
BIOFOOD INFORMATIE: KIESKEURIGE HONDEN. 

 

 

Steeds vaker zien we honden waarvan de eigenaar zegt dat hij geen enkele interesse in voer heeft. 

Tijdens een training is dat absoluut een beperking, speciaal wanneer de hond ook niet buitengewoon 

weg is van een bepaald speeltje. Soms weigeren dergelijke honden categorisch hun voer of pikken 

alleen de extra lekkere hapjes eruit. Deze honden blijken hun bezorgde bazen er zeer vakkundig toe 

te kunnen brengen hen niet alleen te voorzien van te veel eten, maar ook van de meest exquise 

hapjes. En laten we wel wezen, de schappen van de supermarkt en dierenspeciaalzaken liggen vol 

lekkernijen die de suggestie wekken dat onze honden daar echt recht op hebben. 

 

Beste voor je hond 

Een beetje baas gunt zijn hond het allerbeste en allerlekkerste en gaat dan ook algauw over tot de 

aanschaf van dure smulpotjes voor zijn kieskeurig geworden hond. Want dat is vrijwel altijd de 

oorzaak van het slechte eten: de hond is gewend om bij weigering een extra lekkernij te krijgen. Dus 

waarom zou hij genoegen nemen met minder? 

 

Kieskeurige pup 

Het begint vaak al als het hondje nog heel jong is. De pup komt bij mensen thuis en vanaf dat moment 

is zijn `struggle for life' verleden tijd. Hij eet niet langer met zijn broers en zusjes uit een bak, maar 

helemaal alleen en hij mag volkomen zijn eigen tempo bepalen. Niet langer heerst de wet 'eet nu, of je 

hebt niets', want er is niemand die zijn maaltje afpikt. Nog sterker: als hij al eens een maaltijd 

overslaat (omdat hij doodgewoon te veel maaltijden op een dag krijgt aangeboden), haasten zijn 

bazen zich om hem ander, lekkerder voer te geven. De fokker heeft immers gezegd dat de pup wel vijf 

maaltijden per dag moet hebben. Je moet wel een heel zelfverzekerde eigenaar zijn om die goede 

raad in de wind te slaan. TIP: gepest mini biedt bij jonge honden vaak uitkomst. U kunt warm water aan 

het voer toevoegen. Vervolgens dient het voer te wellen waarna uw hond een gezonde en lekkere 

(lauw) "warme" maaltijd heeft. 

Haal hondenvoer weg 

In plaats van overgebleven voer weg te halen en een maaltijd over te slaan, zorgen de eigenaren voor 

extra voedsel dat klaarstaat op alle momenten dat de pup misschien toch trek mocht hebben. 

Wat men zich niet realiseert is dat men met al die toewijding maar één ding bereikt: de pup raakt tot in 

de grond verwend. Alleen gerookte kip of biefstuk is nog maar goed genoeg. Gelukkig is er hoop als 

de eigenaar eenmaal beseft dat hij door zijn hond op een dwaalspoor is gebracht en dat hij helemaal 

niets anders mankeert dan een buitengewoon verfijnde smaak. Zoals meestal verandert de hond zijn 

gedrag zodra zijn baasje een andere houding aanneemt. 

 

Oorzaak kieskeurig eetgedrag hond 

- verwennen 

- eten opdringen 

- gedrag eigenaar 

 

Voorkomen kieskeurig eetgedrag hond 

- geef een pup van acht weken oud slechts drie maaltijden per dag. Maak hier twee maaltijden van 

zodra hij voer laat staan of geef minder voer per maaltijd. Vanaf zestien weken volstaat een maaltijd 

per dag, tenzij de hond zo groot is dat hij meer behoefte aan voer heeft en deze hoeveelheid niet in 

een keer kan eten zonder abnormaal veel tegelijk te moeten verstouwen. Er is slechts een criterium 

om een kleine tot middelgrote hond meer maaltijden per dag te geven, namelijk als hij te mager blijft 

met minder door een zeer actief leven. 

- laat een bak met voer nooit langer dan vijf minuten staan. Haal hem weg en geef de volgende keer 

een kleinere portie. Net zolang totdat je de juiste hoeveelheid hebt gevonden, namelijk de 

hoeveelheid 

die de hond in een keer opeet. 

 

Oplossen kieskeurig eetgedrag hond 

- bezoek de dierenarts om er zeker van te zijn dat je hond lichamelijk niets mankeert. 

- ga heel eerlijk na of je je hond wel een leuk leven biedt. Niet eten kan een uiting zijn van stress of 

een echte depressie. Een oude hond kan ook minder eten omdat hij depressief is. 

- bedenk hoe vaak je je hond zult moeten voeren en wat je hem wilt voeren. Houd je daaraan. 

- geef een dag in de week geen eten, alleen water. Dat stimuleert zijn eetlust. 

 

 

 

 

 



Begeleiding kieskeurige hond 

- houd je aan de normale etenstijd, ook als de hond zijn vorige maal niet (op)gegeten heeft. 

- vervang geen voer door ander voer. Als je daaraan begint, is dat het begin van het einde. Honden 

eten haast altijd na een dag of drie, ze kiezen eieren voor hun geld. Mits je maar in je aanpak volhardt. 

Realiseer je dat honden zonder problemen vele dagen zonder eten kunnen, voor wolven is een 

maaltijd per week heel normaal! Bepaalde rassen kunnen volharden in hun zelfgekozen 

voedselbeperking, waarvan de Husky een bekend voorbeeld is. 

- schenk geen aandacht aan het niet of slecht eten van je hond. Grote kans dat je aandacht hem juist 

doet volharden in zijn gedrag. 

- dwing je hond niet tot eten. Hij kan prima ruiken, dus houd niet steeds zijn bakje voer voor zijn neus. 

Eten kan voor je hond daardoor beladen raken met negatieve emoties, je bent dan nog verder van 

huis! Daarbij: alles wat je naar een hond toe beweegt, ontwijkt hij. Alles wat je van hem vandaan 

beweegt, wekt zijn interesse op. 

- maak zijn leven spannender. 

- medicijnen kunnen een depressieve oude hond oppeppen waardoor hij weer wat meer zin in het 

leven krijgt. 

 

Dunne hond is gezond 

Een hond is te mager als men zijn ribben duidelijk ziet. Een hond is niet te dik en niet te mager als 

men zijn ribben voelt liggen onder de huid en je de achterste drie ribben heel licht onder de huid 

afgetekend ziet. Houd wel rekening met de leeftijd van een hond: een oudere hond is meestal wat 

dikker, voor een jonge hond is het eerder beter als hij een klein beetje te mager is. 

 

Een gezonde hond eet normaal 

Een normaal gezonde hond eet zijn maaltijden gretig. Wanneer zo'n hond stopt met eten weet je dat 

hij iets mankeert en dat een bezoekje aan de dierenarts noodzakelijk kan zijn. Een telefoontje kan 

duidelijk maken of je het nog even kunt aanzien of dat je eerder vandaag dan morgen met de hond 

moet langskomen. 

 

Dus: Honden hebben een luxeleven en raken makkelijk verwend. Doordat 'moeten eten' er heel erg bij 

ons mensen zit ingebakken dwingen we de hond eten op of voeren hem extra lekkere hapjes. Voeren 

volgens vaste regels en zich daaraan houden lost het probleem vaak op. (Soms kan medicinale 

ondersteuning helpen). 

 

Onze ervaring is dat geperst mini*, geperst lam*, diner**, high energy of vleesvoeding vaak uitkomst 

kan bieden bij moeilijke eters.  

 

- BIOFOOD GEPERST MINI en GEPERST LAM zijn verkrijgbaar in zakken van 5 en 13,5 kg. 

- BIOFOOD DINER voeding is verkrijgbaar in zakken van 3 & 10 kg 

- BIOFOOD VLEESVOEDING met afsluitbare verpakking en handige portieverpakkingen van  

630g (7x90g) is verkrijgbaar in de varianten: Lam (Kip/Lam), Eend (Kip/Eend/Vis), Zalm 

(Kip/Zalm). 

- BIOFOOD HIGH ENERGY voeding is verkrijgbaar in zakken van 3 & 12,5 kg 

*Indien de hond de brok niet eet dan kunt u warm water aan het voer toevoegen. Vervolgens dient het voer te 

wellen waarna uw hond een gezonde en lekkere (lauw) "warme" maaltijd heeft. 

**Bereiding: Bij diner voeding moet u altijd warm water toevoegen. Vervolgens dient diner te wellen waarna uw 

hond een gezonde en lekkere (lauw) "warme" maaltijd heeft. 

 

 

 

 

 

 

BRON: TIRION UITGEVERS. 


