
  

 

Gras eten 

Het is niet ongebruikelijk dat hondenbezitters aangeven dat hun honden gras eten. Inderdaad, 
mijn eigen honden brengen vaak lange tijd door tijdens onze "ontspannen" wandelingen, 
grazen en blijkbaar genieten ze ervan zich te gedragen als hele kleine koetjes! Veel eigenaren 
beschrijven echter hun bezorgdheid dat dergelijk graseten een teken is van ziekte, 
spijsverteringsproblemen of een voedingstekort aan belangrijke voedingsstoffen. Voor een 
dier met een extreem beperkte capaciteit om veel plantaardig materiaal te verteren, lijkt het 
inderdaad ongebruikelijk dat ze gras eten. Helaas betekent dat beperkte spijsver-
teringsvermogen vaak ook dat elk ingenomen grassprietje het lichaam verlaat in vrijwel 
dezelfde staat als waarin het is binnengekomen. Dit kan gênante gevolgen hebben voor 
mensen en honden. Ik weet zeker dat veel hondenbezitters het daarmee eens zullen zijn! 

Waarom wordt gras gegeten? 

Het is niet zo ongebruikelijk dat honden gras (of ander plantaardig materiaal) eten. De hond 
is geëvolueerd als een aaseter en heeft duidelijke alles-eter-neigingen. Dit betekent dat 
honden een verscheidenheid aan voedingsmiddelen zullen eten, waaronder vlees en 
plantaardig materiaal. We weten nu inderdaad dat honden het vermogen hebben ontwikkeld 
om zetmeel effectief te verteren en genetische veranderingen hebben die belangrijke 
verschillen tussen hen en wolven laten zien als het gaat om hoe hun lichaam vet en zetmeel 
uit de voeding gebruikt en verteert. Bovendien hebben honden smaakreceptoren op hun tong 
die zoete smaken kunnen detecteren. Deze factoren, gecombineerd met het feit dat vers, 
groeiend gras vaak rijk is aan smakelijke suikers, geven ons enkele aanwijzingen waarom 
honden het graag eten! 

Betekent het eten van gras dat mijn hond iets mist? 

Een van de meest voorkomende vragen die hondenbezitters aan trainers, dierenartsen en 
andere hondenprofessionals stellen, is of het eten van gras een teken van ziekte is, of dat er 
simpelweg iets ontbreekt in hun dieet. Hoewel er geen enorme studies zijn geweest naar het 
eten van gras bij honden, onthult het wetenschappelijke werk dat is gedaan geen consistent 
verband tussen ziekte of voedingstekorten en het eten van gras. 

In één onderzoek naar het eten van gras werd bij 68% van de onderzoekshonden vastgesteld 
dat ze dagelijks of wekelijks planten aten en van deze honden werd gras het vaakst gegeten, 
met 79%. Ziekte voorafgaand aan het eten van gras kwam voor bij 9% van de honden en 
braken daarna bij 22%. Interessant is dat jongere honden vaker werden geregistreerd als 
etende planten (zoals veel nieuwe puppybezitters zullen beamen, dat weet ik zeker!) maar er 
was geen andere link naar dieettype, geslacht, sterilisatie/castratiestatus of ras. Deze 
observatie houdt mogelijk verband met het natuurlijke verkenningsgedrag van jonge honden 
en waar braken wordt waargenomen na het eten van de plant, dat is waarschijnlijk een 



eenvoudige spijsverteringsreactie op voedsel dat relatief onverteerbaar is, een niet 
ongebruikelijke gebeurtenis bij de huishond. 

In een soortgelijk onderzoek werd aangetoond dat honden eerder gras aten dat actief groeide 
dan dat ze werden gesneden of in potten, en vooral vóór hun normale maaltijd. Bovendien 
nam de consumptie van gras af naarmate de dag vorderde, wat misschien suggereert dat gras 
wordt geconsumeerd wanneer de hond honger heeft, en het wordt een zoet smakende, 
opportunistische voedselbron! 

Op basis hiervan kan het eten van gras voor de meeste gedomesticeerde honden als een 
volkomen normaal gedrag worden beschouwd en is het niet noodzakelijk indicatief voor 
spijsverterings- of andere gezondheidsproblemen. Het is inderdaad waarschijnlijk dat veel 
honden gewoon genieten van het eten van gras, vooral vers, zoet gras! 
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