maag en darmen van hun prooidieren. Die inhoud bestaat voornamelijk uit verteerd plantaardig materiaal. Daarom noemen we honden semi-carnivoor. Elk individueel dier heeft bovendien een eigen voedingsbehoefte. Volledige diervoeding bestaat echter altijd uit de volgende zes voedingsstoffen:
•

water,

•

eiwitten,

•

koolhydraten,

•

vetten,

•

vitaminen,

•

mineralen.

WIST JE DAT?
Honden zijn semi-carnivoren. Maar wat is nu de functie van de
kleine hoeveelheid plantaardige grondstoffen in een hondendieet? Ten eerste zorgen planten voor een goede peristaltiek in de
Afb. 9.3 Plantaardige voedingsstoffen hebben een rol
in hondenvoeding.

darmen. De voeding en ontlasting stroomt dan beter door, dankzij
de vezels. Ten tweede zorgen de plantaardige grondstoffen voor
de voeding van de micro-organismen in het verteringsstelsel. Zo
blijven de darmbacterieën gezond en kunnen zij de spijsvertering
goed ondersteunen. Ten derde geeft een voer met veel plantaardige vezels een lekker ‘vol’ maaggevoel bij dieren. Bij afvaldiëten
worden dus soms veel plantaardige vezels toegevoegd. Dit bestrijdt het hongergevoel, maar bevat weinig calorieën en is dus
geschikt om een dier af te laten vallen.

VOLLEDIGE VOEDING
Volledige voeding

Wat is nu precies volledige voeding? De meeste honden-en kattenvoeders
zijn volledig of compleet. Een volledig voer is precies afgestemd op de behoeften van een gezond dier en heeft geen verdere aanvulling nodig. Het
bevat de bovenstaande voedingsstoffen in de hoeveelheid die een gezonde
hond of kat dagelijks nodig heeft. Een onvolledig of niet compleet voer heeft
wél aanvulling nodig. Het is niet afgestemd op de behoeften van het dier. Een
voorbeeld van een onvolledig voer is orgaanvlees zoals hart en pens.

VOEDINGSSOORTEN
Een voersoort wordt ingedeeld aan de hand van de hoeveelheid vocht die in
het voer zit. De hoeveelheid vocht wordt bepaald door voer te verhitten en
het water uit het voer te laten verdampen. De uitgedroogde massa die dan
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Voeding

Droge stof

overblijft, wordt de droge stof (d.s.) genoemd. In deze droge stof zitten de
voedingsstoffen. Deze bepalen de voederwaarde van een voer. Het water

Energetische waarde

levert daaraan geen bijdrage en heeft geen energetische waarde. Een voer
met een hoog vochtgehalte en een laag gehalte aan droge stof heeft dus een
lage voederwaarde. Voer met een hoog vochtgehalte is daarnaast ook minder
lang houdbaar. Aan de hand van de hoeveelheid vocht die in het voer zit worden de volgende honden- en katten voeders onderscheiden:

Afb. 9.4 Overzicht van voedingssoorten onderverdeeld naar hoeveelheid vocht.

Droogvoeding
Droogvoeding

Droogvoeding bevat 8 tot 10 % water. Door het lage vochtgehalte is het voer
lang houdbaar, in een gesloten verpakking wel 12 tot 18 maanden. In een
geopende verpakking is droogvoeding ongeveer een één maand houdbaar.
Om de kwaliteit te garanderen moet het voer na het openen wel donker,
droog en koel bewaard worden. Het energiegehalte van droogvoeding per
gram is hoog omdat er weinig vocht in zit. Voorbeelden van droogvoeding zijn
brokken en diner.
Brokken kunnen op drie manieren geproduceerd worden. Namelijk door te
persen, te extruderen en te expanderen. De keuze voor een van deze broksoorten hangt af van je hond of kat. Sommige dieren zullen het goed doen op
alle soorten, anderen zullen beter overweg kunnen met een van de soorten.
De kosten zijn erg wisselend afhankelijk van het merk.

Afb. 9.5 Droogvoer voor honden.
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Natvoer
Natte voeding

Natte voeding heeft een vochtgehalte van 65 tot 85%. Natvoer is verkrijgbaar in blik, zakjes of kuipjes en in verschillende texturen zoals paté, mousse,
brokjes in saus of gelei. In gesloten verpakking is natvoeding lang houdbaar.
Gesloten blikvoer bijvoorbeeld is 24 maanden houdbaar. Als de verpakking
is geopend, is het zeer beperkt houdbaar: maximaal 2 dagen in de koelkast.
Het energiegehalte van natvoeding per gram is laag omdat er veel vocht in
zit. Een dier moet er dus, in vergelijking met droogvoer, meer van eten om
voldoende energie en voedingsstoffen binnen te krijgen.
De acceptatie van natvoer is over het algemeen groter dan bij droogvoeding
omdat het een aangename geur heeft. De vochtopname bij het eten van deze
voeding is hoger dan bij het eten van brokken. Dit is bijvoorbeeld gunstig
voor dieren met blaasproblemen en dieren die herstellen van een operatie.
Voor dieren met kauwproblemen kan het zachte natvoeding daarnaast makkelijker te kauwen zijn. De kosten liggen hoger dan bij droogvoeding, zeker bij
grotere dieren.

Afb. 9.6 Natvoer

Rauwe verse voeding
De populariteit van het voeren van rauwe verse voeding is de laatste jaren
toegenomen, met name voor honden. Voor dit soort voer bestaan verschillende opties. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor commerciële rauwe voeding.
Dit is voorverpakte complete diervoeding. Een andere mogelijkheid is de
BARF (Bones and raw
food)

BARF-methode. Dit staat voor “Bones and Raw Food”. Deze voeding wordt
zelf samengesteld door de eigenaar en bestaat uit rauwe vleesbotten, spiervlees, orgaanvlees, rauwe gepureerde groenten, rauwe eieren en vis, met
eventueel wat zuivel en voedingssupplementen. Voorstanders van rauwe
versvleesvoeding vinden dat deze manier van voeren beter aansluit op de natuurlijke manier van eten van honden en katten. De dieren zouden het voer
ook smakelijker vinden. De kosten van rauwe versvleesvoeding variëren. De

93033 Houder van honden en katten deel B.indd 12

05-04-19 11:38

13

Voeding

kosten van een BARF-dieet voor een grote hond kunnen behoorlijk oplopen.
De houdbaarheid van het voer varieert ook. Commerciële versvleesvoeding is
vaak langere tijd te bewaren in de koelkast of vriezer. BARF-vlees is beperkter
te bewaren en het bereiden van het zelf samengestelde dieet is ook arbeidsintensief. Je neemt het voer ook minder gemakkelijk mee, omdat het gekoeld
bewaard moet worden.

Afb. 9.7 BARF-dieet voor de hond.

UIT DE PRAKTIJK
Risico’s van rauwe verse voeding
Ondanks de toenemende populariteit van rauwe verse voeding is deze
Afb. 9.8 De BARF-methode
vraagt om veel kennis van
voedingsstoffen om tekorten
te voorkomen.

manier van voeren niet zonder risico’s. Bij een gebrekkige hygiëne
tijdens opslag of bereiding kan de volksgezondheid gevaar lopen door
bijvoorbeeld de bacteriën campylobacter en salmonella. Bij het voeren van een BARF-dieet bestaat daarnaast het risico van gebreken en
overschotten bij het dier als gevolg van een verkeerde voersamenstelling. Het is erg moeilijk om een uitgebalanceerd dieet voor een hond
of kat samen te stellen. Hiervoor heb je diepgaande kennis nodig over
voedingsstoffen en de juiste verhoudingen waarin deze moeten voorkomen in voeding. Begeleiding door een deskundige is daarom eigenlijk noodzakelijk. Helaas gebeurt dit lang niet altijd. Diergeneeskundig
specialisten melden dan ook een toenemend aantal honden en katten
met deficiëntieziekten (tekorten).
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VRAGEN
1.

Voeding voor honden en katten wordt op hun water gehalte
ingedeeld. Noem de verschillende voedingen die er zijn voor
honden en katten.

2.

Geef voorbeelden van droogvoer en van natvoeding.

3.

Leg uit waarom vooral het droge-stofgehalte in voer belangrijk
is.

4.

Wat wordt verstaan onder een volledige voeding?

5.

Waar staat de afkorting BARF voor?

6.

Noem twee risico’s van het voeren van verse rauwe voeding.

7.

Waarom kiezen sommige hondeneigenaren voor BARF?

8.

Wat is jouw mening over het voeren van rauw verse voeding
aan honden?

9.

Leg uit wat voor probleem er kan ontstaan als een kat langdurig alleen vlees te eten krijgt dat de eigenaar zelf bij de slager
heeft gehaald.

9.3

VOERKWALITEIT EN SAMENSTELLING
Er bestaat een breed assortiment aan honden- en kattenvoeders. De kwali-

Grondstof

teit van een voer wordt beïnvloed door de grondstoffen of ingrediënten die
gebruikt worden en de verteerbaarheid.

GRONDSTOFFEN
Commercieel voer wordt gemaakt van een mengsel van grondstoffen, bijproducten en toevoegingen. Grondstoffen zijn afkomstig van dieren of planten.
Bijproducten

Bijproducten ontstaan bij de verwerking van grondstoffen voor de humane
consumptie. Toevoegingen zoals extra vitamines en mineralen gaan er (soms)
bij om het voer volledig of compleet te maken.
In Nederland is geregeld dat de kwaliteit van grondstoffen gegarandeerd
is in commercieel voer. De controle hierop is voor de productie van alle
voermerken gelijk. De grondstoffen mogen geen gevaar opleveren voor de
gezondheid van mens en dier. De voerfabrikant bepaalt uiteindelijk van welke
grondstoffen, in welke verhouding en met welk productieproces het voer gemaakt wordt. Die keuzes bepalen uiteindelijk de kwaliteit en vaak ook de prijs
van het honden- en kattenvoer.
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