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Onze tweede editie is alweer een feit! Wie had dat
durven dromen. Steeds vaker dromen we samen bij
DDRC over een mooie toekomst waarbij we heel veel
honden kunnen redden. Maar; first things first.
Afgelopen weken zijn we hard op zoek gegaan naar
bestuursleden en met succes! Nu het bestuur
compleet is, voldoen we aan alle voorwaarden voor
het verkrijgen van een ANBI status. 

Voor jou als donateur fijn, want dat betekent fiscaal
voordeel. Voor onze stichting fijn want hierdoor
stralen we  betrouwbaarheid uit  en wordt onze inzet
(algemeen nut) erkend door de Nederlandse overheid.

Het dierenleed blijft bestaan en DDRC is niet van plan
te blijven zitten waar ze zit. Alles behalve dat. We
groeien door om zo veel mogelijk honden een nieuw
leven te geven, met behulp van jullie, onze donateurs!

 

EDITORIAL 

Team DDRC, with love



Niets uit  deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftel i jke
toestemming van de uitgever.  PAWS UP is niet wettel i jk aansprakel i jk voor eventuele onjuistheden in deze
uitgave. PAWS UP is niet verantwoordel i jk voor handel ingen van derden die mogel i jkerwijs voorvloeien uit  het
lezen van deze uitgave. PAWS UP behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal  zonder kennisgeving vooraf
geheel of gedeeltel i jk te publ iceren. 

COLOFON

Paws Up is een exclusieve digitale uitgave van Dutch Dog Rehab
Centre en is per kwartaal verkri jgbaar voor donateurs van deze

stichting.
 

Heb ji j  een relevante expertise of een leuk verhaal dat kan bijdrage
aan ons magazine? Laat het ons weten!

 
Breda, Nederland 

+31 (0)6 216 207 93
dutchdogrehabcentre@gmail .com 

dutchdogrehabcentre dutchdogrehabcentre dutchdogrc.nl
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COLUMN 
DOOR SARAH VAN DER HART

Uren heb ik rondgeneusd
op websites als

www.voerwijzer.nl  

From Sarah ,  w i t h l o v e

Docent, toegepast psycholoog
én hondengedragsdeskundige
Sarah van der Hart is de trotse
oprichter van DDRC. Met haar

pack van vier buitenlandse
adoptiehonden rehabiliteert ze

zowel de honden van haar
stichting, als die van haar klanten.

Elk kwartaal deelt zij haar
zienswijze op het gebied van
hondengedrag en -omgang. 

Wauw, de tweede editie van Paw’s Up alweer! In dit
nummer staat een van mijn meest geliefde
onderwerpen centraal: voeding. Als Indo-Brabo
zijnde, werd mijn voorliefde voor lekker en veel eten
me (letterlijk) met de paplepel ingegoten. Helaas
ben ik geen geboren keukenprinses, want vrijwel
elke keer als ik in de keuken sta, belandt er iets op
de grond. Tot groot genoegen van mijn
(rehab)honden overigens; die staan al paraat als ze
de besteklade open horen gaan. Net als bij mensen-
voeding, bestaan er in de honden-
wereld enorm veel verschillende
diëten, voorschriften en meningen.
Waar het bij ons thuis vroeger
normaal was om tijdens het bood-
schappen doen een zak hondenvoer
uit de supermarkt mee te brengen, zal
je me dat nu niet snel meer zien
doen. In de afgelopen jaren heb ik me
behoorlijk verdiept in de kwaliteit en
samenstelling van   hondenvoeding 
en de verschillende soorten voer. Uren heb ik
rondgeneusd op websites als www.voerwijzer.nl.
Deze zoektocht startte overigens deels uit
noodzaak, omdat Sumo -mijn oudste reu- na een
flink aantal dierenarts- bezoeken (en diarree-
explosies in huis) allergisch bleek te zijn voor
rund. 

Dat voeding een enorme impact heeft op het
welzijn van honden, is geen hogere wiskunde.
Net als bij mensen, is het volgen van een
gebalanceerd dieet voor honden daarom erg
belangrijk. Een groot verschil is echter dat een
hond zelf niet kan kiezen wat hij voorgeschoteld
krijgt. Hij/zij moet het doen met hetgeen wij
hem/haar geven. 

Dat dit vergaande gevolgen kan hebben, zien wij ook
regelmatig in de stichting voorbij komen. Elvis, onze
Malamute van Mallorca, kreeg van zijn eerste
eigenaren premium kwaliteit vers vlees te eten. Niets
mis mee, zou je denken. Helaas werd de hoeveelheid
van zijn voeding niet afgestemd op zijn (gebrek aan)
activiteit, waardoor hij binnen een jaar ruim 10 kg te
zwaar werd. Ook Mylo werd in het Roemeense asiel
waar hij zat flink gevoerd, zodat hij zichzelf warm kon

houden gedurende de koude winter.
Hierdoor was hij ruim 5 kg te zwaar
toen hij bij ons arriveerde. Een ander
uiterste was Safari, onze podenco. Zij
werd door haar vorige eigenaar
structureel ondervoed, zodat ze beter
haar best zou doen tijdens het jagen.
Ze woog slechts 15 kg toen ze bij ons
aan- kwam en je kon letterlijk elk
botje in haar lichaam zien. Tot slot
kwam Ollie met een hele voorraad
aan  medicatie   en  speciaal voer   bij 

ons, terwijl hij alleen misselijk bleek te worden
van de enorme hoeveelheid snoepjes die hij
kreeg. 

Als stichting doen wij uiteraard ons best om onze
honden een goed afgestemd en kwalitatief dieet
te bieden. We laten ons dan ook graag adviseren
door verschillende experts en ervaringsdes-
kundigen. Ik hoop dat je door deze najaars-
editie geïnspireerd raakt om eens kritisch te
kijken naar de voeding die jij jouw hond geeft.
Past dit wel helemaal bij hem/haar, of kun je nog
wat verbeteren? 
Ik wens je heel veel leesplezier!
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ACHTER DE SCHERMEN 
 VOEDERTIJDBIJ DDRC

Sommige honden kunnen hun geluk
niet op als het weer etenstijd is. Honden
kunnen zo enthousiast worden dat ze je
volledig negeren en je niet meer zien
staan. Het is belangrijk je hond de baas
te zijn. Etenstijd is een belangrijk
moment om de verhouding tussen jou
en je hond te zien Wij laten je hoe we
dit bij DDRC doen en geven je wat tips
mee. 

Iedere hond krijgt een
eigen hoeveelheid voer.
Wij wegen het voer niet

af, maar we voeren ‘op het
oog’. Dit houdt in dat we

kijken naar de fysieke
kenmerken (te mager, te

dik, of precies goed) en de
energiebehoefte van de

hond. 

Om te voorkomen dat
iedere hond zomaar

op zijn voerbak duikt,
leren wij de honden

om netjes te wachten
bij hun bak. Je ziet
dat Aziza het daar
niet helemaal mee

eens is ;) 

Door middel van
lichaamstaal en
handgebaren,

vertellen wij wat we
van de honden
verwachten.  

1

2
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3Lizzy probeert
stiekem toch een
beetje dichterbij

te komen. 



We willen dat alle honden rustig kunnen
eten, dus we voeren onze honden die
daar behoefte aan hebben op afstand
van de rest van de groep. Zo hoeft
niemand te schrokken of bang te zijn dat
zijn/haar eten wordt afgepakt. Sommige
honden hebben gewoon wat meer
behoefte aan privacy tijdens het eten.
Geen probleem! 

Mojo eet niet zo snel,
dus hij krijgt zijn eten in

de woonkamer. 

Sumo heeft door zijn
artrose moeite om

lang te staan, dus hij
krijgt ontbijt op bed

:) 
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Tommy vindt het
spannend als er

binnen veel honden
tegelijkertijd eten,

dus hij krijgt zijn
eten buiten. 

4

5

6



 Snacktimemet devrijwilligers!
Naast de twee standaard maaltijden,
krijgen onze honden ook regelmatig een
snackronde. TIjdens deze rondes
oefenen we gehoorzaamheid en we
werken aan het (zelf)vertrouwen van de
honden. Het is belangrijk dat elke
DDRC-hond in zijn/haar nieuwe huisje
netjes op zijn/haar snacks kan wachten
en dat oefenen onze vrijwilligers graag
met ze! 

Kijk eens hoe hard
Mojo zich uitslooft

om te laten zien wat
hij kan! Hopelijk

levert hem dit een
extra beloning op. 

Zo zien we het
graag! Netjes zitten

en wachten tot je
aan de beurt bent. 
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Al die hongerige
gezichtjes! Rutger
zorgt ervoor dat

iedereen netjes op
zijn beurt wacht. 



TWINNING = WINNING

DINNER IS SERVED
Voor je het weet eet je hond alleen nog maar

kaviaar met deze mooie gouden voerbak 
PETSPLACE V.A. €10,95,-

FURRY FASHION MUSTHAVES

EAT SLEEP 
PLAY REPEAT
Geen fastfood, wel
slowfood met deze
anti-schrok voerbak
HEMA €3,-

Met deze jassen hoop je op regen
ULLAPOPKEN HONDENJAS €27,99,-
DAMESJAS €109,99,-

DOE MAAR EEN BOTJE LIGHT
Nylon botje voor eindeloos
kauwplezier DIERENCOMPLEET V.A.
€3,95

WET IN STYLE
Duurzaam en in stijl 

door de regen 
SÖTNOS V.A. €17,25,-
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Hoe belangrijk is voeding voor de gezondheid
van een hond?
Voeding is essentieel om een goede gezondheid
te kunnen waarborgen. Als de voeding niet is
uitgebalanceerd, krijg je problemen met het
immuunsysteem en de groei. Als de afweer
verzwakt raakt, kunnen vervolgens allerlei
verschillende aandoeningen de kop op steken.
Maar wát nu precies goede en uitgebalanceerde
voeding voor onze honden is, daar verschillen de
meningen over. Dat is eigenlijk niet anders dan bij
mensen. De één is van mening dat vegan de
meest gezonde voeding is voor de mens, de
ander vindt dat mensen carnivoren zijn, of
minstens omnivoren, en we vlees nu eenmaal
evolutionair nodig hebben. Zo zijn er over
hondenvoeding ook verschillende ideeën.

ONZEDIERENARTS
WE VRAGEN HET....

Ik ben Wilma de Grauw, dierenarts. Ik ben afgestudeerd in
1994 aan de Universiteit van Utrecht en heb daarna op
meerdere plekken in loondienst gewerkt. Eind 1999 ben ik
een eigen dierenkliniek voor gezelschapsdieren begonnen
in Houten. Sinds 2019 ben ik werkzaam voor IVC
Evidensia en werk ik bij verschillende klinieken in Almere.
Ik heb zelf altijd dieren gehad. Vroeger hadden we thuis
honden, poezen, muizen, konijnen, cavia's, vogels, geiten
en paarden. Later had ik zelf poezen, kippen en Parson
Russel terriërs. Op dit moment heb ik een teckel
(Ketchum), 3 poezen (Chupa-Chup, Brooke en Jørk) en 3
kippen en een haan.

Hoe kijk jij daar zelf tegenaan?
De evolutie heeft dieren zo gevormd dat
ze bepaalde voeding goed kunnen
verteren. Kijk bijvoorbeeld naar gras-
eters, zoals koeien of konijnen. Die
hebben een totaal ander darmstelsel en
gebit dan vleeseters zoals leeuwen of
wolven. Honden hebben een echt
carnivoren-gebit en maagdarmstelsel.
Een hond heeft hoektanden om vlees
van het bot te scheuren en grote knip-
kiezen om botten mee door te bijten.
Voer je een hond gras, dan poept hij het
onverteerd uit. Voer je hem biefstuk, dan
blijft er in het darmstelsel niets van over.
Alles wordt volledig benut. 
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Met welk type voer kunnen we aan die
natuurlijke behoeften van de hond voldoen?
Brokken die zijn ontwikkeld door de gevestigde
voerfabrikanten bevatten alle voedingsstoffen die
een hond nodig heeft. Wanneer een wolf een hert
opeet, krijgt hij ook granen en fruit uit de maag
van het dier binnen. Deze voedingsstoffen
moeten ook in het voer zitten. Een heel hert aan je
hond voeren is natuurlijk niet praktisch, maar zou
in theorie wel het meest natuurlijk zijn. In goede
brokken zijn alle voedingsstoffen aanwezig, maar
de vorm is voor een hond niet natuurlijk. Brokken
zijn wat dat betreft niet zo goed voor het gebit,
want een hond moet goed kunnen kauwen. Doet
hij dit niet, dan loop je het risico op gebits-
problemen en mogelijke maagdarm-problemen
vanwege een verstoorde vertering. Ook kunnen
brokken te veel granen en vezels bevatten. Dit
maakt de brokken goedkoper, maar kan door de
hond niet goed verteerd worden.

Sommige hondeneigenaren kiezen ervoor om
vers vlees te voeren. Het is hierbij echter wel
belangrijk om genoeg te variëren. In het wild eet
een wolf herten, konijnen, vogels, muizen,
wormen en meer. Dat kun je als hondeneigenaar
natuurlijk niet allemaal voeren, maar zorg dat je
wel genoeg varieert met het type vlees. Ik heb
ooit iemand in de praktijk gehad die haar katten
geen brokjes of blikvoer wilde geven, maar alleen
verse tartaar van de slager. Een van de katten is
blind geworden en op 3-jarige leeftijd komen te
overlijden door ernstige voedingstekorten. Vlees
alleen is niet voldoende, controleer daarom bij
vers vlees of alle benodigde voedingsstoffen er
wel in zitten. Daarnaast moet je bij vers vlees
oppassen met nare infecties, zoals salmonella of
wormen. Ook in de natuur kan een wolf ziek
worden van een vers gevangen konijn.

DIERENARTSWILMA METPUPPY KETCHUM
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Welke voedingstips heb je voor
hondeneigenaren?
Wanneer het aankomt op voeding, luister
naar de dierenarts en voer je hond datgene
waar hij het goed op doet. Probeer niet te
veel te wisselen en zorg ervoor dat de
voeding voor de hond compleet is. Let bij
het voeren van vers vlees extra op de
hygiëne en ontworm de hond vaker. Geef
je hond vooral geen menseneten, zoals
kaas en vleeswaren. Met name melkpro-
ducten kunnen ze slecht tegen. Dat wij iets
kunnen eten, wil niet zeggen dat het ook
goed is voor de hond. We hebben ooit de
Heimlich greep moeten toepassen op een
chihuahua die een hele cherry tomaat had
ingeslikt… Sommige producten zijn
bovendien zeer giftig voor honden, zoals
chocola, druiven en avocadopitten. Maar
ook grote hoeveelheden appelpitjes en het
stofje xylitol, wat je vooral in light pro-
ducten vindt. Wanneer je hond iets giftigs
heeft opgegeten, bel altijd direct de
dierenarts of het vergiftigingscentrum. 

TIPS!

En hoe zit het met snacks? Wat kun je honden
het beste geven als tussendoortje?
Je kunt je hond stukjes pens of gedroogd vlees
geven. Door het drogen is dit heel smaakvol voor
de hond. Denk bijvoorbeeld aan gedroogde
eend, gedroogde kalfsbotten, geitenoren of
gedroogde runderhuidstaven. Die zijn ook nog
eens goed voor de tanden. 
Geef je hond liever niet van die gekleurde
koekjes, of staafjes met kip eromheen gedraaid.
Die bevatten vaak veel zout en kleur- en
smaakstoffen. Af en toe is niet erg, maar het is
niet bepaald natuurlijk. Net als bij ons eten, is zout
is voor de hond een smaakversterker om de
(goedkope) brokken lekkerder te maken. Dit kun
je op de verpakking vergelijken, maar mensen
pakken vaak datgene waarvan zij denken dat het
er lekker uit ziet voor de hond.

Welke voeding gerelateerde gezondheids-
problemen kom je vaak tegen als dierenarts?  
Obesitas staat met stip op 1. Honden moeten
vaak meer bewegen en minder eten, wat dat
betreft zijn het net mensen. 4 keer per dag een
rondje door het park is echt te weinig, zowel voor
de baas als voor de hond. Met mijn teckel loop ik
soms afstanden van 15-20 km.
Daarnaast kom ik ook regelmatig gebitspro-
blemen tegen en diarree door voedingsover-
gevoeligheid, of wanneer een hond iets verkeerds
heeft gegeten. Ook zien we wel eens jeuk of
andere huidproblemen door overgevoeligheid
voor bepaalde voeding. Het overgrote deel van
onze huisdieren heeft overigens geen voedings-
allergieën. Net als bij mensen gaat het meestal
gewoon goed. De meeste mensen kunnen
gewoon gluten eten, maar sommigen niet. Dat is
bij honden net zo
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DO'S & DONT'S
Wij hebben ze weer voor je; de Do's & Dont's! Dit keer met
betrekking tot  het voeren van je hond. Wij hebben er 3 op
rijtje gezet voor je. 

1
Hap, slik weg!

Herken je dat? Elke keer als je de hond zijn voer
geeft, stort hij zich op de voerbak alsof hij al een

week niets te eten heeft gehad. Je vraagt je af of hij
op deze manier überhaupt wel iets proeft van die

dure brokken met hertensmaak… Maar hoe
voorkom je schrokken bij je hond?

 

DON’T
Haal de voerbak niet weg als je hond

schrokt. Schrokken is instinctief
gedrag dat kan voortkomen uit de

angst dat een ander het voer opeet.
Door de voerbak af te pakken,

stimuleer je de hond juist om het nóg
sneller op te eten.

 

DO
Rust en regelmaat kunnen helpen om
het schrokken te verminderen. Door
het voer op vaste momenten aan te

bieden in een rustige omgeving, zal je
hond zich minder opgejaagd voelen.

Helpt dit niet? Dan kun je het voer ook
over meerdere plekken verspreiden, of

een speciale anti-schrokbak kopen.
 
 
 
 

2
DON’T

Probeer je hond zo min mogelijk te
storen tijdens het eten. Het voeren

moet een zo rustig mogelijke ervaring
zijn voor de hond. Door hem tijdens

het eten lastig te vallen, creëer je
onnodige onrust bij je hond en is de

kans groter dat hij uitvalt.
 
 

2
My precious...

Schrokken is onwenselijk, maar dit gedrag
kan nog verder uit de hand lopen wanneer je

hond zijn eten agressief begint te
verdedigen. Bijvoorbeeld als je hond gromt of

zelfs uitvalt als je te dicht bij het voer in de
buurt komt. Dit wordt voernijd genoemd.

Maar wat doe je eraan?
 
 

DO
Ook bij het aanpakken van voernijd is

rust en regelmaat belangrijk. Een
vaste routine geeft houvast, waardoor
de hond minder drang zal voelen om

het voer te verdedigen. Wel is het
belangrijk dat jij de controle houdt.

Laat je hond bijvoorbeeld zitten
voordat hij mag eten. Daarmee laat je

zien dat jij bepaalt wat er gebeurt.
Laat je hond echt agressief gedrag

zien? Schakel dan hulp in
 

3
Één hapje kan geen

kwaad… Toch?
Het is etenstijd. De hond heeft zijn vaste plek bij

de tafel ingenomen en de kwijldruppeltjes
glinsteren al in zijn mondhoeken. Als je hem

aankijkt, zet hij zijn allergrootste puppy ogen op
in de hoop dat jij een klein stukje van je maaltijd

met hem wil delen. De één bezwijkt voor deze
smeekbede, de ander wuift de hond geïrriteerd

weg. Hoe leer je bedelen af?
 

DO
Wees consequent, dan is het voor de

hond duidelijk dat er aan tafel niets te
halen valt. Je kunt je hond ook

aanleren om ergens anders te gaan
liggen als jullie aan het eten zijn,

bijvoorbeeld in zijn mand. Dat maakt
het voor jou ook iets makkelijker om

die grote smekende puppy ogen te
weerstaan.

 
 

2
DON’T

Het heeft niet zoveel zin om boos te
worden op je hond als hij weer over je

broek zit te kwijlen. Bedelen is
namelijk aangeleerd gedrag. Ook al

werkt het niet altijd, je hoeft maar één
keer toe te geven en je hond heeft
aangeleerd dat dit gedrag wordt
beloond. Hoe vaker het lukt, hoe

lastiger het is om af te leren.
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Droogvoer biedt een complete
voeding voor de hond met alle
benodigde voedingsstoffen.
Brokken zijn lang houdbaar en
gemakkelijk te bewaren.
Brokken zijn relatief goedkoop.

Kleine brokken kunnen zonder
kauwen worden doorgeslikt. Dat
verhoogt het risico op
gebitsproblemen.
Droogvoer bevat weinig vocht. Dit
is nadelig als je hond slecht drinkt.
Brokken bevatten vaak meer
koolhydraten omdat ze anders uit
elkaar vallen.

BROKKEN NATVOER RAUWVOER
 Rauwvoer is gebaseerd op het

natuurlijke dieet van de wolf. Het
bevat onbewerkt vers vlees waaraan

meestal  fruit of groenten worden
toegevoegd.

Natvoer bevat veel water en heeft
daarom een zachte structuur. De

ingrediënten worden in kleine stukjes
verwarmd in luchtdichte blikken. 

Brokken worden ook wel droogvoer
genoemd. De ingrediënten worden

gedroogd en gemalen en vervolgens
tot kleine brokjes geperst.

Als je een gemiddelde dierspeciaalzaak binnenloopt, zie je al snel dat het aanbod van
hondenvoer gigantisch is. Er zijn talloze soorten hondenvoer – niet alleen verschillende merken,
maar ook verschillende types voer. Wat kun je nu het beste aan jouw hond geven? Brokken,
natvoer of misschien toch rauwvoer? Elk type heeft zijn voor- en nadelen en wij zetten het even
voor je op een rijtje.

Honden vinden natvoer lekker. Het is
smaakvoller dan brokken.
Net als brokken biedt ook natvoer
complete voeding voor de hond. 
Natvoer bevat genoeg vocht om het
vochtgehalte op peil te houden.

Natvoer kan voor gebitsproblemen
zorgen vanwege de zachte structuur.
In verhouding is het duurder dan
brokken omdat het veel water bevat.
Je hond moet er meer van eten om
evenveel energie binnen te krijgen. 
Natvoer heeft een sterke geur en
kan na openen niet lang bewaard
worden.

Rauwvoer is de meest natuurlijke
voeding voor honden. 
Het geeft minder risico op problemen
met het gebit of maag-darmstelsel.
Rauwvoer is heel smaakvol. Honden
vinden het heerlijk om vlees te eten.

Het vereist kennis om het juiste
rauwvoer te kiezen voor jouw hond. Het
is niet altijd complete voeding.
Vers vlees is bederfelijk. Het moet
daarom in de vriezer bewaard worden.
Rauwvoer verhoogt het risico op
infecties bij hond en baas door
bacteriën en andere ziekteverwekkers.

De leeftijd van je hond

Het ras en de grootte
van je hond

Eventuele allergieën 

De gezondheid van 
je hond

Wat je hond lekker vindt Hoe actief je hond is

VOERWIJZER   

WELK VOER KIES IK
VOOR MIJN HOND?

Uiteindelijk gaat het niet om de
vorm van het voer maar om de
inhoud. Of je nu voor brokken,
natvoer of rauwvoer kiest, het
belangrijkste is dat de voeding

past bij de unieke behoeften van
jouw hond. Daarbij moet je met

een aantal dingen rekening
houden
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SNACKWIJZER
Het is leuk om je hond naast de dagelijkse maaltijden ook af en toe een tussendoortje te geven.
Bijvoorbeeld om je hond extra te verwennen, om hem te belonen bij het trainen of om de
gezondheid van het gebit te bevorderen. Net als bij hondenvoer, bieden winkels een ruim
assortiment van verschillende hondensnacks aan, maar niet alles is even gezond. Wij geven je
graag wat tips om je te helpen bij het kiezen van verantwoorde hondensnacks.

WAT ZIJN GESCHIKTE SNACKS VOOR MIJN HOND?

Geef je hond geen
menseneten, maar

alleen snacks die echt
voor honden bedoeld

zijn. De producten die
wij eten zijn vaak niet
gezond voor honden.

Kies voor snacks met
zo min mogelijk suiker.

Honden zijn gek op
zoetigheid, maar suiker

is slecht voor hun
gebit.  Laat je niet
verleiden door de

lagere prijs van
ongezonde snacks.

Vermijd snacks met
toegevoegde kleur-

geur- en smaakstoffen.
Kies voor zo natuurlijk

mogelijke
tussendoortjes, zonder
onnodige toevoegingen.

Let op dat bepaalde
producten zelfs giftig

kunnen zijn voor
honden. Een bekend

voorbeeld is chocola,
maar wist je

bijvoorbeeld dat
honden ook geen
druiven mogen?

Hondenkoekjes zijn
handige snacks om mee
te trainen. Let wel goed

op de ingrediënten en
kies voor

hondenkoekjes zonder
suiker of toegevoegde

kleur- geur- en smaak-
stoffen.

Gedroogd vlees is een
gezond en smakelijk

tussendoortje voor je
hond. Denk aan

gedroogd rundvlees,
pens, eend of lam.
Gedroogd vlees is

natuurlijk en bevat
geen onnodige
toevoegingen.

Kauwen is heel
belangrijk voor het

gebit van een hond. Je
kunt je hond botten of
kauwsnacks geven als
tussendoortje. Dit is

niet alleen lekker maar
helpt ook nog eens

tegen tandplak.

Is jouw hond allergisch
of overgevoelig voor

bepaald voer? Dan kan
hij waarschijnlijk ook

niet alle snacks
verdragen. Met

hypoallergene snacks
kun je jouw hond toch
af en toe wat lekkers

geven.

WAT KAN IK MIJN HOND BETER NIET GEVEN?
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Wanneer je je hond verschillende
soorten kauwproducten geeft,
help je hem zijn tanden zelf te

verzorgen. Door het bijten op de
botjes onderhoudt hij zijn  gebit
en is de kans groot dat tandplak

minder snel aanwezig is. 

TIPS TEGEN TANDPLAK

POETS DE TANDEN
VAN JE HOND

Leer je hond al op jonge leeftijd dat
tanden poetsen de normaalste zaak

van de wereld is. Je kunt speciale
tandenborstels en tandpasta kopen
om de tanden van je hond schoon te

poetsen. Probeer dit dagelijks te
doen om het gebit van je hond

schoon te houden. Ook voorkom je
hoge kosten bij de dierenarts en

heeft je hond een bezoekje aan de
dierenarts minder. 

DOE EEN GEBITSCHECK
BIJ DE DIERENARTS

De dierenarts is er voor je om je te helpen,
en ook bij het gebit van je hond. Doe

daarom regelmatig een gebitscheck van je
hond bij de dierenarts. Heeft je hond echt

veel tandplak? Dan kan de dierenarts
voorstellen je hond grotere brokken te

geven. Hierdoor moet de hond kauwen op
zijn brokken waardoor tandplak
vermindert.  Helpt dat toch niet

voldoende? Dan kan de dierenarts het
gebit van je hond reinigen. Kleine moeite

voor de dierenarts maar minder leuk 
voor je hond en je portemonnee. 

GEEF IETS OM OP
TE KAUWEN

Tandplak, wat moet je daar nou mee
als je hond het heeft? De eerste
tekenen zijn niet erg fijn. Wanneer je
hond gaapt komt er een niet al te
smakelijke lucht voorbij waar jij
onpasselijk van wordt. Je hond daar-
entegen kwispelt vrolijk als jij hier wat
van zegt. Net als mensen hebben ook
honden last van tandplak en is het
goed om dit in de gaten te houden.
Wij geven je wat tips! 

Paws Up Editie 2 | 2021 | Pagina 16



HOE IS HET NU MET...

ELVIS
Adopteer je een hond bij stichting Dutch Dog
Rehab Centre dan laten we je niet zomaar
gaan. Sarah van der Hart helpt je waar nodig
na de adoptie en geeft je (indien nodig) de
begeleiding die je nodig hebt. Bij Paws Up zijn
we reuze nieuwsgierig hoe het nu is met de
adoptanten en hun viervoeter. 

In deze tweede editie komen we erachter hoe
het was en hoe het nu met Elvis en zijn nieuwe
baasje(s) is. 

PASPOORT 

Naam: Elvis

Ras: malamute

Leeftijd: 3

Land van herkomst: Mallorca

Woont nu in: België

Eigenaar: Dagmara Kulis 

Hoe is het nu met Elvis?
'Goed! Hij is een onmisbaar deel van onze
familie, een van de meest bekende honden in
onze stad en de ster van de hondenweide' 

Wanneer heb je Elvis geadopteerd? 
'We hebben Elvis op 7 augustus 2020
geadopteerd.'

Wat is je heel erg meegevallen of tegen-
gevallen?
'Elvis is alles wat we wilden van een hond en
dan nog meer. Zijn persoonlijkheid past perfect
bij ons!
De tegenvaller – maar we wisten dat het zo zou
zijn! – is het haar… Na 4 maanden moesten we
een bouwstofzuiger kopen om al het haar te
kunnen vangen!' 

Is dit jullie eerste (adoptie)hond?
'Toen ik een tiener was, hadden we als familie
ook een geadopteerde Malamute, maar Elvis is
de eerste hond voor mij en mijn man.'
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Hoe heb je het proces ervaren? 
'Het is vrij goed gelopen. Elvis is van natuur
chill dus dat heeft zeker geholpen. Ik had
veel stress in het begin of hij genoeg
beweging kreeg, of hij blij was, of hij het hier
goed vond – maar nu denk ik dat hij zo blij is
met ons als wij met hem...' 

Hoe ben je bij onze stichting terecht
gekomen? 
'We wisten dat we een malamute wilden
adopteren en ik had enkele groepen op
Facebook met trekhonden voor adoptie
gevolgd. Daar heb ik Elvis gezien en ik heb
Sarah gebeld om meer over hem te leren.
Twee dagen later waren wij in Breda om hem
op te halen!'

Waar maak je Elvis heel blij mee?
'Lange wandelingen in de natuur maken hem
zo blij! Zeker als het koud is en als er veel
modder en water is om lekker vuil te kunnen
worden. Ook canicross is iets dat vanaf de
allereerste keer zoveel blijheid heeft
gebracht. We gaan meestal lopen samen
met een husky meisje, dus de twee wolven
samen in het bos – tof! En natuurlijk een
nieuwe rubberen kip om mee te spelen (zijn
favoriete speeltje naast een ChuckIt bal).'

Wie is Elvis haar beste vriend?
'De slager van twee huizen verder! Hij houdt
van honden en heeft altijd iets lekkers voor
Elvis.' 😉 

Voor welke snack kun je Elvis ‘s nachts
wakker maken? 
'Elvis is sowieso een foodie en houdt van
vele dingen, maar hij is echt zot op pasta!' 

Ik had veel stress in het
begin
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Hij is dol op pasta!

Waar wandel je graag met Elvis?
'We houden van de Ardennen en proberen
regelmatig een weekendje weg te boeken
om daar te kunnen wandelen. Dit jaar zullen
we met Kerstmis naar de Poolse bergen gaan
– hopelijk zullen we kunnen wandelen en in
de sneeuw spelen!' 

Wat ben je nu nog aan het oefenen met
Elvis? 
'Wij zijn bezig met veel dingen met Elvis. Ik
heb een cursus voor hondentrainers gevolgd
en we werken met Elvis aan alles van
algemene gehoorzaamheid tot dog fitness
en tricks.' 
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HOE HET WAS. . .

''Elvis komt van onze partnerstichting Rancho Fino op
Mallora. Hij kwam als pup bij een gezin te wonen,
maar omdat hij niet samen kon met het familiekonijn,
werd er een andere baas voor hem gezocht. In de
tussentijd verbleef hij in een pleegezin op het eiland.
Elvis bleek met zijn dikke vacht helaas niet bestand te
zijn tegen de warme zomers op Mallorca en daarom
kwam hij weinig buiten. Het gebrek aan beweging en
zijn voorliefde voor eten, resulteerde in een hoop
extra kilo’s.'

'In dezelfde week dat Elvis naar
Nederland kwam, kregen we een grote
Mastin binnen die nog niet goed met
andere honden samen kon. Daarom is
Elvis direct in een pleeggezin geplaatst,
tot hij twee weken later door zijn huidige
eigenaren is geadopteerd. In het
pleeggezin bleek dat Elvis ook prima met
kleine hondjes samen kon leven en dat
hij enorm genoot van het spelen met de
honden van onze pack. Toen de
adoptanten van Elvis zich aanmeldden,
wisten we vrijwel direct dat dit een
match made in heaven zou worden. Hij
leeft nu zijn beste malamuteleven en we
zijn enorm blij voor hem! '

Hoe is Elvis bij  jouw stichting
terechtgekomen? 

Hoe ontpopte Elvis zich in jouw
roedel? 

Elvis tijdens zijn rehabilitatie samen met de DDRC pack 
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wanneer je hond per
ongeluk de tennisbal op eet

Wanneer je hond het gras bij de buren lekkerder
vindt dan de dure brokjes thuis 

wanneer je hond bedelt en jou
laat twijfelen of je hem wel

eten hebt gegeven

S(N)UF

WANNEER JE HOND JE ETEN VAN DE BORD JAT
TERWIJL JE EVEN DE ANDERE KANT OP KIJKT

Wanneer je hond een boertje laat in je
gezicht na het eten

Wanneer je hond je chocoladereep even lekker
vindt en je met spoed naar de dierenarts moet

Deel jouw S(N)UF met ons
via de mail of social media
en wie weet staat jouw
S(NU)F volgende keer in
Paws UP!

De redactie heeft wederom moeiteloos een aantal S(n)ufjes
weten te bedenken. In deze editie de S(n)ufjes die
sommige van ons (helaas) maar al te goed kennen.  

Wanneer je hond een konijn of eekhoorntje
heeft gevangen en hij het trots komt brengen
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PAWS UP!
VOOR ONZE DONATEURS 
Speciaal in het zonnetje: donateur José Cardon, Mariska & Jurgen!
We willen in deze editie graag José Cardon in het zonnetje
zetten. Ze draagt onze stichting op verschillende manieren een
warm hart toe. Bijna een jaar geleden heeft ze onze lieve Belle
(nu Missy) geadopteerd en daarna is ze ons met een aantal
flinke donaties blijven steunen. Bedankt José! 

Ook een speciaal bedankje voor Mariska en Jurgen. Hun
proefperiode met Mylo verliep afgelopen voorjaar helaas niet
zoals gehoopt, maar ondanks deze teleurstelling bleven ze
betrokken bij de stichting én helpen ze ons waar ze kunnen.
Mariska en Jurgen maken overal waar ze komen samen met
hun grote vriend Toffee de wereld een stukje mooier.

DONEER JIJ KOMEND KWARTAAL
OOK WEER?  

DAN ONTVANG JE ONZE 3E EDITIE
VAN PAWS UP IN JANUARI WEER
IN JE MAILBOX!

SCAN OM EEN
DONATIE TE DOEN
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Vanwege de groei van
onze stichting zijn we
op zoek naar collega's!
Maak deel uit van de
leukste stichting en
krijg ongelimiteerd
knuffels... van onze
honden!
Ga naar de website
dutchdogrc.nl/onze-
werkwijze of scan de
QR code met je
telefoon en bekijk al
onze vacatures. Zit er
niets tussen voor jou
maar wil je wel helpen?
Neem dan ook gerust
contact met ons op,
samen kunnen we
kijken wat jij voor ons
kunt betekenen. 

HEY, 
JIJ DAAR!

HELP US OUT!
PLEEGGEZINNEN 
Bij DDRC kunnen we maar beperkt
honden opvangen. Om toch zoveel
mogelijk honden te kunnen helpen, zijn
we op zoek naar pleeggezinnen. Als
pleeggezin vang je tijdelijk honden op
bij jou in huis. Wij zorgen dat zowel de
honden als de pleeggezinnen de juiste
begeleiding krijgen. Woon je in de
buurt van Breda en wil je samen met
ons honden klaarstomen voor adoptie?
Neem dan contact met ons op!

INSPIRERENDE ICT'ER
Onze website (en app in aanbouw)
heeft aandacht nodig van een echte
ICT'er. Ben jij een echt Wordpress
kenner en heb je ervaring met het
bouwen van apps? Let us know who
you are! We're desperately looking for
you!  

Scan de code en
bekijk de volledige
vacatures



 NEXT EDITION
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HET ADOPTEREN VAN
EEN HOND 

ALLES OVER   

HOE...
Leer je ongewenst 
gedrag af

INTERVIEW
Hoe is het nu
met...?

TIPS
Hoe introduceer
je een hond  
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