
  

 

Zwaarlijvigheid 

Obesitas wordt gerangschikt als één van de belangrijkste gezondheidsproblemen bij de mens. 
Evenzo geldt obesitas als één van de meest voorkomende vormen van ondervoeding bij onze 
honden. Ondervoeding hoor ik je zeggen? Hoe? Een ondervoed dier is toch een dier met 
ondergewicht? Welnu, zwaarlijvigheid (en elk dier dat iets meer lichaamsgewicht draagt dan 
zou moeten) is inderdaad ondervoed, hoewel obesitas typisch het gevolg is van een teveel aan 
voedsel (en met name energie, in de vorm van calorieën) dan een gebrek aan voedsel. 

Als het idee van een ondervoed dier u geen zorgen baart, dan zouden enkele van de 
langetermijngevolgen van obesitas bij onze honden dat wel moeten zijn. Van 
gewrichtsproblemen tot een verhoogd risico op bepaalde vormen van kanker, een kortere 
levensduur en een hele reeks andere gezondheidsproblemen daartussenin, het is duidelijk dat 
obesitas een belangrijk welzijnsprobleem is voor onze huisdieren. Met de steeds stijgende 
kosten van huisdiergezondheidszorg, is het ook financieel verstandig om onze huisdieren op 
een gezond gewicht te houden! 

Maar waarom is obesitas een groeiend probleem? Er zijn een hele reeks redenen, waaronder 
een drukke levensstijl, beperkingen op vrije beweging en een verhoogde humanisering van 
onze honden. Een belangrijk probleem is echter de gemakkelijke toegang tot smakelijk, 
energierijk voedsel, inclusief lekkernijen. Obesitas, heel simpel gezegd, is daar waar meer 
energie naar binnen gaat dan wat er wordt verbrand en als onze honden meer lekkers en nog 
meer lekkers krijgen dan dat ze 'sporten' om al die calorieën te verbranden, lopen ze het risico 
dik te worden. 

Een fitte, geen dikke Fikkie is wel degelijk mogelijk! En als Fikkie een beetje dikker is dan ideaal, 
zijn er VEEL dingen die je kunt doen om hem te helpen slanker, fitter en gezonder te worden. 
Wie weet profiteren wij er zelf ook van! Deze serie artikelen zal enkele benaderingen 
onderzoeken die we kunnen gebruiken om de taille van onze honden te beheersen, van leuk 
tot functioneel. Laten we beginnen met één van de eenvoudigste en belangrijkste 
voedingsmethoden om dit te doen; 

Meten, bewaken, beheren 

Wat je niet meet en bewaakt, kun je niet managen. Dus, om de taille van uw hond te beheren, 
laten we beginnen met meten en controleren. Dit betekent dat u uw hond regelmatig moet 
wegen en het gewicht bijhoudt. Wekelijkse wegingen zijn een geweldige routine om aan te 
beginnen en stellen u in staat om gemakkelijk en snel trends te identificeren, zowel omhoog 
als omlaag. Weeg ook het voer van uw hond en zorg ervoor dat u nauwkeurig en volgens de 
richtlijnen voedt (denk eraan dat sommige honden minder nodig hebben dan de aanbevolen 
voedingsgids!) Scheppen zijn notoir onnauwkeurig, het is veel beter om het voer van uw hond 
regelmatig nauwkeurig te wegen. Door te meten en te monitoren kunt u eenvoudig bijhouden 



wat er bij uw hond ingaat en welk effect dat heeft! Het betekent ook dat u voortgang kunt 
zien, doelen kunt stellen en eventuele aanpassingen kunt maken. 

Een tip is om 's ochtends de dagelijkse hoeveelheid van uw hond af te wegen en deze over de 
dag te verdelen in maaltijden en traktaties. Laat je echter niet verleiden om meer toe te 
voegen! Een dagelijkse routine als deze aangaan, is de sleutel om Fikkie fit en niet dik te 
houden!  


