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Vers vlees voeren       Deel 2
 In de media woeden regelmatig 
heftige, vaak emotionele 
discussies rondom het 
voeren van vers vlees aan je 
huisdieren. Fabrieksvoeding 
is zo ingeburgerd in onze 
maatschappij dat het mensen die 
neigen naar vers voeren onzeker 
maakt om over te stappen, bang 
hun dier misschien wel tekort te 
doen. Want hoe zit het met de 
vitamines en mineralen, met de 
hoeveelheden, met het werk dat 
je er aan hebt? Het Noorderlicht 
heeft daarom Sven Angenent, 
iemand met een enorme kennis 
en ervaring op het gebied van 
vers voeren, gevraagd voor ons 
de feiten op een rij te zetten. 
In deel 2 van het artikel vertelt 
Sven hoe je over kunt stappen 
op vers vlees, waar op gelet 
moet worden, maar ook hoe 
makkelijk dit tegenwoordig 
eigenlijk is.

Naast vers vlees geeft Sven zijn 
Noorse Boskatten ook regelmatig 
een prooi. Prooi is volgens Sven 
meer dan alleen een mooi compleet 
pakketje voeding voor je kat. Het 
is werkvlees. Een kipje moeten ze 
plukken, wat een kat in de natuur 
ook zou doen. Met je eten spelen is 
voor katten belangrijk, hun hersenen 
moeten meer werken en ze moeten 
meer moeite doen voor hun eten. Het 
kauwen heeft daarnaast een mooie 
poetsende werking op de tanden. Als 
er alleen KVV gegeven zou worden 
en geen prooi, raadt Sven aan van te 
voren porties te maken van 50 gram. 
Door deze dan per stuk te ontdooien, 
kun je in ieder geval gemengd voeren 
en is het voor de kat elk eetmoment 
een verrassing.
Een paar jaar geleden heeft Sven 
een discussie gevoerd met een 
woordvoerder van een bekend 

merk dierenvoer. Zij gebruiken wel granen en rijst 
omdat dit goed zou zijn voor de energie. Sven vindt 
dit onzin. Een hond, kat of fret haalt zijn energie 
uit de koolhydraten van het vlees en uit de vetten.   
Sommige katteneigenaren zijn wel overtuigd van de 
voordelen van vers vlees voeren, maar de aankoop, 
de bereiding of de onzekerheid of hun kat wel alle 
vereiste voedingsstoffen binnenkrijgt houdt ze tegen. 
Sven verzekert dat vers vlees voeren absoluut niet 
ingewikkeld is. Het is te koop als diepvriesproduct 
(verpakt als een worst). Je moet er alleen rekening 
mee houden dat je het op tijd uit de vriezer haalt. 
Een dag tevoren leg je het in een afgesloten bak in 
de koelkast. Mocht je het er te kort tevoren hebben 
uitgehaald, kun je de bevroren worst in een bak koud 
water leggen. En is de worst binnen enkele uren 
geheel ontdooid. Nooit in de magnetron verwarmen, 
want ook dan verlies je voedingsstoffen. KVV en 
barfartikelen zijn bij verschillende verkooppunten te 
verkrijgen  Ook zijn er enkele websites waar je kunt 
bestellen en kunt laten bezorgen. Er zijn gelukkig ook 
steeds meer dierenwinkels die een vriezer hebben 
met KVV worsten, maar helaas veelal wel beperkt in 
keuze aan merken. De aankoop is dus eigenlijk niet 
anders dan wanneer je brokken koopt.  Qua prijs is 
versvleesvoeding natuurlijk niet te vergelijken met 
de goedkope supermarkt huismerkbrokken. Het is nu 
eenmaal voeding van een heel andere kwaliteit. Ga er 
vanuit dat een goed merk zeker tussen de 3-4 euro 
per kilo kost. Daar voer je dan 4-6 dagen mee.
Vlees is vlees en er zijn dus geen speciale soorten 
voor kittens, oudere katten, Noren, Persen of 
gesteriliseerde katten. Voordeel is dat je al je dieren 
gewoon dezelfde voeding kunt geven. Het KVV vlees 
is in tegenstelling tot wat men misschien denkt geen 
biologisch vlees. Biologisch vlees is gewoon erg prijzig. 
Vers vlees voeren maakt je wel bewust van wat je 
voert en misschien ook zelf eet. Er zijn ook nog niet 
zoveel merken die pretenderen dat ze biologisch 
vlees verkopen.  Alle soorten vlees zijn volgens 
Sven geschikt om rauw te geven. Via de meeste 
leveranciers is er veel te krijgen voor je katten. Je kat 
een plakje ham geven zal niet het probleem zijn, maar 
Sven raadt niet aan om varkensvlees in het vaste 
menu op te nemen. Al het gevogelte kan gegeven 
worden, runderen, paarden er zijn zelfs mensen die 
kangoeroe geven. Ook elke vis die je in de winkel 
kunt vinden kun je gewoon rauw geven en hoef je 
niet eerst te koken. Sommige vissen moet je wel even 
enkele dagen invriezen, gepekelde vissen moet je 
vanwege het zout goed uitspoelen en beperkt geven 
en gerookte vissen kun je beter niet geven.
Met koken vernietig je veel van de goede 
voedingsstoffen die een kat nodig heeft. Daarbij 
veranderen de eiwitten van structuur, waarvan men 
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Vers vlees voeren       Deel 2 vermoedt dat dit ook problemen kan geven verder in 
het lichaam. Als je dan al gaat kijken naar brokken, 
die dus letterlijk gefrituurd zijn, dan kun je je afvragen 
in hoeverre die eiwitten dan nog geschikt kunnen zijn 
voor een kattenlichaam. Het is wel zaak om hygiënisch 
om te gaan met rauw vlees, maar volgens Sven 
moeten we ook niet al te panisch doen over bacteriën. 
Het overgrote deel van de bacteriën in en op het vlees 
zijn gunstige bacteriën die de weerstand van dier en 
mensen verhogen. Dit is ook weer een voordeel dat 
de brokken niet hebben. De goede bacteriën zorgen er 
in de darm voor dat de voeding beter verteerd wordt 
en beter wordt opgenomen in het bloed. Schadelijke 
bacteriën krijgen hierdoor geen kans en kunnen zelfs 
onschadelijk worden gemaakt. De kans dat een dier 
dat rauwe voeding eet een bacteriële infectie krijgt 
is klein. Dit is nog niet wetenschappelijk onderzocht, 
maar dit is wel de ervaring van velen die vlees voeren. 
Ook holistische dierenartsen zoals Tannetje Koning 
zien dit terug in hun praktijk.
Ondanks dat er vaak afvalvlees gebruikt wordt door 
KVV merken, is dat vlees niet anders dan wat je in de 
winkel voor jezelf koopt. Zelfs als je pens zou geven 
aan een hond, hoef je niet anders met het vlees om 
te gaan dan dat je normaal al doet. Wel een aparte 
snijplank voor het rauwe vlees  gebruiken en gebruikte 
spullen direct afwassen. Het spreekt voor zich dat je 
wel extra op moet blijven letten met kippenvlees en 
indien het het vlees echt anders, bijna rottend, ruikt 
dan wat je voor jezelf koopt dan moet je je afvragen 
of het misschien niet bedorven is. Naast vers vlees 
krijgen de Noren van Sven ook regelmatig verse vis 
of een ei. Sven: Ik heb zelf kippen en die leggen 
meer eieren dan ik kan eten. Dus de katjes en Wodan 
krijgen regelmatig een eitje, met schil en al. Ook vis 
gaat er hier over het algemeen goed in. Waar je wel 
even op moet letten is dat je het niet dagelijks geeft, 
want zeevissen bevatten thiaminase. Wanneer je 
dagelijks alleen zeevis zou geven, breekt thiaminase 
het vitamine B1 af dat voor tijdelijke verlamming 
kan zorgen. Gerookte vis en garnalen bevatten veel 
zout. Gegaarde vissen moet je niet geven, de graat 
verandert van structuur en kan gaan splinteren. 
Vitamines en voedingssupplementen geven naast 
vers voer vindt Sven niet echt nodig wanneer je een 
gezond dier hebt. Ook chemische taurine is niet nodig. 
Taurine zit namelijk gewoon in het vlees, niet alleen 
in hart, maar ook gewoon in spiervlees. En zolang 
je het ontdooide vocht gewoon bij het voedsel in de 
bakjes doet zit er nog meer dan genoeg taurine in 
voor een kat. Kip bevat nagenoeg geen taurine, dus 
het is zaak de soorten vlees voldoende af te wisselen. 
Klopt het dat er aandoeningen zijn die je door vers te 
gaan voeren bij de bron kunt aanpakken ipv alleen 
de symptomen te bestrijden? Zoals blaasgruis en 
diabetes?
Sven benadrukt geen dierenarts of voedingsspecialist 
te zijn, maar hij kent wel veel gevallen van vooral 

katten met diabetes die op 
versvoeding nauwelijks meer insuline 
nodig hebben. Ook de meeste 
blaasgruisproblemen verdwijnen vaak 
wanneer men vleesvoeding geeft.
Als je besloten hebt vers te gaan 
voeren, hoe pak je dit aan en wat als 
je katten vers vlees weigeren? 
Katten zijn vlees eten aardig verleerd, 
waar men in 1930 nog gewoon vlees 
gaf, is dat in 80 jaar bijna volledig uit 
het kattenmenu verdwenen. Er zullen 
dan ook katten zijn die het echt 
weigeren te eten als je zomaar een 
bakje gemalen rund/kip mix neerzet. 
Elk merk heeft zo zijn verhoudingen 
in de voeding, dus zelfs tussen 
dezelfde diersoorten kan er verschil 
zitten in geur en smaak. 
Sven durft te stellen elke kat over te 
krijgen op vlees. Vaak ligt het aan 
de mensen zelf. Als de kat het niet 
meteen in een uur op heeft hoeft dat 
echt niet te betekenen dat de kat 
het niet lust. (Denk er wel aan: een 
kat mag je niet laten vasten, daar 
kunnen ze namelijk leververvetting 
van krijgen). Katten moeten het vlees 
proeven en er even aan wennen. 
Dat wennen kan ook in hele kleine 
stapjes en er zijn een hoop trucjes 
om ze toch over te halen. Vaak is het 
toch de aanhouder die wint.
Kortom, mocht u na het lezen van 
dit artikel de voordelen zien van vers 
vlees voeren, dan hoeft u niet meer 
te twijfelen. De vers vlees voeding is 
niet alleen in diverse dierenwinkels en 
webwinkels tegenwoordig makkelijk 
verkrijgbaar. Dankzij de kant-en-klare 
mixen is het ook niet meer werk dan 
brokken of een blikje geven. 

Mocht u toch 
nog met vragen 
zitten of meer 
willen weten, 
Sven Angenent is 
bereikbaar via de 
website
https://www.
askochembla.nl/


