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Rauw vleesvoeding voor hond en kat

• Hond en kat zijn ‘echte’ carnivoren*

• BARF: Bones And Raw Food

Biologically Appropriate Raw Food

• Spiervlees, organen, bot, groenten, fruit

* Lonsdale, Billinghurst, Eliasen, Volhard, Schultze-Ultimate diets



Wantrouwen tegen commercieel bereide voeders
• toevoegingen (bijproducten, granen, antioxidanten)
• kwaliteit ingrediënten
• invloed productie op beschikbaarheid nutriënten
• allergieën of andere gezondheidsproblemen (gluten)

‘Natuurlijk’ voeren
• Hond stamt af van de wolf
• willen ‘het beste’ voor het huisdier

Argumenten om BARF te voeren



• Zeer goede acceptatie
• Mooie vacht en conditie
• Weinig ontlasting

Argumenten om BARF te voeren



Soorten rauw vleesvoeding

- Gedroogd of gerookte snacks (varkensoren, hoefjes)
- Zelf bereid
- commercieel



Hoe vaak gevoerd?

Rauw vlees voeding in Nederland wordt geschat op 15%



Afgebroken gebitselementen

Darmperforatie door botfragmenten

Risico’s: ziekte en trauma



Ongebalanceerd: met name Ca/P verhouding

Risico’s: voedingsfouten

Radius curve syndroom (hypercalcemie)

Engelse ziekte - rachitis 
(hypocalcemie – all meat syndrome)

OCD osteochondrosis dissecans (hypercalcemie)



Risico’s: infecties



35 bevroren rauwvlees voedingen van 8 merken gekocht bij 4 winkels
à momentopname



Aangetoonde bacteriën

Hygiëne
E. coli 86%  (30/35) waarvan twee > 5×105 cfu/g

Pathogenen (potentieel zoönotisch)
ESBL 80%  (28/35)

Listeria monocytogenes 54%  (19/35)

Overige Listeria spp. 43%  (15/35)

E. coli O157 23%  (8/35)

Salmonella spp. 20%  (7/35)



Aangetoonde parasieten

- 23% Sarcocystis spp. (8/35)
• S. cruzi 4x (all beef)
• S. tenella 4x (lamb 3x and beef 1x)

- 6% Toxoplasma gondii (2/35)
• Chicken 1x
• Horse & duck 1x
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Bovine sarcocystose
abortus, sterfte, afkeuring
(eosinofiele myositis) 

Ovine sarcocystose
hepatitis, myocarditis, 
myeloencefalitis



Pas op met rauw vlees voor 
hond en kat
12 jan. 2018 
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WARNING: This is why you should
NEVER feed your cat or dog raw meat

12 januari 2018
'Voeding met rauw vlees voor huisdieren 
zit vol ziekmakende bacteriën'

Scientists criticise trend for raw meat pet food after analysis finds pathogens
Bacteria and parasites often found in raw dog and cat food products can pose health dangers to pets and their owners, 
researchers warn

Fri 12 Jan 2018



Conclusies van ons onderzoek

• Rauw vlees is een potentiële bron voor bacteriële en
parasitaire infecties van dieren

• Geïnfecteerde dieren kunnen pathogenen overdragen naar
de mens door direct contact of kruisbesmetting in de keuken





• Surveys have consistently found Salmonella sp. in fresh-frozen commercial diets. 
• Risk of introducing antimicrobial-resistant bacteria
• Commonly exceeds hygiene thresholds for counts of Enterobacteriaceae
• These bacteria often encode resistance to critically important antibiotics
• Raw-fed pets create an elevated risk of shedding such resistant bacteria
• Other infectious organisms that may be of concern include

• Listeria
• shiga toxigenic Escherichia coli
• parasites such as Toxoplasma gondii 
• exotic agents such as the zoonotic livestock pathogen Brucella suis



First published: 26 April 2019

• Surveys have consistently found Salmonella species in a proportion of samples 
• Risk of introducing antimicrobial-resistant bacteria
• Commonly exceeds hygiene thresholds for counts of Enterobacteriaceae.
• Other infectious organisms that may be of concern include Listeria, shiga toxigenic E. coli , 

Toxoplasma gondii and exotic agents such as the zoonotic livestock pathogen Brucella suis





04 augustus 2017

Gevaarlijke bacterie gevonden in 
hondenvoer: 'Rauw vlees vol risico's'

Pas op met rauw vlees voor je trouwe viervoeter. 
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit 
hebben in rauw hondenvoer de bacterie Brucella
suis ontdekt. Die is gevaarlijk voor honden én voor 
mensen. 
De bacterie is gevonden in hazenvlees bestemd 
voor rauw hondenvoer

En de varkenshouderij



Hoe groot zijn die risico’s dan?

• worldwide internet survey to evaluate the impact of raw pet foods on 
human health from the owners’ experience

• 16.475 households, 0.2% (n=39) reported having had a confirmed
transmission of pathogen from the raw pet food to a human family 
member

• 0.1 % (n=24) reported suspecting that a disease could have been 
transmitted to a human from the pet food

• Ratio raw pet food feeding: 83% dog – 17% cat



Overdracht van infecties naar de mens

Likken in het gezicht

Slapen met huisdieren



Casuïstiek

• 8 maanden oude zuigeling
• Sinds een dag bestaande koorts en een 

progressieve zwelling van het linker ooglid
• Wat purulente uitvloed
• Geen postseptale (orbitale) betrokkenheid

Kweek: Corynebacterium bovis

= uierbacterie bij het rund

Overgebracht doordat de hond de 
baby in het gezicht mocht likken

Hond kreeg vers vlees voeding…



• Honden- en katteneigenaren dienen geïnformeerd te worden over 
de potentiële risico’s voor de volksgezondheid en de veehouderij 
door rauw vleesvoeding: dierenarts

• Eigenaren moeten voorgelicht worden over persoonlijke en 
keukenhygiëne bij het voeren van rauw vlees: dierenarts / huisarts

• Op rauw vlees verpakking dienen waarschuwingen en voorschriften 
vermeld te worden: fabrikant

Adviezen ter preventie van zoönosen





Het beste advies is toch om vlees uit voorzorg te verhitten



Advertentie in Tijdschr Diergeneesk 2018-2019



Website fabrikant:

High Pressure Processing (HPP) maakt de Raw Veterinary Diets van 
Energique de microbieel meest veilige rauwe, veterinaire voedingslijn. 
Koude, isostatische druk (gelijk verdeeld aan alle kanten) vernietigt 
schadelijke bacteriën (www.energique.nl)

HPP elimineert schadelijke pathogenen zoals onder meer Listeria 
monocytogenes, Salmonella en E. coli. Garandeert een drie- tot zelfs 
tienmaal langere shelf life
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Advertentie in Tijdschr Diergeneesk

Conclusie



Dank voor uw aandacht!


