
 

 

 

Reactie i.v.m. uitzending Radar  

Veel mensen hebben de uitzending gezien van Radar welke o.a. ging over versvoeren bij honden en 

katten.  Uizending was 03.09.2018. 

De uitzending is niet zomaar ontstaan, hier was helaas een aanleiding voor, een aantal honden zijn 

ziek geworden van een teveel aan schildklierhormoon in hun voeding. Dit is natuurlijk verontrustend, 

maar dient wel in perspectief te worden gezien. Ieder dier groot dan wel klein heeft o.a . een 

schildklier, maar ook een alvleesklier, nieren, lever etc. Een prooidier heeft dit in een bepaalde 

verhouding, zoals moeder natuur bedacht heeft dat het moet zijn.  

Een carnivoor eet dus in het wild hele prooidieren, zeker kleine dieren, denk aan konijnen, kippen, 

fazanten, muizen, eenden  etc. Een prooidier wordt in zijn geheel opgegeten inclusief de organen, 

hier en daar wordt er wat geschud, maar het meeste gaat op. 

Op het moment dat alles in de juiste verhouding is en dus in balans, gaat het goed. Wanneer gaat het 

fout ?  precies, als de balans weg is. Op het moment dat een Versvlees voeding niet is opgebouwd 

volgens het prooidiermodel is het niet goed. Dit geldt voor het schildklierprobleem, maar ook als 

bijvoorbeeld de calciumbron niet juist is. Calcium tref je in de botten, sporen van calcium tref je in 

andere delen. Een voeding dient dan ook altijd echt bot te bevatten. Daarnaast dient het 

calciumpercentage altijd hoger te zijn dan fosfor, indien dit niet het geval is loop je het gevaar dat het 

lichaam calcium haalt uit zijn eigen botten, met  alle gevolgen van dien. Kraakbeen is dus geen 

calciumbron ( wat helaas hier en daar nog wordt aangenomen als waarheid ) Kraakbeen biedt wel 

o.a. glucosamine. 

Zo is er natuurlijk nog veel meer te zeggen over een “te”aan iets. Denk aan een te hoog percentage 

lever, wat weer teveel koper kan geven in het lichaam. Etc etc.  

In onze DailyMeat  mixen: zalm, gans, eend, kalkoen, kip, zijn geen strotten, luchtpijpen, slokdarmen 

en nekken verwerkt. 

In de enkelvoudige soorten verwerken we dat ook niet. 

Ons advies is om zoveel mogelijk smaken te variëren, zo krijgt  je hond voldoende voedingsstoffen, 

mineralen & vitaminen binnen.  

Verder is ons advies check de analyses van de voeding die je wilt geven.  Dit is oh zo belangrijk. Zeker 

als je hond of kat een allergie heeft en je gedwongen bent om 1 smaak te voeren.  

Alsjeblieft voer met verstand, wissel af waar mogelijk in diersoorten. DailyMeat biedt een ruim 

assortiment aan diersoorten,  advies is voer ze alle  ( indien mogelijk ) 

 

 

 



 

 

 

 

Ons merk is door Radar niet getest, door deze uitzending hebben wij zelf ons versvlees naar het LAB 

gestuurd voor onderzoek, de analyses hiervan zullen op het moment dat wij deze hebben ontvangen, 

worden gecorrespondeerd op onze website en op onze Facebook pagina. Gemiddeld duurt het 2 

weken voordat dit soort uitslagen binnen zijn. 

Wij hopen duidelijkheid te hebben geboden mochten er toch nog vragen zijn dan kunnen die 

natuurlijk altijd gesteld worden. 

Wij kunnen alleen vragen beantwoorden van ons eigen merk, vragen over andere merken dient bij 

de betreffende fabrikant/leverancier gesteld te worden. 

Wanneer het keurmerk voor diervoeders wordt ingevoerd zullen wij ons daar bij aansluiten. 

Mvg, 

DailyMeat  

 

 

 


