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Bij het inkopen en verkopen van hondensnacks zijn er 
meerdere dingen om op te letten. 

• Past het bij het gebit van een hond

• Past het bij de spijsvertering van de hond

• Past het bij de grootte van de hond

• Past het bij de leeftijd

• Past het bij wat de eigenaar wil doen met de hond?

• En als laatst maar niet het minste, wordt de hond 
hier gelukkig van?

Het gebit
Het gebit/de bek is het startpunt van de spijsvertering. 

Een hond heeft in zijn speeksel niet, zoals de mens, het 
enzym amylase, dat zetmeel helpt afbreken. De spijsver-
tering begint dus offi cieel pas in de maag. Verder hebben 
honden niet de kiezen om het voedsel te malen, maar 
scheuren ze het voedsel. Een hond kan voedsel niet 
helemaal klein kauwen zoals wij dat doen. Hun kiezen 
vallen als een schaar over elkaar heen in plaats dat ze 
op elkaar terecht komen zoals bij ons. Het is dus niet 
mogelijk om voedsel hier tussen te malen. Ze gebruiken 
hun gebit om kleine stukjes van het voedsel af te trekken. 
Het is belangrijk dat de producten niet keihard zijn zodat 
er geen stukken van hun tanden of kiezen afbreken of de 
tanden heel hard slijten. Verder zal de snack aangepast 
moeten worden aan de kaakkracht van de hond. De ene 
hond kan gerust een gevulde runderhoef leeg smikkelen, 
terwijl een andere hem tussen de kaken pakt en kraakt. 
Bij die laatste is de kans dat ze scherpe stukken inslikken 
aanwezig en wordt een dergelijke snack afgeraden. Er zijn 
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snacks die extra gunstig kunnen zijn voor het gebit. Neem 
als voorbeeld de producten met vacht. De vacht gaat ook 
langs de tanden en tussen de tanden en kiezen door en 
werkt als een natuurlijke fl os. Ook producten die knars 
bevatten of gemiddeld hard zijn zoals een kophuidplaat of 
kippen-, eenden- of kalkoennek gaan langs en tussen de 
tanden door. Dit zorgt ervoor dat het tandvlees gemas-
seerd wordt en de doorbloeding gestimuleerd. Zo houdt 
de hond langer gezond tandvlees en ontwikkelt hij minder 
snel tandplak.

De spijsvertering
De spijsvertering van de hond is gericht op voornamelijk 
het verteren van vlees. Hij heeft een korter spijsverte-
ringskanaal dan wij. Dit betekent niet dat de hond geen 
graan kan of zou mogen eten, het is alleen moeilijker voor 
hem om hier de juiste voedingsstoffen uit te halen en om 
deze producten te verteren. Dit zelfde geldt voor groente. 
Bij groente wordt daarom altijd aangeraden het even 5 à 
10 min. te koken, zo ontsluiten de celwanden zich en kan 
de hond de voedingsstoffen wel opnemen. In dit artikel 
kijken we alleen naar hondensnacks.

Een (huis)hond weet al gauw wanneer er iets lekkers 
te halen valt en kan ons betoveren met zijn prachtige 
en liefdevolle ogen. Bij een hond met overgewicht blijkt 
heel vaak dat het voer wel in de juiste hoeveelheid wordt 
gegeven, maar dat die oogjes onweerstaanbaar zijn en 
de hond hierdoor teveel extra lekkers toegestopt krijgt. Er 
zijn ook dingen die mensen eten maar de hond beter niet 
kan krijgen. Bijvoorbeeld blokjes kaas. Een stukje af en 
toe is geen probleem, maar ga uw hond niet trainen met 
onze kaas. In kaas zit zout en dat is zeker niet geschikt 
voor de hond. Kaas bevat ook relatief veel calcium en een 
overschot daarvan is voor pups niet goed (later meer hier-
over). Tijdens een goede trainingssessie gaan er meestal 
behoorlijk wat voertjes doorheen.  

Ook zit er suiker in hondensnacks. Zelfs in de hondens-
nacks die juist bedoeld zijn voor het gebit, zoals de 
bekende dentasticks (dentastick is een overkoepelende 
naam, er zijn ook sticks die nu zijn aangepast). Natuurlijk 
gaat door het kauwen tandplak van de tanden af, maar 
de stick zorgt gelijk voor een nieuwe voedingsbodem voor 
een nieuwe laag tandplak. Suiker leidt ook tot overge-
wicht, of zelfs in sommige gevallen tot suikerziekte. Het 
advies is dan ook: lees altijd het etiket en kies snacks die 
zo puur natuur mogelijk zijn. Wat zit er in? Waarvoor wilt u 
de snack gebruiken? Wat verwacht u van de snack? 

De spijsvertering van een pup is anders dan die van de 
volwassen hond. Een pup tot 7 maanden kan niet zelf zijn 
calcium inname regelen. Alle calcium uit de voeding wordt 
door het lichaam opgeslagen. Dit mechanisme stamt nog 
uit de tijd dat honden zelf hun voedsel moesten doden. 
De pups konden de grote botten niet kraken en kregen 
minder calcium binnen dan de volwassen honden en 
sloegen alle calcium op. Wanneer een pup teveel calcium 
opneemt kunnen er vergroeiingen van de botten ontstaan. 
En dat kan natuurlijk tot problemen leiden. Een goede 
balans is dus belangrijk. Er zijn dan ook veel vragen over 
hoe dit mooi in balans kan blijven. De balans wordt het 
beste gewaarborgd door te trainen met een volwaardige 
houdbare worst die ook als volledige voeding gegeven zou 
kunnen worden of door een trainingssnoepje te gebruiken 
waarin alle voedingsstoffen zitten. 

Dus kort samengevat, geef uw pup tot 7 maand een ge-
balanceerd snackpakket en train met houdbare volledige 
voedingsworsten of trainingssnoepjes die hiervoor speci-
aal zijn samengesteld. 

Grootte van de hond
Het klinkt logisch: grote hond, grote snacks en kleine 
hond, kleine snacks. Maar het belangrijkste verschil is het 
formaat wat een hond door kan slikken. De slokdarm van 

de hond is het deel dat zorgt dat het voedsel in de maag 
terecht komt. Zoals gezegd kan de hond zijn voedsel niet 
malen waardoor er grotere delen doorgeslikt worden. 
We kijken daarom ook altijd hoe de hond met zijn snack 
omgaat. Een gulzige eter zou bijvoorbeeld een bone-guard 
kunnen krijgen als hulpmiddel. Hierin wordt de snack 
vastgezet zodat de hond er wel delen af moet halen en 
niet in zijn geheel in kan doorslikken. Het laatste stukje 
blijft vastzitten en kan zo veilig weggegooid worden. Zo 
moet hij zijn gebit gebruiken om er delen af te scheuren 
die klein genoeg zijn om door te slikken. 

Voor een kleine hond, zoals bijvoorbeeld een dwergteckel, 
is een eendennek niet geschikt. Hij kan hem best opeten, 
en zal er ook enorm van genieten. Maar de slokdarm van 
zo’n klein hondje is zo klein dat de stukjes daar in vast 
kunnen komen te zitten. Waarom zou je dat risico lopen 
terwijl er genoeg alternatieven zijn? Van een runderoor 
zonder oorpit of een vleesplaatje geniet hij net zoveel en 
is veiliger.

De slokdarm van een dwergteckel of chihuahua kunt u het 
beste vergelijken met een slangetje van sondevoeding of 
een zuurstofapparaat. Natuurlijk is de slokdarm (geluk-
kig) elastisch en kan wat oprekken. De slokdarm van een 
grote hond zoals een Leonberger of Newfoundlander lijkt 
meer op een tuinslang. Ook deze zijn (gelukkig) fl exibel. 
Het is belangrijk de sonde en de tuinslang in gedachten te 
houden en de snacks met dit beeld voor ogen aan te pas-
sen. Verder is de maaginhoud natuurlijk veel groter van 
de grotere hond en kan er meer in. Ook daarmee moet 
rekening gehouden worden. 

Leeftijd van de hond
Ook speelt leeftijd een rol. Want die oudere hond wordt 
misschien wat stram en wat extra kraakbeen (glucosa-
mine zit in kraakbeen) is dan altijd mooi meegenomen. 
Misschien is het gebit van de oudere hond erg slecht 
geworden en mist hij enkele elementen. Ook daarmee kan 
rekening gehouden worden. Kies dan zachtere snacks of 
kleinere trainerssnoepjes. Een pup kan tot 7 maanden 
juist beter geen snacks krijgen met bot of kraakbeen, van-
wege het calciumgehalte. Geef in plaats daarvan snacks 
bestaande uit puur vlees. 

Past de snack bij het doel waarvoor u de snacks koopt? 

n 
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Hoewel dit lijkt een voor de hand liggende vraag lijkt, valt 
hier ook nog het een en ander over te vertellen.

Wilt u trainen met uw hond? Koop dan voertjes die u heel 
klein kunt maken, die uw hond snel op heeft (hap-slik-
weg) en waar u veel van kunt geven. Let hiermee wel op: 
stel u geeft uw hond ’s morgens 100 gr brok, ’s avonds 
100 gr brok en tussendoor trainerssnoepjes. Dan krijgt hij  
al gauw teveel en wordt hij mogelijk te dik. Nu kunt u zijn 
dagelijkse hoeveelheid voer aanpassen, maar dan mist 
uw hond misschien broodnodige voedingsstoffen. Wat u 
ook kunt doen is trainen met een goede, houdbare worst 
die ook als volledige voeding gegeven kan worden. Of kies 
voor een trainerssnoepje die wel alle nodige voedings-
stoffen bevat en verminder zijn normale portie. Zo krijgt u 
een gezonde hond die niet te dik wordt door de training. 
Kies ook bewust voor snacks die u makkelijk in uw zak 
kunt meenemen en niet teveel kruimelen. Zo blijft uw 
jas schoner en heeft u minder kans dat uw hond in een 
onbewaakt ogenblik uw jaszak kapot kauwt omdat het zo 
lekker rook door alle kruimels.

Wilt u dat de hond met plezier de mand of de bench in 
gaat als u weggaat? Geef dan geen snacks waar ze lang 
mee bezig zijn. Stelt u zich voor dat uw hond zich verslikt 
in de snack en u bent er niet om hem te helpen. Kies dan 
liever iets wat ze erg lekker vinden maar dat op is voordat 
u het huis uit bent. Zo is de bench in gaan zeker leuk en 
zonder risico. 

Wilt u een zoekspelletje doen, kies dan bewust voor een 
snack die lekker ruikt (voor de hond) zodat hij deze ook 
echt wil zoeken, en die past bij de activiteit. Blikvoer ruikt 
heerlijk maar kunt u uiteraard niet in een snuffelmat stop-
pen. Het kan bijvoorbeeld wel op een likmat. 

Mag de hond er langer op kauwen en is er toezicht? 
Kies dan een snack passend bij de grootte van de hond. 
Bijvoorbeeld een runderoor, een kophuidplaat, een rams-
hoorn (deze worden wat zacht tijdens het kauwen). Let er 
altijd op dat het kauwen geen obsessie wordt en ruil na 
ongeveer een half uur de snack om voor een klein snoep-
je. Dan kan de hond er een volgende keer weer lekker 
mee verder gaan. 

Wordt je hond er gelukkig 
van?
Veel honden zijn dol op een snack waar ze lang mee 
doen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is waarom 
de eigenaar zo’n snack wil geven. Is dit omdat er visite 
komt en de hond stil in een hoekje moet liggen? Is dit 
omdat de hond kauwbehoefte heeft? Is dit omdat de 
eigenaar de hond gewoon wil verwennen? Het is goed 
te beseffen dat honden tijdens het kauwen endorfi ne 
aanmaken. Endorfi ne is een stofje dat ook wel het 
gelukshormoon genoemd wordt. Na een half uur kauwen 
zit de hond aan de maximale hoeveelheid endorfi ne. Een 
snack waar ze langer dan een half uur mee doen heeft 
voor dit hormoon geen toegevoegde waarde. Verder is een 
half uur intensief knagen al erg lang en is de hond daarna 
ook vaak moe. Bij puppy’s tot een half jaar ook hier 
rekening mee gehouden worden dat een langkauwer met 
calcium een minder goed idee is. Dus alle kauwsnacks 
met bot kunnen beter pas gegeven worden aan een hond 
ouder dan 7 maanden. Er zijn genoeg alternatieven, zoals 
nekspier (of geelhaar) en kophuidstaafjes. 

Een hond kan ook gelukkig worden van een lange 
wandeling en alle geurtjes opdoen. Mag de hond niet 
zover lopen wegens ouderdom of een blessure, of is het 
gewoon te slecht weer voor een lage wandeling, dan is 
het geven van een hersenwerkspel een uitkomst. Een 
doos met wc rollen is bijvoorbeeld een heel simpel zelf te 
maken spel. Stop lekkere snoepjes, aan stukjes gesneden 
houdbare worst of iets anders kleins waar de hond gek 
op is in de rolletjes, stop de uiteinde aan weerszijde dicht 
met een prop krantenpapier. De hond moet dan nadenken 
hoe hij bij de snoepjes kan komen. Dit doet hij onder 
toezicht van zijn eigenaar, het is dus niet de bedoeling dat 
de hond hier in zijn eentje mee aan de slag gaat. Van een 
hersenwerkspelletje wordt de hond moe maar gelukkig en 
zal hij daarna tevreden slapen.


