1. Hoe krijg ik mijn kieskeurige hond terug aan het eten?
Het maakt niet uit wat je voor zijn neus zet, telkens haalt hij zijn neus op voor alle lekkers. Hij houdt
steeds vol tot je toegeeft aan wat hij eigenlijk wil. Hij verkiest tussendoortjes boven en normale
maaltijd.
Neen, we hebben het hier niet over je zoon of dochter, maar over je hond!Net zoals kinderen ( en
sommige volwassenen) kunnen honden vrij moeilijke eters zijn en worden met der tijd kieskeuriger.

Giardiasis
Een hond die steeds een gezonde eetlust heeft gehad en opeens voedsel begint te weigeren kan
aangeven dat er een gezondheidsprobleem is.
Giardiasis, een darminfectie die wordt veroorzaakt door de parasiet Giardia lamblia is regelmatig zo'n
boosdoener. Een hond die ermee besmet is zal in eerste instantie zijn voederbak links laten liggen,
een opgezette maag hebben in combinatie met krampen en uiteindelijk diarree met gewichtsverlies tot
gevolg.Andere gastrointestinale of onderliggende ziektes kunnen dus zeker een verandering in het
eetpatroon van je hond veroorzaken. Raadpleeg altijd een dierenarts indien je de hond zijn eetpatroon
drastisch ziet veranderen.

Stiekemerd
Honden die niet eten op de voorziene tijdstippen krijgen mogelijk vanuit andere bronnen hun
voedingsstoffen binnen. Geeft iemand van het gezin uw hond stiekem hapjes overdag? Snuffelt je
hond regelmatig in jouw afvalcontainer of de vuilniszak van de buren?
Zorg dat je deze dingen terug onder controle krijgt en spreek erover met alle gezinsleden. Hou alle
afval in gesloten containers en dus buiten bereik van de hond.
Laat de hond niet vrij rondlopen bij de buren: niet alleen de vuilniszak vormt een gevaar maar voedsel
bestemd voor de huisdieren van de buur is wellicht niet aangepast aan jouw hond

Houdbaarheidsdatum
Indien je hond voedsel weigert en anders vrij constant eet kan je best de houdbaarheidsdatum van de
voeding checken en nagaan of het voedsel niet verdorven is. Speur vooral naar foute geurtjes.
Bewaar droge voeding steeds in plastic en afgesloten dozen of zeker in een droge plaats binnenshuis.
Indien droge voeding een beetje klam wordt kan je het beter niet meer aan je beste vriend
voorschotelen.
Wanneer je bij blikvoer maar de helft van het blik hebt gegeven kan je de rest best bewaren in de
ijskast en niet buitenshuis bewaren gedurende de dag.
Doe geregeld kennis op over hondenvoeding en vraag je dierenarts om hulp. Je bent echter niet
verplicht het favoriete merk van je dierenarts te gebruiken want de meeste kwaliteitsvolle voeders
bevatten alle ingredienten die je hond nodig heeft. Honden hebben geen drang naar afwisseling in hun
voeding. Te veel afwisseling kan zelfs een negatief effect hebben en de oorzaak worden van
kieskeurigheid.

Hondensnacks
Hondensnacks mogen normaal niet meer dan 10% van de totale dagelijkse voeding vormen. Harde
snacks en koekjes die de tanden schoonmaken zijn goede tussendoortjes. Sommige honden zullen
ook groenten eten; hierbij zullen de gekookte groenten een stuk makkelijker te verteren zijn dan rauwe
groenten. Ook mager en ongezouten vlees zijn acceptabel. Sommige honden zijn dol op fruit.
Vermijd het aanrijken van geraffineerde suikers en vetten die uiteindelijk zullen leiden tot obesitas en
eventuele andere gezondheidsrisico's.
Het is alom gekend dat humane voedingsmiddelen niet geschikt zijn voor honden.Chocolade en
cafeïne zijn hierin klassiekers, maar weet dat de meeste pitten van fruit giftig zijn voor honden. Ajuin
en look kunnen dan weer leiden tot bloedarmoede.

Indien je toch wat tafelrestjes wil geven aan je hond, maak dan eerst je huiswerk en zoek uit wat kan
en niet kan.
Welk tussendoortje of snoepje je hem ook geeft doe het met tussenpozen en niet wanneer de hond er
zelf voor bedeld. Het geven van snoepjes net na zijn maaltijd zal hem aanmoedigen om zijn normale
voeding volledig te verorberen. Jij hebt dan volledige controle over wanneer en wat je hond eet.

Rasgebonden?
Sommige rassen zijn van nature moeilijke eters. Duitse herders zijn gereputeerde kieskeurige honden
net zoals heel veel kleinere rassen: maltezers, Yorkshire terriers , keeshondjes en chihuahua's zijn
enkele voorbeelden.
Met deze rassen moet je een beetje experimenteren en zoeken naar wat ze echt lekker vinden. Over
het algemeen zullen de meeste honden echter natte voeding verkiezen boven droge voeding. Het
voederen van blikvoeding aan grotere rassen kan al snel een aanslag zijn op je budget. Een mooie
oplossing daar is droge voeding gebruiken en deze overgieten met een beetje warm water of bouillon.
Een beetje extra's toevoegen aan de voeding kan soms wonderen doen. Bij blikvoeding kan het
toevoegen van wat hardere droge voeding dan weer de oplossing zijn.Ook het toevoegen van de
overschotten van babyvoeding of een gebrokkeld beloningskoekje was in vele gevallen de oplossing.
Maar opgelet: alle toevoegingen gebeuren met mate zodat we niet eindigen met een obese hond!

Smakelijk eten
Een hond die gedurende een hele tijd dezelfde voeding eet en steeds met tegenzin naar zijn
voederbak komt kan om een of andere reden een afkeer hebben van het aanboden voedsel.Een
wijziging van merk of smaak kan hier een oplossing bieden.
Koop een kleine verpakking en probeer het uit, maar wisselen van voeding doe je steeds op een
geleidelijke manier.
Te hevige veranderingen in voedingspatroon zal leiden tot een opgezette maag , braken en diarree.
Verhoog geleidelijk de proportie van de nieuwe voeding tot er geen aandeel van de oude voeding
meer aanwezig is.
Aantrekkelijke aroma's bevorderen net zoals bij mensen de eetlust. Koude voeding heeft heel weinig
aroma. Voeg daarom warm water of bouillon toe. Indien u toch zou verkiezen om de voeding op te
warmen via microgolf ( wat niet onze voorkeur draagt) roer dan zeker goed om te hete plaatsen te
mengen en zo brandwonden te vermijden.

Teenagers en actievelingen
Teefjes die warm lopen en reuen in een "teenager" periode ( 12 tot 18 maanden oud) kunnen
regelmatig voor een tijdje voeding weigeren. Bij de reuen is het vooral hun actief karakter dat er voor
zal zorgen dat ze niet genoeg tijd besteden aan de verorbering van een volledige maaltijd. Indien je de
mogelijkheid hebt om zijn voedsel in een speelgoedje te stoppen kan dat een oplossing zijn omdat hij
moet werken voor zijn voeding.Anderzijds kan het voor minder actieve honden net goed zijn om een
wandeling te maken net voor de maaltijd. Dit zal de honger bevorderen. Geef je hond steeds de
voeding die overeenkomt met zijn activiteitsniveau.

Honden de baas
Sommige honden hebben hun baasjes geleerd om hen te voederen wat zij willen. Ze hebben geleerd
dat voedsel weigeren en toneeltje opvoeren van de "verwaarloosde hond" loont. Een eigenaar dient
daarom vastberaden te zijn en zijn hond aan te moedigen om correct te eten.
Voed je hond daarom op vaste tijdstippen.Onvoorspelbare tijdstippen kunnen stress veroorzaken en in
sommige gevallen zelfs een verstoorde maag. Twee maaltijden volstaan voor de meeste honden
alhoewel het bij kleinere hondenrassen aangewezen is om meermaals te voederen om te lage
bloedsuikers te vermijden. Grotere rassen kunnen dan weer makkelijk overleve op een maaltijd per
dag op voorwaarde dat ze in goede gezondheid verkeren en geen overgewicht hebben.
Herken de momenten wanneer je hond het liefste eet . Je hond eet misschien niet graag als het huis
gevuld is met luidruchtige kinderen en zal misschien liever eten als het baasje thuiskomt.

Sommige honden houden er niet van te eten als andere honden in de buurt zijn maar andere
verkiezen net de aanwezigheid van andere huisdieren.Indien jouw schema niet overeenkomt met het
geliefde eetschema van jouw hond kan een automatische voeder een oplossing brengen.
Als het etenstijd is zet je de voederbak neer ga je iets anders doen. Betuttel hem niet bij het eten want
sommige honden gebruiken de maaltijden en voeding om de nodige aandacht te krijgen.Zet de
voederbak weg indien de hond niet heeft gegeten binnen de 15-20 minuten. Laat het voedsel niet
staan als hij niet eet, want na een tweetal dagen zal de hond toch honger krijgen en het kan echt geen
kwaad om een hond een tweetal dagen op dieet te zetten.
De meeste honden eten wat ze nodig hebben maar sommige honderassen hebben een aanleg om te
veel te eten met opgeblazen gevoel of maagtorsie tot gevolg.
Je hond zijn algemene gezondheidstoestand is volledig afhankelijk van een gezond voedingspatroon
maar het komt ook zeker jouw financiën te goed doordat je hoge dierenartskosten zal vermijden.
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