
  

 

Een laag purine dieet 
Wist je dat sommige hondenrassen uniek zijn in de manier waarop ze hun voedsel verteren 
en verwerken? Dit betekent dat er specifieke dieetmaatregelen moeten worden genomen om 
ervoor te zorgen dat ze gelukkig en gezond blijven. Met name rassen zoals Dalmatiërs staan 
erom bekend dat ze een laag purine-dieet nodig hebben - maar waarom is dit?  

Wat is purine? 

Purine is een organische verbinding, die wordt aangetroffen in menselijke cellen en veel 
verschillende voedingsmiddelen. Het is een belangrijk onderdeel van het lichaam, dat een 
sleutelrol speelt bij de vorming van DNA. Soms kan een onregelmatige verwerking ervan 
echter leiden tot de vorming van stenen in de urinewegen.  

Hoe worden urinestenen geproduceerd? 

In dit geval is de vorming van urinestenen een rasspecifieke aandoening, die wordt 
veroorzaakt door een onregelmatigheid in het metabolisme van purines. Bij sommige rassen 
werkt het transportsysteem in de lever niet zoals het zou moeten, wat betekent dat purine 
wordt verwerkt om urinezuur te vormen in plaats van een stof genaamd allantoïne, die 
normaal gesproken zou worden geproduceerd. Het urinezuur wordt vervolgens in ongewoon 
grote hoeveelheden in de urine uitgescheiden, wat leidt tot een onbalans. Als gevolg van deze 
onbalans zijn de urinezuurspiegels bijna 10 keer hoger dan die van andere rassen, waardoor 
kristallen en stenen worden gevormd als het door de urinewegen gaat. Dit kan ongemak 
veroorzaken en zelfs het plassen van een hond belemmeren. Symptomen van steenvorming 
kunnen zijn: bloed in de urine en spanning bij het passeren, wat, indien onbehandeld, kan 
leiden tot obstructie en scheuren van de blaas. Als u één van deze symptomen opmerkt, dient 
u onmiddellijk een dierenarts te raadplegen.  

Hoe kan ik de purineniveaus van mijn hond beheren? 

De onderliggende oorzaak van het probleem is helaas een genetische mutatie. Dit betekent 
dat Dalmatiërs van nature meer vatbaar zijn voor de vorming van deze stenen. Om dit te 
helpen beheren, kiezen eigenaren er vaak voor om het voer van hun hond aan te passen door 
ingrediënten met een hoog purinegehalte te vermijden, zoals: orgaanvlees (zoals lever) rood 
vlees, vis (zoals sardientjes) en gistextracten (zoals biergist). Als alternatief kiezen sommige 
eigenaren ervoor om voedingsmiddelen met een lagere purine te selecteren (met mate!), 
waaronder: kip, aardappel (indien op de juiste manier bereid), groenten (zoals bloemkool).  

 

 



Welke hondenvoedingen zijn laag in purine? 

Hoewel we geen diëten op recept produceren, geven we graag advies over andere geschikte 
voedingsmiddelen, in overeenstemming met eventueel gegeven veterinair advies. Sommige 
voedingsmiddelen in ons FIELD & TRIAL & Trial-assortiment bevatten zelfs van nature weinig 
purine, waaronder SKINNERS FIELD & TRIAL Duck & Rice, SKINNERS FIELD & TRIAL Light & 
Senior en SKINNERS FIELD & TRIAL Maintenance; Van veel honden is aangetoond dat ze heel 
goed gedijen op deze producten! Als u advies wilt over onze voedingsmiddelen, neem dan 
contact op met ons op info@123HONDENVOER.NL en wij helpen u graag verder. 
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