
De Hondenwereld van A tot Z . . .
Dit boekje is voor honden baasjes, alle belangrijke informatie over de 
hond  Hiermee voorkomt u veel ellende en toren hoge dierenarts rekeningen !!

Veel mensen kopen een puppy of een volwassen hond,  maar wat weten ze eigenlijk af van 
een hond en hoe werkt het eigenlijk in de honden wereld.  Dit weten de meeste mensen niet 
terwijl het eigenlijk een noodzaak is om een gezonde hond te hebben en te houden. 

Ik zal in diverse stukjes de belangrijkste dingen uit een zetten, zodat u meer over uw hond te 
weten komt, en hem gezond kunt houden.

INHOUD

• Algemene inleiding over de hond / wolf
• Wat moet een hond eigenlijk eten
• Is botten en graten gevaarlijk voor onze hond / waarom eet een hond zonder te kauwen
• Wat is het nut van botten en graten eten 
• Waarom is brokken, blikvoer en diners bizar slechte voeding voor uw hond
• Wat is giftig voor uw hond
• Hoe komt het dat de hond last van wormen heeft / wormkuren / vlooien middelen
• Waarom mag de hond mij nooit in het gezicht likken
• Hoe vaak moet een hond gevaccineerd worden
• Als een hond gras wil eten, moet je dat dan verbieden
• Mag je met de hond een trek spelletjes doen met een stuk touw
• Mag je een hond een oude schoen of handdoek geven als speelgoed 
• Waarom vertellen dierenartsen nooit de waarheid, 

            

   



Nog even dit voor dat we beginnen . . .

Inleiding over de hond

Voor de goede orde : Wij hebben voor de hond gekozen, de hond
niet voor ons,  en vergeet niet als de hond vandaag voor het eerst
in zijn nieuwe omgeving komt, en kennis maakt met de nieuwe roedel
u zelf, uw vrouw en de kinderen, dat de hond u en uw familie
niet zal begrijpen. Dit zal enkele maanden in beslag nemen 
voor dat wij elkaar beginnen te begrijpen, en de hond meer gaat luisteren

Onze hond stamt af van de wolf, ook uw hond of hij nu groot of klein is maakt niet uit. Ze zijn 
door fokken uiterlijk veranderd en lijken de meeste niet meer op een wolf. Maar een ding is 
niet veranderd en dat is het spijsverteringsstelsel dit is nog het zelfde als de wolf, dit is al 
duizenden jaren het zelfde.

Wolven en honden zijn carnivoren ( roofdieren ) die eten alleen en uitsluitend rauwe 
gevarieerde vlees voeding met botten. Wolven jagen met name op grote hoef dieren zoals 
herten, ossen, wilde zwijnen, edelherten maar ook los lopend vee word gepakt. Als de wolven 
honger hebben in de winter grijpen ze ook een 1000 kilo zware os, hiermee nemen ze grote 
risico’s om dood getrapt te worden, ondanks alle risico’s doen ze het toch als de honger 
toeslaat.

In de periode dat zalmen gaan trekken gaan ze over op vis eten,  ze weten precies plekken te 
vinden waar  de zalmen makkelijk te vangen zijn. Ze eten voornamelijk de koppen op, daar zit 
de meeste voeding is.  De voedingswaarde is 4x hoger dan vlees, en dit is zeer gezond voor 
wolven en honden. En de wolven lopen met het vangen van de vis nagenoeg geen risico.

Wolven leven altijd in een roedel 6 tot 10 dieren maar kan ook veel groter zijn dit is 
afhankelijk van het voeding aanbod, het territorium van een roedel wolven is ongeveer 200 
vierkante kilometer of meer. Wolven zijn super gezonde dieren, hagelwitte tanden en kiezen, 
nooit ziek, ze zorgen voor hun zelf en dan gaat het perfect. Zodra de mens zich ermee gaat 
bemoeien zoals met onze honden gaat alles goed mis !!

Een hond is een geweldig sterk dier . .  Maar door de bemoeienis van de mens gaat het mis. 
We moeten af van ziekmakende troep wat men commerciële voeding durft te noemen ?
We voeren afval aan onze trouwe viervoeter, en vinden het dan raar dat hij ziek word.



Wat moet een hond nou eigenlijk eten ?

Een hond stamt af van de wolf, dus zijn het carnivoren ( vleeseters ) Maar uw hond ziet er niet 
meer uit als een wolf, ja dat klopt, door het door fokken zijn honden uitlijk heel anders 
geworden, maar gelukkig hebben we geen grip op het inwendige van de hond en kunnen we 
dit nooit veranderen.  Inwendig is het spijsverteringstelsel bij u hond groot of klein nog steeds 
het zelfde als de wolf, dit is al duizenden jaren zo en dit is tot op vandaag de dag nog steeds 
zo. 

Ook aan het gebit van uw hond kunt u zien dat het nog steeds een carnivoor is, grote hoek 
tanden om de prooi te kunnen pakken, kiezen die werken als een snoei schaar om grote 
stukken vlees door te kunnen knippen, en het speeksel is glad en slijmerig wat nodig is om 
grote stukken vlees en bot soepel naar binnen te laten glijden.

Dus rauwe gevarieerde vleesvoeding is wat de hond nodig heeft om gezond te blijven, hier is 
geen discussie over mogelijk. Toch proberen dierenartsen en voeding fabrikanten u op andere 
gedachte te krijgen, maar niet voor de gezondheid van uw trouwe viervoeter maar om veel 
geld te verdienen, afval word omgezet in brokken BINGO dit is puur winst, maar ziekmakend 
voor u hond, maar hier kom ik nog op terug in dit boekje.

Een honden maaltijd bestaat voor 85% uit rauw vlees, botten en ingewanden

De maaltijd bestaat ongeveer uit:

55 % spiervlees, rund, kip, konijn,lam, geit, vis
15 % Orgaan vlees, hart, lever, pens, long, nieren
15 % Botten, alle botten zijn goed maar nooit van dragende delen van grotere dieren.
15 % overig. Gepureerde groente, fruit, maakt niet meer uit waar dit uit bestaat, dit is voor de 
hond niet meer belangrijk het doet toch niets is alleen goed voor vulling. Maar pas hier mee 
op want er zijn groentes en fruit die uiterst giftig zijn voor uw hond, voor mensen gezond 
maar voor uw hond kan dit dodelijk zijn, (acute lever en nier falen) verderop leest u hier alles 
over.

Eens in de 2 weken een grote maaltijd lever, dit is super gezond voor uw hond, lever bevat 
hoge kwaliteit proteïnen , vetten, enzymen en vitaminen. Maar geef dit niet vaker want 
honden ontwikkelen een voorkeur voor lever.  Lever en nieren zijn opslag plaatsen van giftige 
stoffen en bevatten  reststoffen van medicijnen



Een maal per week kan een verse vis dag zijn !!

Ik hoor u al denken, ja maar ik heb geen zin om elke week vis schoon te maken, nou dat komt 
dan goed uit, want dat moet ook helemaal niet, u voert gewoon een rauwe makreel of zalm 
met kop, graten en ingewanden en al, of voor kleine honden rauwe sardines  Dus niet schoon 
en klein maken hoor dat moet hij zelf doen.  U kunt vis vrij goedkoop op de markt halen. Het 
is heel makkelijk als je een gazon hebt waar  je hond in alle comfort kan dineren.

Een rauwe makreel of zalm in de voerbak doen is zinloos, de hond pakt de zalm er uit gaat op 
zoek naar een geschikt plekje waar hij ongestoord zijn maaltje kan verorberen, maar dat kan 
natuurlijk niet want in no-time stinkt uw huis naar vis, daarom is het fijn als de hond dit 
buiten kan opeten. Een hond vind dit ook fijn, een hond houd er sowieso niet van als er 
iemand achter hem staat tijdens het diner, mogelijk wilt u het wel afpakken 

Voor de goede orde, als we het over vlees en vis hebben, dan is dit altijd rauw, dus met vis zo 
uit zee op het gazon, dus nooit uit blik, gerookt of gekookt dit is in de honden wereld uit den 
boze en zeer ongezond.

Moeten honden groeten eten, nee groente behoort niet in een honden maaltijd thuis, groenten 
is voor een hond moeilijk verteerbaar omdat hij niet over de juiste enzymen beschikt om dit 
goed te kunnen verteren. Honden die groenten eten zoals sperziebonen, andijvie slierten gaan 
hiervan braken, dit word afgestoten door het lichaam om dat het moeilijk verteerbaar is. 
Groenten mag wel maar dan fijn geprakt of in een mixer doen, dit is nodig om de celwanden 
van de groente te kraken, als u dat niet doet kunt u er op wachten dat hij gaat braken hiervan.

Groente en fruit kan een hond niet veel mee, vitamine haalt de hond niet uit groente of fruit, 
vitamine C maakt een hond zelf aan indien hier behoefte aan is

Mogen honden ook tafel resten eten ?

Honden die rauwe gezonde vleesvoeding eten als hoofdmaaltijd mogen gewoon tafelresten 
eten. ( dit kunt u zien als de overige 15 % van de voeding ) dus vulling. Maar is tafelresten 
dan niet slecht voor de hond? Nee dat is niet slecht, wel fijn prakken, en natuurlijk geen vette 
jus of andere sausjes. Gewoon een aardappel en wat groente fijn prakken kan geen kwaad, het 
is alleen maar vulling. Dat je van aardappel dik word is grote onzin, aardappel valt onder 
groente. Mensen worden dik van de jus en andere sausjes maar nooit van de aardappel



           Toby en Sia aan tafel

Maar waarom mogen honden die brokken eten geen tafelresten eten, dit komt omdat een hond 
die brokken eet al zeer slechte voeding krijgt en dan met tafelresten erbij is dan niet echt 
gezond voor de hond.  Honden die rauwe vleesvoeding krijgen zijn super gezond en eten ook 
gezond, dan maakt tafelresten niets meer uit, het doet toch niets het is alleen maar vulling

Een Belgische dierenarts heeft onderzoek gedaan. En honden die met de pot mee eten leven 
gemiddeld 2 to 3 jaar langer dan honden die commerciële voeding eten. Nou is met de pot 
mee eten natuurlijk niet ideaal voor een roofdier, maar altijd nog 100 x beter dan commerciële 
voeding

Geloof niet alles wat de dierenarts en voeding fabrikanten zeggen, want meer dan 90% wat ze 
zeggen bestaat uit leugens en onzin. Als je iets wilt weten raadpleeg dan de natuur, als je wilt 
weten of en wat een hond eten mag stel dan de vraag aan je zelf : eten honden brood, rijst, 
bami, dan is het antwoord NEE, dan moeten wij het dus ook niet geven, dan kan de hond ook 
niet ziek worden zo simpel werkt dat. Sommige mensen maken een grote denk fout, ze zeggen 
fruit is vitamine dat kan toch nooit geen kwaad, maar dat is niet waar wat voor ons super 
gezond is,  kan voor uw hond super dodelijk zijn,  pas hier mee op !! Een ons pitloze druiven 
is voldoende voor acute lever en nier falen en kan al dodelijk zijn. Verderop leest u alles over 
wat is giftig voor de hond

Nog even dit . . .

Als uw hond in het bos een konijn, muis of een  vogel  vangt mag hij dit gewoon opeten hoor, 
en wel met huid en haar. Dit is zeer goede verse voeding voor een hond, ja wij vinden het 
zielig voor een konijn maar uw hond kent dit woord " zielig " niet.. Wij mensen eten ook 
vlees alleen wij vangen het niet zelf, maar gaan naar de slager, is dat dan niet zielig. Nee wij 
mensen zijn geen haar beter dan ons roofdier de hond.

LET OP : Honden die commerciële voeding krijgen 
zoals brokken, diners of blikvoer mogen beslist geen 
tafeltesten eten, voor deze honden is dit niet goed. 
Voor vlees en bot etende honden kan dit geen kwaad, 
dit komt overeen met de darminhoud van zijn prooi 
die ze in de natuur vangen.



Zijn botten en visgraten gevaarlijk voor de hond.

Nee hier hoeft u niet bang voor te zijn, u hond is een roofdier en weten veel beter dan wij hoe 
hij hiermee moet om gaan. Wat wel af en toe gebeurt is dat honden het even terug braken 
omdat het niet door het keelgat past, dit gaat meestal gepaard met een hoop braak geluiden 
erbij, maar hier hoeft u niet van te schrikken, de hond braakt het even terug slikt de boel weer 
in en weg is de kip of vis. Dit komt omdat honden altijd zo groot mogelijke stukken proberen 
door te slikken, dat is normaal bij honden

Vaak zeggen mensen nou ik heb hem een kippenpoot gegeven, maar dat doe ik nooit meer hij 
stikte er bijna in, maar dat is niet waar het zit niet in de luchtpijp maar het past niet door het 
keelgat dat is alles. Het is in het begin vreemd en ook wel een beetje angstig misschien, maar 
daar moet u even aan wennen, dan ziet u vanzelf dat er niets aan de hand is.

Wat is het nut van botten en visgraten eten

Honden en met name puppy’s hebben botten en graten nodig voor de opbouw van het skelet, 
botten en gewrichten. Dit zijn natuurlijke calcium bronnen die nodig zijn voor de opbouw.
Dit is nodig om op latere leeftijd niet in de problemen te komen, dan lopen honden grote 
risico’s om heupdysplasie en artrose te krijgen. Met name de wat grotere honden die tussen de 
40 en 60 kilo wegen zijn hier gevoelig voor. Maar dit komt ook voor bij kleinere honden als 
ze wat ouder worden. Dus voorkomen is beter dan genezen, dan loopt u niet het risico op een 
kreupele hond met veel pijn Met botten en graten loopt u niet meer  risico dan met brokken, 
natuurlijk kan er altijd wel eens iets mis gaan, maar dat gebeurt bij ons mensen ook  

Ze verkopen ook gerookte botten en witte mergpijpjes voor honden, maar pas hier mee op dit 
is van dragende delen van grote dieren, hier komen scherpe splinters van af, die zijn knetter 
hard en kunnen de tanden en kiezen en ingewanden beschadigen, beter om niet te  kopen.

Waarom slikken honden eten in vaak zonder te kauwen

Honden hoeven niet te kauwen zoals wij mensen, bij ons mensen begint de vertering al in de 
mond vermengen met speeksel dat is de eerste fase, bij een hond begint dit pas in de maag. 
Honden hebben een glad en zeer slijmerig speeksel wat er alleen maar voor moet zorgen dat 
een groot stuk vlees soepel naar binnen glijd. Dus als de hond grote stukken inslikt hoeft u 
niet te schrikken dat is normaal. Vaak zeggen mensen goed kauwen hoor, maar nu weet u dat 
dit niet meer nodig is, laat de hond maar gaan die weet wel wat hij doet. 



Waarom is commerciële voeding zo bizar slecht voor ons roofdier de hond !!

Je kunt je als eerste afvragen waarom maken ze eigenlijk commerciële voeding en wat is het 
nut hiervan.  Een mogelijk zou kunnen zijn om het voor het baasje wat makkelijker te maken, 
dat zou mooi zijn vleesbrokken in de bak en klaar.  Maar helaas het zijn geen vlees brokken, 
in brokken zit nog geen 6 % vlees in verwerkt, en zelf die 6% is rommel wat je eigenlijk geen 
vlees meer zou mogen noemen. Zieke dieren, kippenpoten en koppen, kippen veren, 
slachtafval en nog veel meer rotzooi

Dierlijke en plantaardige bij producten wat op de verpakking staat

De brokken worden aangevuld  met afval granen, bladeren, stengels, pinda schillen, noten 
doppen, zaagsel, afval uit stallen, hersenen, hoeven, bloed, vlees uit supermarkten, afgewerkt 
vet uit patat zaken, tumoren, kippenstront uit legbatterijen en veel meer ellende.

Men weet dat honden roofdieren zijn die voor 85 % rauwe vleesvoeding (moeten) eten. Toch 
wijkt men hier van af en stopt er 70 % granen in, terwijl bekend is dat honden hier ziekte 
verschijnselen van krijgen, je zou toch denken wat gek dat ze dit doen 

Dan worden er chemische vitamines, kleur en geurstoffen, bindmiddelen, giftige conserveer 
middelen Etoxiquine, BHT, BHA uiterst giftig landbouw bestrijdingsmiddelen toegevoegd. 
Het zoutgehalte in een brok is 1000 x hoger dan natuurvoer, dit doen ze omdat de hond het 
anders niet wil eten. Een hond heeft een van de beste reukorganen van alle dieren op deze 
aarde, ze ruiken 1 miljoen keer meer dan wij mensen. Brokken zonder veel zout en geur 
stoffen zal de hond dit echt niet opeten hij ruikt het dan dat dit niet eetbaar is.

Nee honden baasjes brokken, blikvoer en diners is niet gemaakt voor uw hond om hem 
gezond te maken, het tegendeel zelfs ze worden hier ziek van. Jeuk, huidaandoeningen, nier 
problemen, auto-immuunziekte, artrose, heupdysplasie,  en veel meer ellende

Mogelijk vraagt u zich nu af  mijn god dit lijkt wel een afval verwerking bedrijf, nou ik kan u 
vertellen je hebt gelijk want dat is het ook, alle grote merken zijn niets anders dan een afval 
verwerkingsbedrijf waar afval word omgezet is winstgevende brokken 

Alle grote bekende merken zijn dochterondernemingen van grote multinationals deze 
produceren per dag aan tonnen aan afval, en wat is er dan mooier als je ook een hondenvoer 
fabriek hebt waar je het afval kunt dumpen en dat afval omzetten in winstgevende brokken.

           Honden en ook katten worden ziek gemaakt met commerciële voeding . . .



Als u kijkt dat u 50 euro betaald voor letterlijk gezien een zak afval, en dat door het eten van 
deze rotzooi er vele dierenarts bezoekjes zullen volgen, neemt u van mij maar aan dat rauwe 
vleesvoeding dan vele male goedkoper is, en u heeft ook nog eens een super gezonde hond

Het begint al bij de dierenarts, die adviseren u puppy brokken, gewone brokken of senioren 
brokken, hier word u al in de maling genomen, dit zeggen ze niet omdat het gezond voor uw 
hond is, maar daar verdienen ze grof geld mee dat is alles en niets anders. Daarnaast als u 
hond in de problemen komt bezoekt u ook nog een vele malen de dierenarts, terwijl hij het 
zelf veroorzaakt heeft om u die rommel aan te prijzen. Op deze wijze creëren ze zelf hun 
nieuwe  patiënten.

Maar ook een heel groot probleem bij commerciële voeding is dat de maagzuur waarde en de 
darmflora compleet verziekt word wat voor veel problemen gaat zorgen. Commerciële 
voeding is door verhitting volledig steriel waardoor de hond een slechte darmflora krijgt. 

En de maagzuurwaarde word waterig ( PH-7 ) bijna neutraal, dit lijd onherroepelijk tot ziektes 
omdat bacteriën, parasieten en andere ziekmakers gewoon kunnen overleven in de maag van 
de hond, en dus vrijspel krijgen om grote schade te kunnen aanrichten, en het baasje krijgt 
hier door torenhoge dierenarts rekeningen, dit is een ding wat zeker is.

Roofdieren zoals de leeuw, panters, wolven, hyena’s, wilde honden, katten en ons eigen 
roofdier de hond kunnen alleen maar gezond blijven als de maagzuurwaarde PH-1 is, dit is 
zuur tot extreem zuur ( vergelijkbaar met zoutzuur ) In dit zuur is leven onmogelijk, dus 
schadelijke bacteriën, parasieten en andere ziekmakers worden direct gedood in dit zuur.
En stel dat een bacterie dit toch zou moge overleven, dat zal deze in gevecht moeten treden 
met een gezonde darmflora, dan is hij opzeker ten dode opgeschreven, de darmflora van een 
gezonde hond is altijd in de meerderheid hier hoeft u niet aan te twijfelen 

Een gezonde hond kan prima overweg met bacteriën en parasieten, hier zal hij nooit ziek van 
worden. De gevaarlijke Salmonella, ESBL en MRSA bacteriën deze zijn resistent voor bijna 
alle antibiotica  die momenteel gebruikt word waar mensen goed ziek van worden en zelf 
overlijden, maar een gezonde hond heeft hier totaal geen last van., in het ergste geval een 
dagje aan de dunne

De maagzuur waarde is de sleutel die bepaald of een hond ziek word of niet. De 
dierenartsenpraktijk zit vol met zieke honden, dit zijn allemaal honden die commerciële 
voeding krijgen, een gezonde vleesetende hond ziet de dierenarts waarschijnlijk nooit, en zo 
hoort het ook.



Wat is er nog meer slecht aan brokken ? Kans op maagkanteling

Naast dat brokken gemaakt zijn van afval, komt daar ook nog eens bij dat sommige honden 
hier maagkanteling van kunnen krijgen, wat gevaarlijk is en dat de hond direct een spoed 
operatie moet ondergaan, de kosten hiervan zijn niet mis

Als een hond zijn maaltijd op eet hoort dat op de bodem van de maag te liggen, maar met 
brokken gebeurt het tegenover gestelde, de brokken blijven drijven in de maag en niet een 
paar minuten, nee wel 2 tot 3 uur lang, dat is natuurlijk niet goed voor de hond. Als een hond 
na het eten even gaat spelen of ligt te rollen buiten kan hij een maagkanteling krijgen.

Fabrikanten zeggen lekker luchtig en knappende brokken of de hond dat wat interesseert, dus 
wat is het nut hier van, niets dit heeft geen nut is onzin. Dit doen de fabrikanten omdat het 
goedkoop is in de productie ( geblazen of geëxpandeerde brokken) Fabrikanten weten donders 
goed dat deze brokken uren lang blijven drijven en voor maagkanteling kan leiden maar toch 
gaan ze gewoon door.

U kunt de brokken zelf testen : neem een glaasje lauw water en gooi daar een scheut azijn in, 
gooit er wat brokjes in en kijk wat er gebeurt, blijven ze drijven dan zijn het verkeerde 
brokken, zinken ze naar de bodem is het goed.  Betere brokken zijn geperst, zoals van 
Farmfood deze rollen al vrij snel uit elkaar en zo moet het ook

Door het eten van brokken kans op nier problemen

Brokken bevatten grote hoeveelheden zout, wel 800 tot 1000 x zouter dan natuurvoeding, u 
zult begrijpen dat dit niet echt gezond kan zijn !! Heeft u een hond die water lekker vind dan 
zijn de risico’s veel kleiner omdat de boel dan flink kan doorspoelen.. Drinkt u hond 
nagenoeg geen water dan loop u veel meer risico op nier problemen

Nier problemen komt bij katten heel vaak voor, dit komt omdat katten betrekkelijk weinig 
drinken, katten halen  het vocht ( +/- 65%  normaal gesproken uit de prooi die ze vangen, 
maar de meeste huiskatten krijgen geen prooi maar brokjes, dus krijgt de kat weinig vocht 
binnen per dag, dat is het grootste probleem van katte brokjes en dat veroorzaakt dan nier 
problemen. Want ook in de katten brokjes is het zoutgehalte idioot hoog  800 tot 1000 keer 
zouter dan natuurvoeding

Fabrikanten maken dit zo zout anders eten honden en katten het niet op, dus koopt u het 
waarschijnlijk niet meer  en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Van brokken worden ook de tanden en kiezen bruin, veroorzaakt tandvlees ontstekingen, uit 
de bek stinken, om de 2 jaar onder narcose gebit laten reinigen, Honden die rauw eten hebben 
hagelwitte tanden ( misschien is rauw vlees toch goedkoper ) gezien al deze dierenarts 
bezoekjes

Honden worden niet zo maar ziek, maar ziek gemaakt dat is heel iets anders . . .



Wat is giftig voor uw hond

Als eerste zou ik u willen zeggen, vergelijk een hond nooit met een mens en denk dan ook 
nooit wat voor ons gezond is dat het voor de hond ook gezond is, want die vlieger gaat niet 
op, wat voor ons gezond is, kan voor uw hond de dood betekenen !!

Druiven en rozijnen zijn giftig tot zeer giftig voor uw hond, van 1 ons druiven kan uw hond 
ernstig ziek worden, zoals acuut lever en nier falen, dit kan zelfs al dodelijk zijn. Een hond 
vind een zoete druif wel lekker, en het baasje denkt dat hij veel vitamientjes binnen krijgt, 
maar helaas u bent uw hond aan het vergiftigen, druiven zijn zeer giftig voor de hond !!

Chocolade ook dit is dodelijk voor uw hond, in chocolade zit cacao wat theobromine  bevat, 
dit stofje zet aan tot productie van extra urine, en werkt verlammend op de hartspier met als 
gevolg de dood. Laat daarom nooit geen chocolade op de tafel staan waar de hond bij kan, 
want het is gebeurt voor u het weet. Een reep chocolade van een goede kwaliteit is dodelijk

Wat is nog meer giftig of slecht voor uw hond

Uien, prei, peultjes, rode biet, champignons, walnoten, pinda, spruiten, amandelen, abrikozen, 
avocado, look, paddenstoelen,  nootmuskaat, rabarber, spinazie, aardappel rauw, gekookt is 
wel goed, bladeren van tomaten, en perziken.

PAS OP met varkens vlees i.v.m. de ziekte van Aujeszky, deze ziekte komt op dit moment 
niet meer voor  in Europa, dus het risico is niet groot, maar als de hond deze ziekte oploopt is 
er niets meer aan te doen deze ziekte is dodelijk voor uw hond.

Mag de hond melk drinken

Nee dit mag nooit, melk is uitermate slecht voor uw hond, melk lijd tot bot ontkalking en 
andere ziektes. Melk is zeer slecht voor zowel mens als dier, melk de witte motor is een 
leugen. Onderzoeken hebben dit uitgewezen dat dit averechts werkt het lijd juist tot bot 
ontkalking. Daarnaast is de melk van de supermarkt van een zeer slechte kwaliteit.

Vers water moet de hond 24 uur per dag tot zijn beschikking hebben, water is het 
allerbelangrijkste voor mens en dier. Ook veel kamer planten zijn zeer giftig voor een hond, 
dus let op dat uw hond hier nooit van eet

U zult misschien denken mag de hond dan helemaal niets meer , nee eigenlijk niet een hond is 
een carnivoor die eten alleen en uitsluitend rauwe vleesvoeding. Rauwe vleesvoeding is wat 
de natuur uw hond heeft voorgeschreven om  gezond te blijven



    
Waarom heeft een hond last van wormen ?

Laat ik u dit zeggen, een gezonde hond die de juiste voeding krijgt heeft geen last van 
wormen. Wormen word veroorzaakt door verkeerde voeding zoals brokken, blikvoer en 
diners. Honden die commerciële voeding eten krijgen een veel te waterig maagzuur (PH-7) in 
dit maagzuur wat bijna neutraal is kunnen wormen, bacteriën, parasieten en andere 
ziekmakers gewoon in overleven. Deze ziekmakers krijgen dus vrijspel om de hond ziek te 
maken en kunnen gewoon hun gang gaan om schade aan te richten, niets staat ze meer in de 
weg. Ook de darmflora is bij honden die commerciële voeding eten zeer slecht, ook hier 
hoeven de ziekmakers niet voor te vrezen. Daarom zitten de wachtkamers bij dierenartsen ook 
zo vol met probleem honden.

Honden die rauwe gevarieerde vleesvoeding eten hebben geen last van wormen, dat kan ook 
niet omdat het maagzuur een waarde heeft van PH-1 dit is zuur tot extreem zuur 
(vergelijkbaar  met zoutzuur) hierin is leven onmogelijk dus worden ziekmakers direct 
gedood in de maag,  als er  onverhoopt toch een ziekmaker dit zou overleven dan zal hij in 
gevecht moeten treden met de darmflora van de hond en die is bij een vleesetende hond altijd 
in de meerderheid, en zal de ziekmaker als nog worden gedood.

PH-1 of PH-7 is de sleutel wat bepaald of een hond ziek kan worden of niet. Roofdieren 
moeten ten alle tijden een maagzuur waarde PH-1 hebben, zo niet leid dit onherroepelijk tot 
ziektes. Honden snuffelen overal aan, eten soms ontlasting van andere dieren en rommeltjes 
wat ze vinden, als de hond dan geen sterk maagzuur heeft kunt u er op wachten dat hij ziek 
word.

Wormkuren is dit slecht voor mijn hond ?

Ja wormkuren is heel slecht voor uw hond, dit zijn chemische producten die de wormen moet 
doden, maar wat denkt u dat er met de ingewanden van uw hond gebeurt ? Deze chemische 
giften wormkuren kunnen weer leiden tot allerlei andere problemen  We voeren de hond met 
brokken, dit veroorzaakt jeuk / huidaandoeningen, last van wormen Dan geven we de hond 
pillen en smeerseltjes om de jeuk te bestrijden ( wat niet helpt) Dan krijgt de hond een paar 
keer per jaar een chemische wormkuur  

Maar waar zijn we nou mee bezig, is het niet verstandiger om de hond de juiste voeding te 
geven, dan kunnen wij de ellende hierboven vergeten. Dit is beter voor u hond maar ook voor 
uw knip  Dierenartsen geven u bij controle meteen een wormkuur en vlooien middelen mee, 
maar waarom eigenlijk, de hond heeft geen last van wormen en vlooien. Waarom accepteren 
wij dit allemaal ?  Stel je eens voor u gaat naar de dokter voor een controle de dokter zegt u 
bent prima in orde, gelijk zegt hij hier heeft u een tube zalf voor voetschimmel en een doos 
pillen voor huiduitslag waar u helemaal geen last van heeft. Dan vraagt u wel aan de dokter of 
hij gek geworden is, waarom bij de dierenarts dan niet want dat is net zo gek. Dit doen ze 
puur om geld op te halen en niets anders, uw hond word hier alleen maar zieker van.

Ook vlooien bestrijding middelen moet u niet gebruiken als dit niet nodig is, ook dit is 
chemische giftige rommel waar honden jeuk en huiduitslag van krijgen.



Waarom mag de hond mij niet likken als begroeting ?

Dit mag niet om de volgen reden, honden eten rauw vlees, drinken soms water uit een plas, 
hier zitten gevaarlijke bacteriën in zoals ESBL / MRSA / SALMONELLA een gezonde hond 
heeft hier totaal geen last van, honden kunnen hier uitstekend mee overweg

Maar wij mensen kunnen hier dood ziek van worden, deze bacteriën zijn ook nog eens 
resistent voor bijna alle antibiotica die men momenteel gebruikt, dus zijn heel lastig te 
bestrijden. Het zijn zeer gevaarlijke bacteriën die huid infecties veroorzaken die zelfs 
levensbedreigend kunnen zijn 

Als u een heel klein wondje in u gezicht heeft wat nagenoeg niet eens zichtbaar is en de hond 
likt op die plek kunnen er bacteriën in komen wat grote schade kan aanrichten in uw gezicht.
De bacteriën zullen onderhuids  onherstelbare grote schade aan richten. 

Plastische chirurgie kan nodig zijn om het gezicht te herstellen, maar u bent voor het leven 
getekend  Deze bacteriën komen steeds vaker voor, als u weet dat de plof kippen voor 99  % 
besmet zijn met de ESBL, en 27 % van de kippen is besmet met MRSA dan kunt u wel 
begrijpen dat u alert moet zijn en geen onnodige risico’s moet nemen. Je kunt je natuurlijk 
sowieso afvragen eten nou kip of bacteriën en/of moeten wij dit nog wel eten ?

Deze bacteriën worden onderschat, men denkt het loopt niet met zo’n vaart maar zo als het er 
nu uitziet word dit volksvijand nummer 1  Deze bacteriën zijn resistent voor bijna alle 
antibiotica  die momenteel gebruikt word, er is nog een zwaarder middel wat men alleen 
gebruikt als noodmiddel, maar het zal niet lang meer duren dan werkt dat ook niet meer, en 
dan ?  dan gaat u langzaam dood, er zijn al honderden mensen overleden waar men niets meer 
voor kon doen. 

U dient alle maatregelen in acht te nemen, gebruik messen en vorken waarmee u kip heeft 
gesneden niet voor andere gerechten, was alles goed schoon, was u handen met zeep. Deze 
bacteriën zijn  zeer gevaarlijk voor kinderen en de wat oudere mensen PAS HIER MEE OP!!

Alleen gezonde honden hebben hier totaal geen last van

                                             Virussen / bacteriën 



Vaccineren de grootste ziekmaker ?

Moet mijn hond ieder jaar naar de dierenarts voor een cocktail enting ?

Dierenartsen willen u graag even ieder jaar zien met de hond op controle, maar is dat wel 
nodig als de hond verder gezond is. Nee hoor dit is nergens voor nodig, dit word alleen maar 
gedaan om commerciële redenen dit is voor uw hond totaal zinloos en u loopt ook nog eens 
risico dat de hond ziek word hiervan.

Vaccineren is goed maar met mate eens in de 3 jaar is meer dan voldoende

Het vaccineren van onze hond is belangrijk, maar recent onderzoek toont aan dat het 
inentingsbeleid van de laatste jaren achterhaald is. Wij mensen laten ons ook niet elk jaar 
tegen polio en tetanus inenten. Omdat vaccinaties zeer belastend zijn voor uw hond, gaat men 
tegenwoordig uit van de gedachte” Zoveel nodig, maar zo weinig mogelijk, aangepast aan het 
individuele risico dat een hond zou kunnen lopen 

Onderschat de bijwerkingen van vaccinaties niet. Behalve de inentingsstof zitten in de prik 
namelijk chemische stoffen zoals Thiomersal bestaat voor 50% uit kwik, kankerverwekkende  
formaldehyde, paraffine, aluminium enz. die het immuunsysteem en de hersenen van het dier 
ernstig aan kunnen aantasten. Formaldehyde is kankerverwekkend en net zo gevaarlijk als 
asbest en plutonium.  Men weet tegenwoordig dat tussen een heel aantal aandoeningen 
bijvoorbeeld allergieën, epilepsie, auto-immuunziekte en vaccinaties een oorzakelijk verband 
bestaat. Vooral de cocktail entingen zijn zeer belastend voor de hond
 

Ziekte van Weil / Leptospirose 

Aangemerkt moet worden dat deze ziekte voornamelijk door de serovars groepen, 
grippotyphosa, bratislava, sejroe, pomona en saxkoebing wordt veroorzaakt, waar tegen de 
vaccinatie NIET beschermt, omdat deze groepen in de entstoffen die momenteel gebruikt 
worden, niet zitten. Als u de hond laat enten voor de ziekte van weil, denkt u natuurlijk zo 
mijn hond is nu veilig, maar niets is minder dan waar. De dierenarts hoor je niet over, maar 
vaccinatie tegen weil (leptospirose) is een verraderlijke enting, omdat deze bij veel bacteriën 
gewoon niet werkt, en de hond gewoon deze ziekte op kan lopen. De enting werkt maar bij 
enkele bacteriën, terwijl er momenteel wereld wijd 200 verschillende bacterie groepen 
bestaan.

Vaccineren is goed. Maar met mate !!



Wie kunnen er Weil  ( leptospirose) krijgen?

Dieren die geen goed immuunsysteem hebben, Pups, oude honden en dieren die al 
gezondheidsklachten hebben (brokkeneters) door een verminderd immuunsysteem. Een 
gezonde vlees en bot etende hond zal hier niet gauw last van krijgen. Enig risico is laat in de 
zomer in stilstaand water, wat boven de 22 graden is, als er botulisme en blauw algen heerst. 
Dan kunt u de hond beter niet laten zwemmen in dit water, voor de rest loopt het niet met zo’n 
vaart.  De vaccinatie tegen leptospirose (weil) kan de nieren,  hersenen en immuunsysteem 
van uw hond  beschadigen, de oorzaak is het kwik wat hier in zit. Deze enting is zeer 
belastend voor uw hond, en zeker niet ongevaarlijk .Tevens werkt deze vaccinatie niet 
preventief, bied maar enkele maanden bescherming, daarna loopt hij weer onbeschermd rond.

Onderzoek naar vaccinatie

Onderzoekers zeggen het zijn wetenschappelijke inzichten die zeggen dat het niet nodig is om 
jaarlijks te enten. Het zou geen probleem zijn om met beduidend langere intervallen te 
werken.  Maar de dierenartsen willen hun klanten minimum eens per jaar zien,  en verder 
hebben ook de producenten van inentingsstoffen  geen interesse er aan dat minder vaak 
gevaccineerd wordt “  Beide partijen zien dit dus niet zitten, ondanks dat het voor de hond 
veel en veel beter zal zijn om dit eens in de 3 jaar te doen. Nee ze blijven stug door gaan met 
vaccineren terwijl ze weten dat het overbodig, slecht en ziekmakend is.  Waarom zouden ze 
dit toch doen, heeft u een idee ?

langdurige immuniteit 

Studies wijzen uit dat verschillende vaccinaties voor langdurige immuniteit zorgen. 

Bescherming langer dan 7 jaar :   Hondenziekte, Parvo, Hepatitis

Bescherming  minimum 3 jaar   :  Rabiës, Para-influenza

Afgeraden: ( vanwege mogelijke zware bijwerkingen :  Borreliose  / Tetanus en FSME

Verkeerde informatie van dierenarts

Er zijn dierenartsen die ons vertellen dat de ziekte van weil enting uitsluitend samen met de 
Parvo-enting ( Cocktail ) te verkrijgen is. Maar dit is absoluut NIET WAAR. Een dierenarts 
die dit vertelt denkt meer aan het welzijn van zijn portemonnee dan aan het welzijn van het 
dier. Als u dus jaarlijks uw hond tegen de ziekte van Weil wilt laten enten, is het NIET 
noodzakelijk om gelijktijdig tegen Parvo te enten.  Er bestaat hier namelijk geen enkele reden 
voor, een Parvo enting beschermt immers minimum 3 jaar lang. Studies wijzen uit dat ze zelf 
langer dan 7 jaar beschermt. 



Goedgekeurd binnen de EU

Binnen de EU voor bijvoorbeeld vakantie naar Frankrijk of Duitsland e.d. is alleen de enting 
tegen Rabiës ( hondsdolheid ) verplicht.  De Firma Intervet biedt een entstof aan die binnen de 
EU officieel door de instanties voor 3 jaar goedgekeurd is. Vraag dus uw dierenarts naar de 
Novibac enting. Er zijn dierenartsen die bij Rabiës nog steeds een entstof voor 1 jaar willen 
gebruiken .

Accepteer dit NIET. EIS expliciet de enting voor 3 jaar. Als de dierenarts maar voor 1 jaar wil 
enten, zeg dan dat u met de hond naar een andere dierenarts gaat. U zult verbaasd zijn hoe 
snel dan ineens de 3 jaar vaccinatie uit de kast wordt gehaald. Wij zijn het baasje van de hond, 
en wij bepalen uiteindelijk of / en wanneer er geënt wordt, en niet de dierenarts.  

Durf  kritische vragen te stellen op het moment dat u de afspraak maakt. Durf van de praktijk 
te veranderen als hij stug vasthoudt aan het achterhaalde entschema, het gaat immers om de 
gezondheid van uw hond 

Dure onderzoeken 

Nee als u met de hond naar de dierenarts gaat voor epilepsie, allergie of auto immuunziekte 
moet u weer diep in uw buidel tasten.  Een allergie test, pillen voor epilepsie , bloedonderzoek 
en noem maar op, terwijl dit mogelijk veroorzaakt is door de cocktail enting ?  Nee,  het is 
niet zo gek dat uw hond problemen heeft, en het klinkt misschien bizar maar de honden 
worden ziek gemaakt, met giftig voer, chemische wormkuren, chemische vlooien 
bestrijdingsmiddelen, cocktail entingen, pillen voor epilepsie, en voor allergie enz. Het 
verbaast mij dan ook dat sommige honden nog 12 jaar oud worden, maar ja er zijn er dan ook 
heel veel die vroegtijdig dood gaan, en ook dit verbaast mij niks. Een dierenarts moet weten 
dat jaarlijkse cocktail enting overbodig, absurd en ziekmakend is

Prof. R.D. Schultz en zijn eigen honden !!

Prof. R. D. Schultz (University of Wisconsin): “Mijn eigen huisdieren worden als pup één of 
twee keer geënt, en daarna nooit meer, met uitzondering van de rabiës prik die ze eens in de 
drie jaar krijgen. Dit schema handhaaf ik sinds 1974, en mijn honden, mijn kinderen en 
kleinkinderen hebben nog nooit een infectieziekte gehad. (Veterinary Medicine, 1998)      
Dit is een wetenschapper, waarom zou hij dit doen ? Omdat hij de waarheid weet, het gaat 
alleen om geld, niet om de gezondheid van mens en dier, welnee het is immers een miljarden 
industrie waar iedereen aan mee werkt, om hier geld aan te verdienen, gezond of niet dat 
maakt niet uit. 



Als de hond gras wil eten moet je dat dan verbieden of niet ?

Als de hond gras wil eten mag je dit nooit verbieden, ten eerste weten wij nog steeds niet wat 
de reden is van gras eten, dus kunnen wij nu ook niet zeggen dat mag niet. Een hond weet zelf 
donders goed wat hij doet, en dit doen ze niet voor niets er zit een reden achter alleen wij 
weten het niet.

Er gaan vele verhalen de ronde, de een zegt dit doet hij om braken op te wekken, een ander 
zegt weer dat hij buikpijn heeft. Als een hond gras wil eten om te kunnen braken, waarom 
zoekt hij dan de brede grassprieten, het wilde gras ?  Gewoon gras dat hoog staat gaat een 
hond ook van braken omdat het slierten zijn dit is moeilijk verteerbaar dus braakt hij het uit.

Maar nee de hond gaat altijd op zoek naar brede grassprieten, daar zit iets in wat hij nodig 
heeft, en een hond gaat niet altijd braken hiervan. Het zou goed kunnen dat de hond opzoek is 
naar zoetstof die hij nodig heeft. Wij mensen hebben ook wel eens dat je een beetje gammel 
bent, dan nemen we een suiker klontje of druivensuiker en vrij snel voel je je weer OK

In grassprieten zit de zoetstof fructaan en dit komt voornamelijk voor in de toppen van de 
grassprieten en honden eten ook alleen maar de toppen er af.  Fructaan is een natuurlijke anti 
vries, dit maakt de grasspriet aan ter bescherming tegen de kou. Als het 5 graden is buiten en 
met een heldere blauwe hemel is het fructaan gehalte in de grasspriet enorm hoog

Paarden weten ook precies wat ze nodig hebben als er een probleem is, zoeken boomschors, 
speciale planten soorten en lossen hun probleem zelf op. Het nadeel van paarden is dat er een 
hek om heen staat, dus kunnen ze niet op zoek gaan naar het juiste medicijn, daarom worden 
paarden ook ziek. Stel dat we dit het paard zouden verbieden, dan word hij door ons ziek 
gemaakt, dit komt omdat wij het niet weten waarom hij dat doet

Zolang we niet zeker weten waarom honden gras eten mogen wij dit ook niet verbieden. Om 
de simpele reden omdat wij zelf niet weten of het goed of slecht is. Een hond weet goed wat 
hij doet, als de mens zich er mee bemoeit gaat het zeker mis, dit is al honderden keren 
bewezen



Mag je met een hond een  trek spelletjes doen ?

Als de hond 6 maanden oud is moet u hiermee oppassen, we denken dat de hond dit geweldig 
leuk vind maar is dat wel zo ?  Nee de hond vind dit niet leuk, dit doet hij om de macht te 
bepalen om te zien wie de sterkste is, en als u de hond telkens laat winnen gaat het mis. Men 
laat de hond vaak winnen anders vinden wij het zielig voor de hond dat hij nooit wint. Maar 
doe dit niet want alles wat u hem geleerd heeft gaat verloren hier door en u bent terug bij af.

Als de hond 10 x gewonnen heeft met het spelletje denkt hij ik ben de sterkste hier binnen de 
roedel, en ziet zich als de nieuwe leider. Als dat gebeurt ben u terug bij af, luisteren doet hij 
niet meer, hij gaat zijn eigen gang. Waarom zou hij naar u moeten luisteren, u staat inmiddels 
in een lagere rangorde, dan hoeft hij volgens de wetten van de natuur niet meer naar u te 
luisteren, en dat doet hij ook niet meer.

U mag wel een trekspelletje met de hond doen, maar tijdens de opvoeding mag hij nooit 
winnen

Mag je de hond een oude schoen of handdoek geven als speelgoed ?

Ja natuurlijk mag dat, maar word dan niet boos op de hond als hij je nieuwe schoenen ook 
gesloopt heeft, en nieuwe handdoeken aan flarden gescheurd heeft. Een hond kent het verschil 
natuurlijk niet wat oud of nieuw is. Gisteren mocht hij ook een schoen slopen, dus waarom 
vandaag niet volgens de hond geen probleem de leider vond dit goed.

Om dit te voorkomen is het beter om geen dingen te geven die van ons zijn, geef de hond zijn 
eigen speelgoed, dat is altijd beter, daarom gaat het ook vaak mis dat de huisraad gesloopt 
word. Leer de hond van hem is en waar hij niet mag aankomen dan krijgen wij duidelijkheid.

Gisteren mocht het wel en vandaag niet ?  De hond begrijpt er niets van waarom u zo lelijk 
doet. Daarom is het van belang dat er duidelijkheid is, want vandaag niet mag, morgen dus 
ook niet. 



Honden kun je alles leren 

Mens en hond moet moeten alles doen om elkaar te kunnen begrijpen, en dat kan allemaal, 
honden zijn zeer intelligent en kun je alles leren. Honden kunnen geen woorden leren, maar 
horen aan de klank wat u bedoeld als u iets vraagt, het is dus van groot belang dat u in het 
begin steeds het zelfde zegt, bijvoorbeeld ( ZIT ) en niet 5 minuten later zeggen ga eens mooi 
zitten, dit snapt de hond nog niet dit komt vanzelf in een later stadium.

Een hond opvoeden is heel gemakkelijk, maar er zijn 2 dingen die van groot belang zijn, en 
hier moet u ernstig rekening mee houden  In een hondenroedel gelden ook regels en die 
moeten worden nageleefd anders zwaait er wat voor de hond die in een lagere rangorde zit. 
Het belangrijkste om een hond op te voeden is: wees duidelijk en consequent  dit zijn de 
belangrijkste ingrediënten die u nodig heeft om te zorgen dat hij luistert en alles voor u zal 
doen wat u hem vraagt. 

Met consequent bedoel ik wat vandaag niet mag, mag morgen dus ook niet, en ook niet voor 1 
keertje. Iets wat niet mag en wat u hem verbied geldt voor altijd. Als de hond wat ouder word 
en goed luistert kunt u dit wel wat soepeler gaan maken, maar tijdens de opvoeding mag dit 
nooit en te nimmer, dan begrijpt de hond er niets meer van en gaat het mis

Er is een belangrijke voorwaarde tijdens de opvoeding, u of uw vrouw geeft commando’s aan 
de hond en niemand ander mag dit doen en zeker niet de kinderen, de hond moet leren wie de 
roedelleider is en dat kan niet als iedereen zich er mee bemoeit, dit kan wel in een later 
stadium. Een hond moet weten dat hij in een lagere rangorde zit dan de rest van de familie, als 
dat zo is  zal hij alles doen wat u hem vraagt.

De pup trekt aan de riem

De puppy loopt voorruit en trekt aan de riem, dit moet u direct afleren. Als de pup klein is 
maakt het niet zoveel uit als hij aan de riem trekt,  maar als hij groter word kan dit wel een 
probleem gaan worden, dan laat de hond het baasje uit i.p.v. anders om

Zodra de pup aan riem begint te trekken zegt u stop, loop 5 meter terug laat hem gaan zitten 
en loop 5 sec. later weer verder, indien nodig dit blijven herhalen, na 1 tot 2 dagen is het 
kwartje gevallen en trekt hij niet meer aan de riem. 

Nooit schreeuwen naar de pup dit werkt averechts, omdat hij dit simpelweg niet snapt



Waarom blaffen honden eigenlijk ?

Recente onderzoeken geven aan dat honden blaffen hebben ontwikkeld om met de mens te 
kunnen communiceren. De hond stamt af van de wolf en die blaffen namelijk niet, maar 
janken en grommen alleen maar. De hond komt inwendig nog steeds voor 99,9 % overeen met 
de wolf en heeft vroeger ook alleen maar gejankt en gegromd. Met het blaffen kan hij om 
aandacht vragen, maar ook als de hond onraad ziet probeert hij middels blaffen deze op 
afstand te houden. 

Of hij probeert zijn territorium te verdedigen middels blaffen als er bijvoorbeeld een andere 
hond aan komt.  Het blaffen word dan ook door de hond voor vele doeleinden gebruikt, maar 
de ene blaf is de andere blaf niet. We staan er soms niet bij stil waarom hij blaft, en denken 
dan vaak nou is het mooi geweest, zonder dat we weten waarom hij zo te keer gaat. Soms 
denken wij mensen waarom staat die hond nou zo te blaffen, er is niets te zien dus valt er niets 
te blaffen. Maar vergeet niet dat de hond geluiden kan waarnemen die wij mensen nooit 
kunnen horen. 

Een hond kan zeer lage maar ook hele hoge frequenties waarnemen tot wel 60.000 Hz en zelfs 
wel hoger, Mensen daarin tegen kunnen maar dingen horen tot hooguit 20.000 Hz. Honden 
kunnen wel op een afstand van 30 meter een frequentie horen van 5 Hz. Door de bewegelijke 
oren van de hond, is het voor de hond mogelijk om driedimensionaal geluiden te lokaliseren 
en als de hond dat iets hoort kan hij zeer nauwkeurig bepalen waar het vandaan komt, hij zit 
er dan niet 1 % naast 

Maar ook het reukvermogen is 1 miljoen keer beter dan van de mens, en de geur hersenen van 
de hond zijn 10 x groter, dus kan het ook zijn de hond iets ruikt en daarom begint te blaffen, 
maar omdat wij niets zien en horen zeggen we vaak nou is het genoeg geweest, maar honden 
blaffen niet voor niets, hij hoort, ruikt of ziet iets of hij heeft u iets te vertellen, maar helaas 
wij begrijpen hem niet en ervaren dit als zeer storend

Als u met de hond door het bos wandelt ziet u dat hij soms stilstaat en staat te kijken, ook dan 
zeggen wij kom op verder lopen er is niets, maar dat is natuurlijk niet waar, er was wel 
degelijk iets, dat was iets wat wij mensen niet kunnen waarnemen
Verschillende soorten blaf Zo kan het een agressieve blaf zijn, of een blije blaf als het baasje 
thuis komt, of als hij aan het spelen is, en als u goed luistert kunt u het horen wat voor een 
blaf het is. 

Het is daarom van groot belang dat wij ook een steentje bij dragen en proberen te begrijpen 
wat de hond bedoeld met het blaffen. Op deze manier komen we wat dichter bij de natuur te 
staan, en kan mens en dier elkaar beter begrijpen, want meestal heeft de hond u iets te 
vertellen alleen we begrijpen hem niet, of willen hem niet begrijpen.



De Reukzin van de hond 

De reukzin van honden is wel 1 miljoen keer beter dan van de mens. De reukzin is dan ook 
veel beter ontwikkeld, dit komt door het grotere aantal reukcellen. Bij de hond is het zo, hoe 
langer de neus is, hoe beter het reukvermogen is. Er zijn dan ook grote verschillen tussen 
honden, bijvoorbeeld een boxer en een herder. Tussen deze twee honden zit een flink verschil, 
de herder ruikt aanzienlijk beter als de boxer.

Als de hond een vers spoor ruikt kan hij wel 250 tot 300 x ademen per minuut, dit doet hij om 
er zeker van te zijn dat hij continu verse lucht binnen krijgt, zodat hij het spoor niet verliest 
Zodra de hond een vers spoor ruikt kan hij stereo gaan ruiken, zo kan hij er snel achter komen 
of het spoor van links of van rechts komt. Hij kan dan met het linker neusgat andere dingen 
waarnemen dan met het rechter neusgat. 

Honden zijn ook daarom meesters is het opsporen van prooi, zijn verbazingwekkende 
reukvermogen is een van de beste onder de dieren op deze aardbol. Testen hebben uitgewezen 
dat dingen die hermetisch verpakt zijn, en verdoezeld worden door andere luchtjes weet hij 
veilloos op te sporen. 

Dit is voor ons mensen onbegrijpelijk dat dit kan. Een hond heeft maar 1 miljoenste deeltje 
nodig om te kunnen bepalen waar iets verstopt zit In de hersenen van een hond worden de 
geuren die via de neus binnen komen direct verwerkt door de geurhersenen, dit gebeurt 
bijzonder snel omdat anders de hond zijn prooi kwijt zal raken. 

De geur hersenen van de hond zijn wel 10 x groter dan van de mens. Maar ook de natte neus 
van de hond is belangrijk in het opsporen van de prooi, de koude receptoren waar de geur 
langs gaat, kunnen hierdoor exact bepalen waar de geur vandaan komt, en dit gaat zelden of 
nooit mis Honden kunnen ook oude sporen ruiken van de vorige dag, maar daar zal hij niet 
opgewonden van raken, hij weet heel goed wat vers en oud is. En waar 2 konijnen sporen 
elkaar kruisen maakt niet zo veel uit, omdat de hond stereo kan ruiken weet hij exact welk 
spoor hij moet volgen

Een hond kan een prooi zoeken via de grond, maar ook via de lucht kan hij op grote afstand 
zijn prooi ruiken. Maar niet alleen het ruiken speelt een grote rol, ook het gehoororgaan is 
zeer sterk ontwikkeld bij de hond. De hond kan geluiden waarnemen die wij mensen nooit 
kunnen horen, omdat wij maar frequenties kunnen waarnemen tot ongeveer 20.000 Hz. Een 
hond daar in tegen kan ook lagere maar ook veel hogere frequenties waarnemen tot wel 
60.000 Hz en zelfs wel hoger. 



Ze kunnen zelfs op 30 meter afstand een frequentie waarnemen van 5 tot 10 Hz. 
Als je met de hond door het bos wandelt zie je dat hij soms plotseling stil staat en staat te 
kijken, wij zeggen dan al gauw kom er is niets, maar dat is natuurlijk niet waar er was wel 
degelijk iets, dat was iets wat wij niet kunnen waarnemen.

Door de bewegelijke oren van de hond (zoals bij herders ) is het voor de hond mogelijk om 
driedimensionaal dingen te lokaliseren. Als de hond ergens een geluid hoort, kan hij heel 
nauwkeurig bepalen waar het vandaan komt, hij zit er dan niet 1% naast. Bij honden zoals 
labradors met flaporen is het iets minder om geluid te lokaliseren, die moeten het meer van de 
neus hebben 

Waarom liegen dierenartsen over voeding, vaccinatie, ziektes enz.

Dit doen ze omdat de Volvo moet blijven rijden, dat is alles waarom ze dit doen

- Onze brokken is echt het allerbeste voor uw hond
- Nee het beste voor de dierenarts, anders word uw hond niet ziek

- Vaccineren ieder jaar is beter voor uw hond, baat het niet dan schaad het niet
- Vaccineren is ziekmakend en nergens voor nodig, baat het niet dan schaad het wel !!

- Uw hond word ziek, nier problemen, kanker, huidaandoeningen, ja dat komt wel 
eens voor mevrouwtje, daar kunnen we niet veel aan doen

- Dit heeft de dierenarts zelf veroorzaakt met ze fijne brokken, te vaak vaccineren en 
wormkuren, bedankt meneer de dierenarts

- Voor al deze zaken heeft u grof geld moeten betalen, dan word uw hond ook nog 
eens ernstig ziek ( gemaakt )

Honden baasjes word in godsnaam wakker,  we worden op grote schaal op zijn Hollands 
gezegd belazerd, en uw hond is hier de dupe van.  

Wij mensen komen toch ook nooit bij een dokter elk jaar, waarom zou de hond of kat dat dan 
wel moeten doen. 



We laten ons leiden en misleiden door voerfabrikanten en dierenartsen met mooie reclame 
campagnes waar beide veel geld aan verdienen de fabrikant maakt de hond ziek en de 
dierenarts lapt hem weer op, zo de cirkel is rond en uw knip is leeg.

Geloof niet alles wat ze zeggen want 90 %  berust op leugens en onzin verhalen. Als u iets 
wilt weten kijk dan naar de natuur hoe het daar er aan toe gaat, dan krijgt u een eerlijk 
antwoord. Wat eten wolven,  rauwe vleesvoeding hun hele leven lang, zijn nooit ziek, krijgen 
nooit een vaccin en zijn meer dan super gezond. 

Wolven leven soms in barre omstandigheden met temperaturen van -20 onder nul, vinden 
soms weken lang geen eten en toch worden ze nooit ziek deze dieren kunnen wel 6 weken 
zonder voeding zonder dat ze ziekte verschijnselen krijgen. Dat zijn dieren die leven volgens 
de wetten van de natuur en niet van de dierenarts dat is het grote verschil

De hond kan helaas niets zeggen, dus laten wij luisteren naar de wetten van de natuur,en laten 
we vanaf ( 2013 ) nu een begin maken om onze honden de juiste voeding te geven waar hij 
recht op heeft, en u zult zien dat rauwe vlees voeding wonderen gaat verrichten 

Honden en kattenvoer  industrie:

De honden en kattenvoer industrieën zijn opgebouwd uit leugens en onzin, ook de 
farmaceutische industrie, de dierenartsen, de zo genaamde wetenschappers hebben allemaal 
maar een doel om u te misleiden, om zo veel mogelijk geld uit uw zak te halen. En dat uw 
hond hier ziek van word ligt niemand wakker van, dit is weer goed voor de dierenarts.

Maar wie moet u nog geloven ?

Natuurlijk krijgen wij ook regelmatig de vraag wie moet ik nu geloven want de een zegt dit en 
de ander weer dat, en dat is ook zo natuurlijk. Maar laat ik u een ding zeggen, voer 
fabrikanten, farmaceutische bedrijven, dierenartsen, websites met allerhande producten, dit 
zijn commerciële bedrijven waar veel geld moet binnen komen, daar word niet gekeken of het 
goed of slecht is voor uw hond. Zelfs uw eigen dierenarts prijst u zijn overheerlijke 
ziekmakende brokken aan, dan misstaat het toch niet als wij zeggen dat het triest gesteld is 
met de dierenartsen omdat ze ons bedonderen.

Diamond Fauna is een team van vrijwilligers om u en de hond te helpen, wij hebben geen 
commerciële belangen van welke aard dan ook,  dat is het grote verschil. Wij doen dit al meer 
dan 10 jaar, wij gaan verder waar de medische wereld stopt, wij willen wel weten waarom !!



Met onze website hebben wij al vele duizenden honden baasjes kunnen helpen. We hebben 
momenteel meer 4000 bezoekers per maand die zoeken naar een oplossing voor hun hond, we 
geven dagelijks ook vele persoonlijke adviezen, en alles doen we gratis, dit doen wij voor uw 
hond

Nog even voor de goede orde, er zijn natuurlijk ook goede dierenartsen die het wel goed doen 
en die wel het beste voor hebben met uw hond.

Wij hopen dat wij u met deze informatie u wat wijzer hebben kunnen maken, mocht u toch 
nog vragen hebben dan kunt u dit altijd bij ons vragen info@diamondfauna.nl

Wij geven u graag gratis advies, 

Vriendelijke groet,

Het Diamond Fauna Team
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