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Voorwoord 

  

 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn onderzoeksstage, als onderdeel van het vijfde 

studiejaar Diergeneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Het doel van een 

onderzoeksstage is inzicht verwerven in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.   

Graag wil ik een dankwoord uitbrengen aan de heer Hazewinkel, omdat hij mij de mogelijkheid 

heeft geboden dit onderzoek te doen en mij hierbij heeft geholpen. Ook wil ik de heer Corbee 

bedanken voor zijn begeleiding met betrekking tot het voedingsonderzoek, door zijn vele contacten 

in de voedingsindustrie hebben wij de puppymelkmonsters weten te bemachtigen en de monsters 

kunnen laten analyseren bij Pre-Mervo. Daarnaast wil ik de Pre-Mervo ® bedanken voor hun 

ontvangst en de uitleg die is gegeven tijdens de analyses van de puppymelkproducten. 

Zonder mijn familie en vrienden had ik deze periode niet zo goed volbracht, ook hen wil ik daarom 

bedanken voor de hulp en steun tijdens mijn onderzoeksperiode. 

  

  

  

Utrecht, april 2010 

Irene Beckers 
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Samenvatting 

De zoogperiode is een kritische periode en verloopt niet altijd zonder problemen bij Duitse 

Herdershonden. In enkele gevallen kunnen pups gedeeltelijk of soms helemaal niet meer bij hun 

moederdier drinken, waardoor fokkers moeten overgaan tot het verstrekken van kunstmelk 

vervangende producten, zoals puppymelkpoeder.  

 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er verschillende problemen voorkomen bij Duitse 

Herder pups en of de teef waardoor fokkers besluiten enkele tot het gehele nest pups met 

puppymelk bij te voeren. Enkele voorkomende problemen die voorkomen tijdens de zoogperiode 

zijn het overlijden van het moederdier, een te lage tot geen melk productie door de teef, zwakke 

pups of een te groot aantal pups in een nest. Daarnaast wordt puppymelk door een groot deel van de 

fokkers gebruikt gedurende de speenperiode om pups makkelijker over te zetten op vast voedsel. 

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wanneer, hoe en hoeveel puppymelkpoeder de 

fokkers nu eigenlijk gebruiken en of ze hierdoor een te veel aan voedingsstoffen en mineralen, 

zoals calcium binnen krijgen. Uit diverse andere onderzoeken is bekend dat bij een drie keer zo 

hoge hoeveelheid calcium in het voer, dit een oorzaak zou kunnen zijn voor het ontwikkelen van 

skeletafwijkingen, waaronder enostosis bij snelgroeiende grote hondenrassen.  

Uit de resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd onder 57 Duitse Herdershonden fokkers, blijkt dat 

gedurende de eerste 3 weken tot wel 3.5 keer zo veel aan calcium en tot 4 keer zoveel fosfor kan 

worden opgenomen uit puppymelkpoeder, als de pups naar energiebehoefte worden gevoerd, 

wanneer deze wordt vergeleken met de samenstelling van moedermelk. Wordt er gekeken naar wat 

de fokkers hun pups echt aan puppymelk geven, dan blijkt dit in sommige gevallen veel meer te 

zijn dan noodzakelijk. De opgenomen hoeveelheid calcium kan op dag 1 wel 7.8 keer zo hoog zijn 

dan wanneer zij met moedermelk grootgebracht zouden worden. Deze opgenomen hoeveelheid 

calcium kan echter verschillen per merk puppymelkpoeder en is onder andere afhankelijk van de 

gevoerde hoeveelheid . Wordt de puppymelk voor langere periode gebruikt, al dan niet naast 

moedermelk of vast voedsel, dan zou dit te veel aan calcium zeker een bijdrage kunnen leveren aan 

het ontwikkelen van enostosis of andere botafwijkingen. 

Summary 

The nursing period is a critical period in puppies and should not always considered without any 

problems. Sometimes is it not possible for puppies to receive natural mother milk, which is 

supposed to be the golden standard and is of high quality and constant in composition. As a result, 

breeders must decide to raise their puppies on puppy milk replacers, which contain a different 

amount of nutrients including calcium. Several other researchers have published that a high calcium 

content in food can cause skeleton disturbances and enostosis, especially in young growing large 

breed dogs.  

 

The aim of this research is to analyse 10 different puppy milk replacers and get an overview, by 

interviewing German Shepherd breeders, of the quantity they give to their puppies them during the 

nursing period. With this data we figure out how much calories, nutrients and minerals such as 

calcium, phosphor and vitamin D puppies take up when feeding these powders.  

 

This research was carried out among 57 German Shepherd breeders and the results show that 

during the first 3 weeks of life puppies can take in 3.5 as much calcium and up to 4 times as much 

phosphorus if fed on energy basis in comparison with Adkins research of the natural composition 

of bitch milk.  
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But with the actually amount of given puppymilk replacers, the puppies calcium excess can be 

much more. In some casus breeders fed much more puppymilk replaces than necessary, if fed in a 

high amount, pups have the possibility of a 7.8 fold calcium excess on day 1. 

  

Certainly is that all of the analysed puppy milk replaces exhibited on energy basis, have a higher 

concentration of calcium and phosphor if equate with bitch milk. However the quantities that 

puppies can consume differ in time and between the diverse puppy milk replacers. As well the 

owner plays an important role in giving too much of a puppy milk replacer in combination with 

bitch milk and dry food.  So precaution must be taken if used for a longer period, because young 

dogs have an inefficient calcium regulation which allows them to take up the high calcium content. 

If a 3 fold excess of calcium is fed, pups can eventually develop enostosis or other skeletal bone 

diseases. 
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1. Inleiding 

Voeding is een belangrijke bron van energie voor groeiende pups, maar het kan ook een overmaat 

aan voedingsstoffen bevatten, waardoor verstoringen in de skeletontwikkeling kunnen ontstaan. Het 

mineraal calcium speelt hierbij een belangrijke rol. Vooral grote hondenrassen zijn door hun snelle 

groei gepredisponeerd voor het ontwikkelen van orthopedische afwijkingen. 

In diverse onderzoeken is gekeken naar wat de samenstelling van voer m.b.t. eiwitten, 

energiedichtheid en mineralen voor invloed kan hebben op het ontwikkelen van osteochondrose 

(Hedhammer et al, 1974; Hazewinkel et al, 1985; Nap et al, 1991). Gebleken is dat de 

eiwitsamenstelling van ondergeschikte waarde is en dat een overmaat aan energie en calcium kan 

zorgen voor afwijkingen in de skeletontwikkeling (Nap et al, 1991). Het is dus belangrijk om een 

pup vanaf de geboorte voldoende voer van de juiste samenstelling te geven voor een optimale groei. 

 

In optimale omstandigheden drinkt een pup vanaf dag 1 na de geboorte moedermelk, welke van 

nature de optimale concentratie aan voedingsstoffen bevat, waardoor aangenomen wordt dat een 

pup gedurende de zoogperiode nog geen nadeel van diverse voedingsstoffen ondervindt. De 

samenstelling van de melk verandert gedurende de lactatie (Lönnerdal et al, 1981; Adkins et al, 

2001). Diverse onderzoeken tonen verschillende concentraties aan, maar op droge stof basis bevat 

de melk gemiddeld 33% eiwit, 41 % vet en 17 % lactose (Monson, 1987), welke verschilt van die 

van andere diersoorten. Als een teef te weinig of geen moedermelk meer kan geven aan haar pups, 

vanwege ziekte, sterfte of een te veel aan pups, zal er een commercieel verkrijgbaar 

melkvervangend product gegeven moeten worden. Deze puppymelk poeders worden overigens ook 

gebruikt om het moederdier te ontlasten en om de overgang naar vast voedsel te vergemakkelijken.  

 

Diverse melkvervangende producten zijn verkrijgbaar. Enkele merken zijn; Royal Canin, Milkodog, 

Bogena, Happydog en Meradog en deze verschillen van samenstelling. De diverse producten 

verschillen onder andere in hun calciumconcentratie, welke op droge stof basis varieert van 0.9 tot 

1.21 %.  Het eiwit- en vetpercentage lopen uiteen van 25.6 - 34.0 % respectievelijk 19.2 - 38.4%. 

Hierdoor is de energiewaarde van de diverse producten niet gelijk, zodat rekening gehouden moet 

worden met de hoeveelheid toe te dienen melk. Een ander punt is dat de mengverhouding van de 

diverse poeders niet hetzelfde is. Door de verschillende hoeveelheden toegediende melk kunnen de 

concentraties aan opgenomen voedingsstoffen verschillen.  

  

Normaliter drinken pups gedurende de eerste 3 weken moedermelk, welke voedingsstoffen in de 

optimale concentratie bevat en ook wel als gouden standaard kan worden gezien. Er is echter nooit 

gekeken naar de invloed van een mogelijk teveel aan voedingsstoffen, zoals calcium, dat uit een 

kunstmelkproduct wordt opgenomen door een pup in de eerste zes levensweken. 

 

Uit het onderzoek van Schoenmakers uit 1999 blijkt dat door het geven van voer waaraan extra 

calcium is toegevoegd, in de leeftijd van drie tot zes weken na de geboorte, bij grote hondenrassen 

meer kans bestaat op het ontwikkelen van enostosis. De osteoclastenactiviteit is door het 

calciotrope hormoon calcitonine (CT) onderdrukt, waardoor er een geremde modellering van het 

skelet optreedt. Vooral jonge honden hebben nog een inefficiënt mechanisme in hun 

calciumregulatie waarbij, vooral bij een te veel aan calcium in het voer, dit wordt opgenomen 

(Hazewinkel et al, 1991, Tryfonidou et al, 2002a). Ook beïnvloedt dit hoge calcium de calciotrope 

hormonen wat weer aanleiding kan geven tot osteochondrose. 

 

 

Door 10 veelgebruikte melkpoeders te analyseren, kunnen de daadwerkelijke concentraties van 

voedingsstoffen, mineralen en vitamines worden onderzocht. Door Duitse Herder fokkers naar hun 
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puppymelk gebruik te vragen kan er gekeken worden naar de hoeveelheid opgenomen puppymelk.  

Na analyse van de producten kan uiteindelijk exact berekend worden hoeveel voedingsstoffen de 

pups binnen krijgen. Door dit te vergelijken met de hoeveelheid die voorkomt in tevenmelk kan er 

een uitspraak gedaan worden over een eventuele overmaat aan voedingstoffen en mineralen, die 

door middel van puppymelk wordt opgenomen. Waarna een uitspraak gedaan kan worden over de 

overmatige opname gedurende de zoogperiode en of dit een oorzaak kan zijn voor het ontwikkelen 

van enostosis op latere leeftijd. 

 

 

1.1 Onderzoeksvragen 

 

Hierboven zijn de doelstellingen voor dit onderzoek besproken. Uit deze doelstellingen kunnen 

enkele onderzoeksvragen worden geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de resultaten, de 

conclusie en de discussie worden beantwoord. 

1. Hoeveel puppymelkpoeder wordt er gebruikt onder de Duitse Herder fokkers? 

2. Zit er een overmaat aan vitaminen in mineralen in de diverse puppymelkproducten? 

3. Wordt door het gebruik van puppymelkproducten er een teveel aan mineralen opgenomen 

gedurende de eerste 6 levensweken in vergelijking met tevenmelk? Kunnen deze aanleiding 

geven tot het ontwikkelen van skeletafwijkingen op latere leeftijd?  
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2. Achtergronden 

2.1 Enostosis 

 

Enostosis, of wel eosinofiele panosteitis veroorzaakt kreupelheid bij groeiende honden en komt 

veelvuldig voor op een leeftijd van 5-24 maanden bij herdershonden. Het is een groeistoornis van 

de lange pijpbeenderen (humerus, radius, femur en tibia) in het diafysaire gedeelte van het bot. De 

kreupelheden variëren in ernst en doordat het een aandoening is van het gehele skelet ontstaan de 

verschijnselen vaak aan verschillende poten. Bij lichamelijk onderzoek zijn de botten drukpijnlijk.  

Onderzoek gedaan bij Duitse Doggen, heeft aangetoond dat enostosis kan ontstaan bij een te hoge 

calciumopname. Andere oorzaken die worden genoemd, zoals parasieten, bacteriën, virussen of een 

te veel aan eiwit zijn niet aangetoond (Hazewinkel, 1998). Vanwege de hoge incidentie van deze 

ziekte bij Herders, zou eventueel ook aan een erfelijke component  gedacht kunnen worden 

(Hazewinkel, 1998). 

 

Elk bot heeft aan de buitenkant een stevige cortex, welke omgeven wordt door periost, deze is door 

de aanwezigheid van vele zenuwen erg gevoelig. In Botten komen 2 vormen van groei voor, 

lengtegroei en diktegroei. De eerste groei vindt plaats via de groeischijven waardoor lengtegroei 

mogelijk wordt, de diktegroei vindt plaats onder het periost. Om te kunnen groeien hebben de 

botten aanvoer van bloed nodig. Via voedingskanalen komen de bloedvaten in het bot en voorzien 

deze van voedingsstoffen. Door de enorme groei van bot in jonge honden neemt de 

voedingsbehoefte toe en moeten de bloedvaten ook in omvang toenemen. Neemt het 

voedingskanaal echter niet proportioneel in omvang toe en groeien de bloedvaten sneller dan dat de 

foramina zich in het bot kunnen vormen, dan kunnen de bloedvaten niet meer zo veel ruimte 

innemen en worden ze iets afgekneld. Het voedingskanaal moet dus kunnen verwijden door afbraak 

en remodellering van bot. Gebeurt dit niet dan ontstaat er een te klein voedingskanaal. Vooral de 

afvoerende vene met een dunnere wand dan de arterie wordt hierdoor meer dichtgedrukt, waardoor 

er stuwing optreedt. Het ontstane oedeem kan uiteindelijk een weg vinden door het bot en onder het 

periost terecht komen, waardoor het periost van het bot wordt afgedrukt en erg pijnlijk is. Ook kan 

er door het oedeem fibrine neerslaan dat kan mineraliseren in de medulaire holte. Dit kan op de 

röntgenfoto als witachtige vlekken worden waargenomen. Verdichtingen kunnen ook in de schors 

worden waargenomen. Door röntgenologisch onderzoek kunnen andere orthopedische afwijkingen 

uitgesloten worden en kan de diagnose enostosis met meer zekerheid worden vastgesteld. 

 Kreupelheden gaan soms vanzelf over, maar in ernstige gevallen moet wel gestart worden met een 

behandeling van ontstekingsremmers (NSAID’s). Door de loslating van het periost komen 

ontstekingsmediatoren vrij die zenuwenuiteinden prikkelen welke de pijnlijkheid veroorzaken. 

Uiteraard moet goed gekeken worden naar de voeding die de hond krijgt, deze mag niet te veel 

calcium en vitamine D per energie-eenheid bevatten en er moet een goede calcium-fosfor 

verhouding zijn. Na een goede behandeling, houdt de hond er op latere leeftijd geen 

restverschijnselen aan over (Hazewinkel, 1998). 
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2.2 Regulatie Calcium metabolisme 

2.2.1 Mineralen en vitamines 

Mineralen zijn anorganische stoffen en hebben tal van functies in lichaam. Zij zijn essentieel voor 

een goede skeletopbouw en zijn belangrijk als component voor hormonen en metabolische 

processen in het lichaam. 

De belangrijkste mineralen zijn calcium en fosfor zijn van belang voor een goede skeletopbouw en 

worden voor een groot deel opgeslagen in botten. Een deficiëntie aan calcium en fosfor komt 

nauwelijks meer voor, vaker is het een overmaat aan calcium welke een oorzaak kan zijn voor een 

gestoorde botontwikkeling, waardoor enostosis kan ontstaan ( Schoenmakers et al, 1999a). Een te 

veel aan calcium kan echter wel zorgen voor een fosfordeficiëntie, doordat het onoplosbare Ca-P 

complexen vormt en fosfor slecht beschikbaar is voor absorptie. 

Door homeostatische regelmechanismen is het lichaam in staat een constante 

calciumplasmaconcentratie te creëren. Hierbij is het bot voortdurend in staat bot af te breken en op 

te bouwen om op deze manier het lichaam te kunnen voorzien van een juiste hoeveelheid calcium. 

 

Vitamines zijn organische stoffen welke essentieel zijn voor het functioneren van bepaalde 

lichaamsprocessen. Bepaalde enzymen hebben vitamines nodig als co-factor om hun werking uit te 

voeren. Vitamines zijn geen energieleveranciers, zoals koolhydraten, eiwitten en vetten. Deze 

laatste spelen wel een belangrijke rol bij de opname van de in vet oplosbare vitamines (ADEK) de 

andere zijn water-oplosbaar(C en B). Vitamine D speelt ook een belangrijke rol in de regulatie van 

het calcium metabolisme en wordt in dit verband ook wel als hormoon beschouwd.  

Een deficiëntie kan leiden tot verstoorde bot en kraakbeen mineralisatie (Hazewinkel et al, 2002) 

maar komt nauwelijks meer voor als er gevoerd wordt met een commercieel voer. Een overmaat 

aan vitamine D, zonder verhoging van de calcium concentratie in voer, kan leiden tot een down 

regulatie van de calcium absorptie door een verhoogde klaring van 1,25(OH)2D3 en een verhoging 

van 24,25(OH)2D3 (Tryfonidou et al, 2002b).  

2.2.2 Calciotrope hormonen 

Absorptie van calcium vindt plaats in de darmwand via passieve en actieve diffusie. Waarbij vooral 

bij een overmaat aan calcium de passieve absorptie de drijvende kracht is (Tryfonidou et al, 2002a). 

Deze passieve diffusie vindt voornamelijk plaats bij jonge dieren, waarbij vooral grote 

hondenrassen erg gevoelig zijn voor een overmaat aan calcium en het ontwikkelen van botziektes. 

De actieve calcium absorptie is afhankelijk van de Vitamine D concentratie in het dier. De 

opgenomen hoeveelheid calcium zal de plasmaconcentratie doen laten stijgen en een eventueel 

teveel wordt in het bot opgeslagen of zal door de nieren worden uitgescheiden. Een te lage 

concentratie zal ervoor zorgen dat het omgekeerde proces plaatsvindt. De calcioptrope hormonen, 

Vitamine D, Calcitonine (CT) en PTH (bijschildklier- of parathyreoid hormoon, kunnen de calcium 

plasmaconcentratie nauwkeurig reguleren en binnen nauwe grenzen houden. 

 

PTH komt vrij bij een te lage calcium plasmaconcentratie en heeft in hoge concentraties katabole 

effecten. PTH heeft effect op de nieren waarbij het actieve vitamine D wordt gevormd. Dit zorgt 

ervoor dat er meer calcium uit de darm en in de nieren wordt geresorbeerd en de excretie van 

fosfaat wordt verhoogd, door een daling van het tubulair maximum van fosfaat.  

Ook zorgen PTH en vitamine D ervoor dat er calcium en fosfor uit het bot wordt geresorbeerd. 

Hierbij krimpen de osteoblasten, waardoor de osteoclasten activiteit wordt verhoogd en de 

osteoclasten met hun ruffled borders in contact kunnen komen met het botoppervlak en zo calcium 

uit het bot vrijmaken. Intermitterend lage dosis PTH werken anabolisch op het bot, waardoor het 

aantal osteoblasten stijgt. 

 

Vitamine D is in verschillende vormen als provitamine D in het lichaam te vinden. Vitamine D-

2(ergocalciferol) is afkomstig uit plantaardig materiaal en vitamine D3(cholecalciferol) uit dierlijk 
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materiaal en kan ook in de huid onder invloed van zonlicht uit 7-dehydrocholesterol (7-DHC) 

worden gevormd. Echter uit onderzoek is gebleken dat honden onvoldoende vitamine D kunnen 

produceren in de huid en dat ze afhankelijk zijn van vitamine D in voer ( How et al, 1994). 

Vitamine D3 is een inactieve vorm van vitamine D en wordt door 2 hydroxylaties in de lever en in 

de nier omgezet in de meest actieve vorm van vitamine D (calcitriol). Omdat calcitriol het in 

lichaam gevormd wordt en invloed heeft op het lichaam, wordt deze actieve vorm van vitamine D 

vaak beschouwd als een hormoon. 

In de lever wordt vitamine D gehydroxyleerd tot 25-hydroxycholecalciferol (25(OH)D3), een 

tweede hydroxylatie volgt in de nieren tot 1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25(OH)2D3) (calcitrol) 

of 24,25-dihydroxycholecalciferol (24,25(OH)2D3), deze laatste omzetting is onder meer 

afhankelijk van de plasmaconcentraties van calcium, fosfor, PTH en vitamine D (Henry, 1997). 

PTH verhoogt zowel de synthese als de activiteit van 1-alphahydroxylase in cellen van de 

proximale tubuli, waardoor deze omzetting voornamelijk plaats vindt onder invloed van het PTH.  

Vitamine D oefent zijn werking uit in de darm, botten en nieren welke er alle voor zorgen dat de 

calcium en fosfor concentratie in het bloed stijgen. Onder invloed van vitamine D worden er in de 

darm calcium bindende eiwitten gevormd en door de nauwe samenwerking met PTH vindt er 

voldoende calcium resorptie plaats in de darm en wordt en er voldoende fosfor geabsorbeerd in de 

nieren. Door dit wordt een normale mineralisatie en modellering van de botten bewerkstelligd. 

Calcitriol verhoogt de activiteit van osteoclasten en is de permissieve factor voor de PTH werking 

op osteoclasten (Malluche et al, 1986). Hierdoor worden de osteoclasten gevoeliger voor dezelfde 

concentratie PTH dan wanneer calcitriol niet aanwezig is. Behalve osteoclasie, bevordert vitamine 

D ook de mineralisatie van nieuwgevormd osteoid en kraakbeen. 

Ook een lage fosforcocentratie in het bloed stimuleert de vorming van calcitriol.  

 

Als de calciumconcentratie in het bloed normaal is, komt calcitonine (CT) uit de parafolliculaire 

cellen (C-cellen) van de schildklier vrij, omdat PTH via een negatief feedback mechanisme wordt 

geïnhibeerd. Synthese en secretie wordt gestimuleerd door een plotselinge stijging van de 

calciumconcentratie in het plasma zoals bij calciumopname, maar ook onder invloed van diverse 

hormonen tijdens de spijsvertering, zoals gastrine. Bij een voldoende hoge calcium 

plasmaconcentratie komt er dus voldoende calcitonine vrij waarbij de osteoblasten in het bot 

geactiveerd worden en de osteoclasten inkrimpen. Hierdoor zijn de ruffled borders niet meer in 

staat zijn calcium uit het skelet vrij te maken. Op deze manier wordt er minder bot gemobiliseerd 

en ontstaat een verhoogde calciumretentie in het skelet, waardoor de plasmacalciumconcentratie 

niet verder zal stijgen en wordt de PTH secretie niet onderdrukt en calcium niet via de nieren 

uitgescheiden. Vooral tijdens groei, dracht en lactatie neemt calcitonine een belangrijke rol in. 

Tijdens de snelle groeifase van grote hondenrassen mag de calciumconcentratie niet te hoog 

worden, vanwege de negatieve effecten van CT op de remodellering van het skelet. Hierdoor vindt 

er voornamelijk botopbouw plaats en in mindere mate botafbraak, waardoor de calciumretentie in 

het bot te hoog wordt, wat kan leiden tot enostosis. 

 

In periodes van hoge calciumbehoefte gedurende de lactatie of tijdens een calcium deficiënte 

voeding zal er een daling van het plasmacalciumgehalte optreden, dit leidt tot een verhoogde PTH 

productie en secretie. Deze hyperparathyreoidie moet leiden tot het normaliseren van de 

plasmacalciumconcentratie. Deze PTH secretie heeft direct effect op de terugresorptie van calcium 

in de nieren en stimuleert de osteoclasie, waardoor deze bijdragen aan het normaliseren van de 

calcium plasmaconcentratie. Ook stijgt de vitamine D (calcitriol) synthese, welke na enkele dagen 

leidt tot een verhoogde calciumresorptie in de darm en calciumterugresorptie in de nier en een 

verhoogde osteoclasie. Er komt hierdoor ook meer fosfaat in de circulatie, maar gelijktijdig zal 

door de hyperparathyreoidie het tubulair maximum voor fosfaat dalen waardoor een 

concentratiestijging van fosfaat in het plasma wordt voorkomen. Een te langdurige osteoclasie kan 

leiden tot skeletafwijkingen. 
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Een meer voorkomend probleem is het nutritioneel secundair hypercalcitonisme, waarbij door een 

te veel aan calcium in het voer (eventueel ook vit D) bij jonge dieren dit kan leiden tot een 

verhoogde calciumabsorptie. Dit betreft vooral de niet-actieve calciumresorptie middels diffusie 

(Tryfonidou, 2002a). De hierdoor optredende C-cel hyperplasie en verhoogde CT-secretie 

veroorzaakt hypercalcitonisme met een geremde osteoclasie. Bij jonge dieren in de periodes van 

snelle groei zou dit problemen met de remodellerende ombouw kunnen veroorzaken. Het gevolg is 

dat de proportionele verwijding van foramina achterblijft bij de in omvang toenemende bloedvaten 

en zenuwen. Bij honden van 6 maanden oud kan dit leiden tot enostosis. 
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2.3 Voeding 

 

Een goede voeding is van essentieel belang en moet in alle voedingsstoffen tijdens de juiste 

levensfase en omstandigheden van een hond kunnen voorzien. Voor volwassen honden moet de 

voeding voldoen aan extra belastingen die gevraagd kunnen worden, zoals in het geval van dracht 

en gedurende de lactatie. In dit referaat wordt voornamelijk gekeken naar de voeding die pups 

opnemen tijdens de eerste 6 levensweken. Jonge honden maken gedurende de eerste 

levensmaanden een snelle groeifase door, waarbij het vooral voor grote hondenrassen, zoals de 

Duitse Herder cruciaal is om de juiste hoeveelheden aan voedingsstoffen op te nemen. Diverse 

onderzoekers hebben geconstateerd dat pups gedurende deze snelle groeiperiode het gevoeligst zijn 

voor het al of niet ontwikkelen van skeletafwijkingen. Zeer belangrijk zijn groeiproblemen die 

kunnen ontstaan door een overmaat of onbalans aan calcium en fosfor (Hazewinkel, 1985; Nap et al, 

1991; Schoenmakers et al, 1999a) maar ook kan gedacht worden aan een overmaat aan energie 

(Hedhammar, 1974) waardoor de pups sneller of niet optimaal groeien en het skelet overbelast 

wordt (Meyer et al, 1991) en er kans bestaat op ontwikkelen van heupdysplasie (Richardson, 1992). 

Terwijl een gemiddelde groei de incidentie en ernst van skeletproblemen vermindert (Meyer et al, 

1991). Geadviseerd wordt om gedurende de groeifase beperkt te voeren met een dieet dat laag is in 

calcium gehalte en welke de juiste verhouding heeft tussen calcium en fosfor. 

 

2.3.1 Labeling van voeders 

De kwaliteit van diverse voeders is vaak verschillend en voor fokkers niet altijd te achterhalen. 

Vanwege de nationale en Europese wetgeving is een fabrikant niet verplicht om de samenstelling 

van toevoegingen, afkomstig van een andere leverancier te controleren, voordat hij deze aan zijn 

eigen product toevoegt. Mochten de samenstellingen van deze toevoegingen echter niet kloppen 

dan kan het zijn dat het puppymelkproduct een tekort of overschot aan voedingsstoffen bevat en 

dus niet overeenkomt met de vermelde samenstelling. De verpakking kan daardoor afwijken van de 

daadwerkelijke samenstelling. Het enige waar de eigenaar naar kan kijken is de analyse van een 

product, die echter weinig zegt over de kwaliteit en herkomst van bepaalde ingrediënten. Analyse 

van ingrediënten en voornamelijk die van vitamine D is erg kostbaar, waardoor producten niet 

altijd getest en gecontroleerd worden op de exacte hoeveelheid. In het geval van een overmaat aan 

calcium, fosfor of vitamine D kan dit ongemerkt leiden tot ernstige skeletveranderingen in 

groeiende honden. 

 
Door de Association of American Feed Control Officials (AAFCO) zijn 2 verschillende 

voedingsprofielen samengesteld. Er is er een voor groei & reproductie en de tweede is opgesteld 

voor de onderhoudsbehoefte van een volwassen dier. Deze profielen worden gebruikt door de 

voedingsindustrie om hun diëten samen te stellen.  Doordat de groei & reproductie profielen samen 

worden genomen, is er geen goed passent dieet samen te stellen voor de verschillende levensfases. 

De term ‘compleet en uitgebalanceerd voer’ gebruiken veel producenten om hun voer mee te 

labelen. Op veel kunstmelkproducten staat ook vaak een omschrijving als; ‘volledig moedermelk 

vervangende voeding voor pups en kittens’. Om aan deze eis te mogen voldoen, moeten zij passen 

in het AAFCO voedingsprofiel. Deze profielen worden door wetenschap en nieuwe inzichten op 

het gebied van voeding aangepast door een commissie van de AAFCO, waarvan de Canine 

Nutrition Expert (CNE) er speciaal is voor de hond en de Feline Nutrition Expert (FNE) voor de kat. 

Aanbevelingen over minimale hoeveelheden voedingsstoffen die in diervoeding moeten 

voorkomen, waarbij een lichaam normaal kan functioneren, zijn te vinden in de National Research 

Council (NRC, 2006).  

Een compleet voer, gebaseerd op de AAFCO richtlijnen moet voorzien in een minimum aan 

voedingsstoffen, maar ook maximale waardes zijn opgesteld om eventuele intoxicaties te 
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voorkomen. Deze waardes zijn gegeven op droge stof basis, omdat bijna elk product wel vocht 

bevat moet deze eerst op droge stof basis worden uitgerekend. 

 

2.4 Samenstelling moedermelk  

 
Er wordt aangenomen dat moedermelk de ideale voeding is voor groeiende pups, zolang er 

voldoende wordt geproduceerd door het moederdier.  

In de literatuur zijn diverse onderzoeken gedaan naar de samenstelling van tevenmelk gedurende de 

lactatieperiode. Hieronder is een overzicht gegeven van de diverse samenstellingen, die 

geanalyseerd zijn tijdens verschillende studies. 

In de onderzoeken van Adkins et al, 2001; Lonnerdal et al, 1981; Oftendal, 1984;  en Anderson et al, 1991 zijn 

meerdere metingen uitgevoerd gedurende de lactatie.  

De onderzoeken van Baines, 1981;  Iben et al, 1994;  en in Meyer & Zentek, 1995  zijn gemiddelde van diverse 

andere onderzoeken. 

 

Tevenmelk is gedurende de eerste weken van de lactatie niet constant van samenstelling en deze 

verandert in concentratie en energieaandeel. Het belangrijkste is dat het moederdier de 

hoeveelheden in de melk aanpast aan de behoefte van de pups op een bepaald moment. In het 

onderzoek van Adkins is het verloop van diverse voedingsstoffen en mineralen bekend gedurende 

de eerste 6 weken.  

 

Studies die gaan over de samenstelling van tevenmelk zijn voornamelijk uitgevoerd bij Beagles en 

komen dus niet overeen met het ras dat in dit onderzoek is gebruikt, de Duitse Herdershond. 

Verwacht zou worden dat ook de melksamenstelling weer iets anders kan zijn. Echter blijkt uit 

onderzoek dat hoeveel de verschillende rassen ook schelen in gewicht en grootte, de samenstelling 

van tevenmelk van een groot en een klein ras is niet erg verschillend (Russe, 1961; Scantlebury, 

2000). Hierdoor mag aangenomen worden dat de tevenmelk samenstelling ook geldt voor Duitse 

Herders.  

 

Het nieuwste onderzoek uit 2001 van Adkins geeft de meest uitgebreide informatie over de 

veranderingen in de samenstelling van tevenmelk gedurende een periode van 6 weken. Hierbij zijn 

10 Beagles gevolgd gedurende de lactatieperiode van dag 1 tot dag 42 van de lactatie. De teven 

kregen een speciaal samengesteld dieet gevoerd, bestaande 92.25 % DS, 32 % eiwitten, 21 % vet, 

32% koolhydraten, 5.5 % as en 1.75 % ruwe celstof. De gegevens gebruikt in dit onderzoek zijn 

ook afkomstig en gebaseerd op de samenstelling van moedermelk uit dit onderzoek. 
 

Uit ander onderzoek is bekend dat teven gemiddeld tussen de 964-1054 gram melk produceren, 

waarbij Beagle pups tussen de 160-175 gram melk per dag opnemen (Oftedal, 1984). Afhankelijk 

van het aantal pups dat een teef grootbrengt zal haar melkproductie stijgen. Deze stijgt echter niet 

                                         Literatuur onderzoek samenstelling tevenmelk 

In gram/l Adkins Baines Monson lönnerdal Oftedal Iben Anderson Meyer 

DS  22.8 24  22.7 20.55  23.6 

Eiwit 90 80.8 79.2 52.0 75.3 71.6  84 

Vet 126.4 97.6 98.4 38.9 94.7 93.4  103 

Lactose 33.8 35.0 40.8 44.3 38.1   33 

Calcium in 

mg/l 

1887.3  2800  1648  1930 1767 2200 

Fosfor in 

mg/l 

1208.6 

 

2200    1770  1800 

Kcal 1636  1368  1460 1333  1548 

Ca:P ratio 1.6:1 1.26:1    1.09:1   
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rechtevenredig met het aantal pups dat zij voedt. Bij een groot nest zullen pups gemiddeld minder 

melk binnen krijgen dan bij kleiner nest. Hierdoor zou men verwachten dat er bij teven met een 

groot nest eerder puppymelk vervangers moeten worden gebruikt om aan de energiebehoefte van 

de pups te voldoen. 

 

Om een goed melkvervangend product te maken, zou deze de samenstelling van tevenmelk moeten 

benaderen. Naast de eiwit, vet en lactose concentratie, zou er ook rekening gehouden kunnen 

worden met de vetzuur- en aminozuursamenstelling (Adkins, 2001). Van belang is een product te 

kiezen dat sterk overeenkomt met de samenstelling van tevenmelk. In dit onderzoek worden de 

diverse puppymelkproducten alleen vergeleken op energiebasis, eiwit, vet, koolhydraten en 

mineralen, waarbij de concentratie aan calcium het belangrijkste onderdeel is van de vergelijkingen.  
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3. Materiaal en Methoden 

3.1 Inventarisatie puppymelkpoeders 

 

Om het gebruik van diverse puppymelk poeders bij de Duitse Herdershond in kaart te brengen moet  

eerst een inventarisatie gemaakt worden van de producten die op de mark zijn. Dit is gedaan door 

dierenartsen en dierenspeciaalzaken te bellen en hen naar de verkoop en het gebruik te vragen. 

Belangrijker is het gebruik van de puppymelkpoeders die gebruikt worden door de Duitse Herder 

fokkers. Ook zijn deze fokkers gebeld om te vragen naar welke producten zij gebruiken.  

3.2 Opstellen enquête 

 

Deze wetenschappelijke stage is uitgevoerd om het gebruik van de diverse puppymelkpoeders 

onder Duitse Herder fokkers in kaart te brengen. Via een telefonische enquête zijn de Duitse Herder 

fokkers geïnterviewd. De complete enquête is toegevoegd als bijlage. 

3.2.1 De enquête 

De enquête bestaat uit 29 vragen die zowel open als gesloten worden gesteld. De enquêtevragen 

kunnen in verschillende onderdelen verdeeld worden, namelijk: 

Vragen met betrekking tot de fokkerij: Dit om in beeld te brengen hoe lang de fokkers fokken en of 

ze veel ervaring hebben. Ook komt naar voren welke puppymelkproducten de fokkers gebruiken, 

waar ze deze producten kopen. 

Vragen met betrekking tot het moederdier en het besluit tot het geven van puppymelk aan de pups: 

hiermee wordt een beeld gekregen bij welke problemen de fokkers besluiten om puppymelk bij te 

voeren. Worden de pups alleen op jonge leeftijd bijgevoerd als er problemen zijn bij het moederdier 

of de pups, of worden de pups allemaal bijgevoerd om het moederdier te ontlasten op latere leeftijd. 

Dit is van belang om een goed overzicht te krijgen over het gebruik van de diverse 

puppymelkproducten.  

Vragen met betrekking tot de pups en het gebruik van de puppymelk: dit om te inventariseren 

hoeveel en hoelang er puppymelk aan de pups in verschillende levensweken, van 1 tot 6 weken, 

wordt gegeven.  

Ook wordt er gevraagd naar de gewichten van de pups, zodat hun energiebehoefte in een bepaalde 

periode kan worden uitgedrukt. Met behulp van deze gewichten kan een groeicurve worden 

gemaakt. 

3.2.2 Benadering en interviewen van de fokkers 

Er zijn bij de V.D.H ongeveer 400 Duitse Herder fokkers aangesloten. De V.D.H. heeft op internet 

een lijst gepubliceerd met fokkers die intensief fokte tussen 2000 en 2004. Door deze mensen 

telefonisch te benaderen ben ik aan informatie over het puppymelk gebruik gekomen. Er zijn 184 

mensen gebeld, waarvan een deel helemaal geen pupmelk gebruikte. 65 fokkers wilden meewerken 

aan het onderzoek en mochten op een later tijdstip terug gebeld worden voor de telefonische 

enquête. Om de motivatie tot het deelnemen aan de enquête te vergroten is hen beloofd dat aan het 

eind van het onderzoek een kopie van de enquête uitslagen opgestuurd wordt. 
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3.2.3 Verwerking van de geïnterviewde fokkers 

Om de antwoorden van de enquêtes te kunnen verwerken, zijn deze voor zo ver mogelijk in Excel 

ingevuld, waarbij de vragen werden onderverdeeld in meerdere antwoorden. Door bij deze 

antwoorden een waarde in te vullen konden de uitkomsten per vraag uiteindelijk opgeteld worden 

en was het mogelijk er grafieken en tabellen van te maken. 

3.3 Analyse Puppymelkpoeders 

 

De melkmonster analyses zijn uitgevoerd bij Pre-Mervo in Utrecht en bij TNO in Zeist. 

TNO heeft als een van de weinige de mogelijkheid om een vitamine D bepaling uit te voeren. De 

uitslag van vitamine D is echter op een later tijdstip binnengekomen en niet meer verwerkt in dit 

referaat. De uitslagen van de analyses zijn in de bijlage toegevoegd.  

3.3.1 Uitvoering Weende Analyse 

De uitvoering van de Weende analyse is uitgevoerd door het bedrijf Pre-Mervo. Zij zijn gevestigd 

in Utrecht en zijn leverancier en producent van voormengsels, mengvoerders en mineraalmengsels 

van onder andere Mervit en MervoBest producten. Tevens hebben zij een kwaliteitsdienst, waarbij 

in een laboratorium monsters kunnen worden geanalyseerd en uitslagen worden beoordeeld. De 

kwaliteit van de analyses blijft gewaarborgd, doordat zij jaarlijks worden beoordeeld door de Raad 

van Accreditatie (RvA). 

 

Alle 10 de melkpoedermonsters zijn in duplo geanalyseerd, waardoor er bij eventuele grote 

verschillen er iets fout moet zijn gegaan tijdens de analyse. 

Bij elke analyse uit de Weende Analyse worden altijd 2 standaards ingezet, welke een hoog en een 

laag percentage van een bepaalde stof bevatten.  Dit om te kijken of er eventueel fouten zijn 

opgetreden in het analyse proces. 

Alle monsters worden door middel van een analytische balans exact afgewogen, welke het 

inweegmonster wordt genoemd, voordat er wordt begonnen met de bepalingen. 

 

Eiwit: 

1 gram monster wordt in een erlenmeyer ingewogen waaraan 15 ml zwavelzuur wordt toegevoegd. 

Ook worden er 2 kopertabletten toegevoegd die als katalysator dienen. 

Dit wordt gekookt in een destructieblok die een temperatuur van 420 °C heeft. Deze plaat heeft in 

het begin een temperatuur van 150 °C na 10 min is deze 250 °C en daarna wordt hij 420 °C. Bij 

deze temperatuur wordt er minimaal 1 ¼ uur gekookt. 

De ontstane damp wordt via de Scrubber gedurende het proces afgezogen, zodat er een eiwit 

oplossing overblijft. 

Daarna gaat deze naar de Kjeltec, waar 30 ml water, 80 ml loog en 30 ml boorzuur wordt 

toegevoegd. Doordat het apparaat met zoutzuur titreert, wordt er een omslagpunt bereikt bij een 

bepaalde hoeveelheid zoutzuur en berekent het apparaat een waarde van de eiwitconcentratie in 

gram/kg 

 

Reagentia: 

Kopertablet 

5 gram potassium Sulphate K2SO4 

0.5 gram Copper(II) Sulphate CuSO4.5H2O 

 

Apparaten: 
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Destructieblok: Tecator type 2020 

Scrubber: Tecator Digestion System 2020 

2400 Kjeltec Analyser unit Foss Tecator 

Vetten: 

5 gram ingewogen monster wordt met 100 ml zoutzuur (0.1% HCl) gedurende 1 uur gekookt. Deze 

methode wordt niet standaard gebruikt en heet de ruw vet analyse na zure hydrolyse. Hierdoor 

wordt het ingesloten vet vrijgemaakt en komen de matrix componenten in het vet vrij, wat nodig is 

bij onze melkmonsters.  

Na deze voorbehandeling wordt het monster in een hulsje gedaan en hierboven worden watten 

geplaatst. Een 2
e
 blanco monster (hulsje en watten) wordt ook ingezet om te kijken of de gebruikte 

petroliumether wel zuiver is, omdat deze wordt gerecycled.  

Beide hulsjes worden in een extractie SOXHLET gezet. Deze staat in verbinding met een 

platbodemkolf waarin kooksteentjes, die zorgen voor een kookvertraging, zijn toegevoegd. Deze 

opstelling staat op een verwarmingsplaat die ervoor zorgt dat de petroliumether in de kolf goed 

blijft koken. Er is 200 ml petroliumether toegevoegd in de kolf welke door het koken 10x per uur 

helemaal wordt verdampt. De verdampte petroliumether wordt in de extractie SOXHLET 

opgevangen en gecondenseerd en kan zo weer door de hulsje met monster terechtkomen in de 

platbodemkolf. Het vet uit het monster wordt hierdoor meegenomen naar de platbodemkolf 

waardoor de petroliumether een gelige kleur kan krijgen. De uitvoering van de vetanalyse duurt 6 

uur. 

Uiteindelijk wordt het vet er afgehaald, door de petroliumether te verwijderen via een erlenmeyer, 

waardoor de vettige substantie achterblijft. Dit wordt nog voor 1½ uur in een 100 °C stoof gezet om 

het restant petroliumether te verwijderen.  

Door het overblijfsel te wegen wordt het percentage vet berekend. 

 

Apparatuur: 

Extractie SOXHLET 

Verwarmingsplaat 

Celstof: 

In een filterkroes wordt 1 gram ingewogen en wordt zand als extra hulpmiddel voor het afzuigen 

toegevoegd. Een fibertec wordt gebruikt om de monsters te spoelen, af te zuigen en te verwarmen. 

Afhankelijk van het soort monster wordt petroliumether gebruikt om het monster te ontvetten.  

Zoutzuur wordt gebruikt om kalk te verwijderen en het verassingsproces beter te laten verlopen. 

Van de petroliumether wordt 1 maal 30 ml toegevoegd. Door de fibertec 1021 wordt er lucht 

geperst en kan de vloeistof afgezogen worden. Hiermee is het mengsel gespoeld en ontvet. Het 

verwijderen van overtollige kalk gebeurt door 3 maal te spoelen met 30 ml zoutzuur. 

 

Daarna wordt er 150 ml kokend zuur (zwavelzuur (0.26 mol/l)) en enkele druppels 

antischuimmiddel (1-octanol) aan het monster toegevoegd en deze word een ½ uur in de verwamde 

Fibertec 1020 geplaatst. Hierna kan via de fibertec onder vacuüm de vloeistof worden afgezogen. 

Het overgebleven sediment wordt 3x gespoeld met kokend water, uiteraard wordt dit ook weer 

afgezogen, zodat het monster een neutrale pH van 7 heeft. 

Nu wordt het sediment nog een keer een ½ uur gekookt met loog ( KOH (0.23 mol/l)) en herhaald 

zich het bovenstaande proces van spoelen en afzuigen met kokend water. 

 

Als volgende stap gaat het monster weer terug naar de fibertec 1021 waar het 3 maal gespoeld 

wordt met aceton. De aceton trekt het overtollige water aan. 

 

Om te drogen wordt het monster nog 2 uur en 15 min in een stoof van 130°C geplaatst. Om het 

restant daarna rustig te laten afkoelen wordt het in een exsiccator gezet, wat een soort glazen koepel 
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is die afgesloten is van de omgevingslucht. Het overgebleven monster wordt nu gewogen op de 

analytische balans.  

 

Als laatste stap bij de celstofanalyse wordt het monster minimaal 2 uur in een verassingsoven gezet 

met een temperatuur van 500 °C, weer afgekoeld in de exsiccator en nogmaals terug gewogen op 

de balans 

 

Apparatuur: 

Fibertec 1021 koude-extractietoestel 

Fibertec 1020 verwarmingstoestel 

 

Vocht:  

5 gram poeder wordt ingewogen in een metalen bakje. Afhankelijk van het soort voedingsmiddel 

dat wordt geanalyseerd wordt deze onder vacuüm in een stoof van 80 °C, 103 °C of 130 °C 

geplaatst. Bij de eerste 2 wordt het monster voor 4 ¼ uur in de stoof geplaatst, bij 130 °C hoeft dit 

slechts 2 ¼ uur. 

Voor melkpoeders hanteert men de 80°C stoof. Om het vocht uit het monster te kunnen halen wordt 

er een bakje met calciumoxide in de stoof geplaatst die het vocht absorbeert. 

Na het drogen in de stoof worden de monsters weer afgekoeld in de exsiccator, waarna het monster 

gewogen wordt om de hoeveelheid vocht te kunnen berekenen. 

 

Ruwe As: 

In een porseleinen kroesje wordt voor premix 1 gram afgewogen. Voor overige voeders wordt altijd 

5 gram afgewogen. Voor de melkpoeder monsters is 1 gram voldoende. Deze wordt minimaal 3 uur 

in een verassingsoven van 550 °C geplaatst.  Daarna wordt het voor 1 uur afgekoeld in de 

exsiccator. 

Door het monster helemaal te verassen kan het percentage ruwe as worden berekend. 

 

Deze stap is noodzakelijk om de mineralen die in de ruwe as achterblijven te analyseren. Voor het 

puppymelk onderzoek is het van belang om de mineralen calcium en fosfor te bepalen. 

Vitamine D wordt geanalyseerd bij TNO. 

 

Voorbehandeling mineralen: 

Het overblijfsel van de ruwe as moet voor beide mineralen hetzelfde worden voorbewerkt. 

Hiervoor moet 10 ml zoutzuur (HCl 3 mol/l) in het porseleinen kroesje bij de ruwe as worden 

toegevoegd. Deze wordt in een warme bak met zand gedroogd. Hierna wordt 5 ml zoutzuur in 

dezelfde concentratie toegevoegd. Hierna wordt het over gespoeld in een 50 ml kolfje, waarna het 

met water tot 50 ml wordt aangevuld. Dit mengsel wordt gezwenkt en overgebracht in een 

reageerbuis. 

 

Calcium: 

De vloeistof in een reageerbuis wordt in de Hamilton verdunner geplaatst die de vloeistof vele 

malen kan verdunnen. Voor ons monster is een verdunning van 100 maal voldoende. Dit wordt 

gedaan met een oplossing van CslnHCl 5%. 

Daarna wordt de reageerbuis overgebracht naar een autosampler die in verbinding staat met een 

spectrofotometer (AAS). De autosampler neemt een beetje van de oplossing en verbrandt deze, 

hierbij ontstaat een bepaalde kleur vlam. Doordat een lichtbron met een bepaalde golflengte voor 

calcium (589.6nm) door de vlam wordt gestuurd, kan de absorptie op een plaatje aan de 

overkantkant worden berekend. Dit signaal wordt omgezet in het computerprogramma lims, dat 
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met de spectrofotometer in verbinding staat. Hieruit kan het gehalte aan calcium in gram/kg 

berekend worden.   

 

Reagentia: 

Cesium/lanthaan/zoutzuur oplossing 5% 

 

Apparatuur: 

Hamilton verdunner: Hamilton microlab S. Apparataat VD05 

Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS) 

Computerprogramma lims  

 

Fosfor: 

De voorbehandelde mineralen oplossing wordt handmatig verdund met behulp van de compudil 

verdunner. De oplossing wordt vaak 25 of 50 maal verdund met een fosfor reagens. Afhankelijk 

van de concentratie aan fosfor in een bepaald product kan dit ook 10 of 100 maal verdund worden. 

Daarna wordt er vloeistof geplaatst in een spectrofotometer. Ook wordt er wat vloeistof opgezogen 

in een cuvetje, waarna er weer een lichtstraal doorheen gaat. Dit maal heeft de lichtstraal een 

golflengt van 430 nm die hoort bij fosfor. De absorptie wordt ook hier gemeten en via lims 

omgerekend naar een gehalte fosfor in gram/kg. 

 

Apparatuur: 

Verdunner Compudil 3 VD09 

Spectronic Genesys 5 SP01 

 

Koolhydraten: 

De koolhydraat fractie kan bij de weende analyse ook bepaald worden door een monster te koken in 

zoutzuur, hierna te laten afkoelen en er 2 Carrez oplossingen bij te doen. De concentratie aan 

zetmeel kan dan via een polarimeter worden afgelezen. 

Er is echter niet voor gekozen om de koolhydraatfractie te laten analyseren bij Pre-Mervo. Deze 

kan namelijk handmatig berekend worden als het ruwe -eiwit,  -vet,  -as,  -celstof en vocht 

percentage bekend zijn. Deze is berekend door 100%- (ruwe eiwit + ruwe vet + ruwe as +ruwe 

celstof + vocht percentage) uit te rekenen. 

 



 21 

4. Resultaten 

De enquête bestaande uit 29 vragen, gaat voornamelijk over het gebruik van de diverse puppymelk 

poeders. 

Want hoeveel geven de fokkers eigenlijk van de diverse puppymelkpoeders aan hun pups? Houden 

ze zich wel aan de voorschriften die op de verpakking staan aangegeven of hebben ze eigen 

richtlijnen opgesteld? Door dit te inventariseren is een overzicht verkregen over het gebruik van de 

diverse melkpoeders gedurende de eerste 6 levensweken.  

Met deze gegevens is berekend hoeveel gram puppymelkpoeder per dag in een bepaalde week is 

opgenomen door de pups. Ook is uitgerekend hoeveel energie pups in werkelijkheid via puppymelk 

vervangende producten hebben binnengekregen.  Hoeveelheden aan opgenomen calcium, fosfor, 

vitamine D en andere belangrijke voedingsstoffen kunnen op deze manier ook berekend worden.  

Blijken deze hoeveelheden meer te zijn dan de hoeveelheden die in tevenmelk voorkomen, dan zou 

dit gevolgen kunnen hebben voor het eventueel ontwikkelen van botziektes, zoals enostosis op 

latere leeftijd.  

 

4.1 Respons 

 

Van de 184 fokkers heeft 38% nog nooit puppymelk gebruikt. De overige 62% zegt af te toe tot 

vaak puppymelkpoeder te gebruiken bij een nest pups. 

Van de 114 mensen die pupmelk gebruiken mochten er 65 terug gebeld worden voor de definitieve 

enquête. In totaal zijn van 57 fokkers de resultaten verwerkt. Bij een tweede telefoon gesprek, 

waarin de enquête werd afgenomen, wilden een aantal fokkers niet meer meewerken. Ook bleken 

enkele fokkers te weinig gegevens te hebben over het gebruik, waardoor deze niet zijn verwerkt in 

de resultaten. 

4.2 Vragen met betrekking tot de fokkerij 

 

Vragen met betrekking tot de fokkerij: dit om in beeld te brengen hoelang de fokkers al fokken en 

veel ervaring hebben. Ook komt hier naar voren welke puppymelkproducten de fokkers gebruiken, 

waar ze de producten kopen en hoelang ze de puppymelkpoeders voeren. 

 4.2.1. Het gebruik van diverse soorten puppymelkpoeder 

Puppymelk wordt op 2 verschillende manieren gebruikt. Van de fokkers zegt 23 % het alleen bij 

jonge pups tot een leeftijd van 3 weken te gebruiken. Deze groep wordt verder als ‘flesvoeding’ 

aangeduid. Zij gebruiken alleen puppymelk zodra er problemen zijn bij het moederdier of de pups. 

De overige 77% van de fokkers zegt puppymelk voornamelijk als bijvoeding bij elk nest in de 

leeftijd van 2 tot 6 weken te gebruiken. Zij worden de groep ‘bijvoeding’ genoemd. Van deze 

bijvoeding groep zegt 50 %, indien noodzakelijk de puppymelk ook als flesvoeding te gebruiken bij 

jongere pups.  

4.2.2 De meest gebruikte merken puppymelkpoeders 

In grafiek 1 is onderscheid gemaakt tussen de geïnterviewde groep fokkers en het totaal aantal 

fokkers dat is benaderd om mee te werken aan het onderzoek over het gebruik van puppymelk bij 

de Duitse Herder fokkers.  

Dit onderscheid is gemaakt om het verschil in gebruik te laten zien tussen beide groepen. Zo is er 

een beter beeld te krijgen over welke merken het meest worden gebruikt onder de fokkers.  
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De verschillen in percentages zijn tussen beide groepen bij de meeste producten niet groot.  Alleen 

het product Bosch wordt onder de geïnterviewde fokkers niet gebruikt. Bosch is echter wel een van 

de 10 geanalyseerde merken, omdat deze wel degelijk wordt gebruikt onder de gehele populatie 

van Duitse Herder fokkers.  

 
Grafiek 1: Meest gebruikte puppymelkpoeders onder de fokkers.  

 
Verschil in gebruik tussen de geïnterviewde groep fokkers en de gehele groep van alle Duitse Herder fokkers. 6 

fokkers gebruiken meerdere producten of wisselen van merk. 

 

4.3 Vragen met betrekking tot het moederdier en het besluit tot het geven van 

puppymelkpoeder aan de pups 

Vragen met betrekking tot het moederdier en het besluit tot het geven van puppymelk aan de pups: 

Hiermee wordt een beeld geschetst bij welke problemen fokkers besluiten puppymelk bij te voeren. 

Worden pups alleen op jonge leeftijd bijgevoerd als er zich problemen voordoen bij het moederdier? 

Of wanneer er problemen zijn bij de pups? Of worden pups allemaal bijgevoerd om het moederdier 

te ontlasten vanaf een bepaalde leeftijd? Dit is van belang om een goed overzicht te krijgen over het 

gebruik van de diverse puppymelkproducten.  
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4.3.1 Redenen voor het gebruik van puppymelk 

 

Grafiek 2: Redenen voor het gebruik van puppymelk 

 
Aan de hand van een aantal meerkeuze vragen hebben fokkers aangeven wanneer zij ervoor kiezen 

om puppymelk te geven aan de pups. Meerdere antwoorden waren mogelijk. 

42% van de ondervraagden zegt pupmelk te gebruiken als het moederdier of de pups problemen 

hebben. 35 % gaat pas voeren als de pups slechter worden of in gewicht afnemen. Meer dan de 

helft van de fokkers gebruikt puppymelk als aanvulling bij een groot nest. Een veel genoemde 

reden, in maar liefst 63% van de gevallen, is het ontlasten van de teef. Dit gebeurt over het 

algemeen pas als het moederdier haar pups een week of 2 gezoogd heeft. Deze leeftijd wordt door 

veel fokkers aangegeven, omdat pups vanaf deze leeftijd enorm gaan groeien. Pups zouden echter 

tot 4 weken leeftijd voldoende voedingsstoffen kunnen binnenkrijgen via alleen moedermelk (Wolf, 

1970). Verwacht zou worden dat het alleen noodzakelijk is om een groot nest bij te voeren, omdat 

kleine nesten vaak tot een oudere leeftijd voldoende melk bij de teef kunnen drinken. De meest 

genoemde reden, maar liefst 65%, geeft pupmelk om de pups makkelijker over te zetten op harde 

brokken. De overgang van moedermelk naar vast voer verloopt zo geleidelijker. Brokjes worden 

gedurende deze periode vaak in de puppymelk geweekt, waardoor er een papje ontstaat die de pups 

tot zich nemen. Geen van de ondervraagde fokkers geeft als reden pupmelk te gebruiken om ze 

sneller te laten groeien.  
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Grafiek 3: Puppymelk gebruik ten gevolge van problemen bij het moederdier of de pups 

 
Percentage van de problemen die voorkomen bij teef en pup. De weegfactor geeft aan of er bij een bepaald 

probleem juist nooit of altijd voor wordt gekozen om puppymelk bij te voeren. 

 
Iets minder dan de helft van de fokkers zegt nog nooit problemen te hebben gehad bij het 

moederdier. Een deel van deze groep zegt echter toch wel eens een zwakke pup enkele dagen 

bijgevoerd te hebben met flesje. Hierdoor komt het werkelijke percentage van fokkers dat pups 

zonder problemen grootbrengt uit op 30%. 

 

Het merendeel van de fokkers heeft wel eens een sectio caesarea gehad bij de teven. De weegfactor 

zit bij dit probleem net onder de 2. Dit wil zeggen dat niet alle fokkers bij dit probleem puppymelk 

gebruiken, maar dat slechts enkele fokkers dit doen indien noodzakelijk. 

Een lange partus komt regelmatig voor bij de Duitse Herder zeker wanneer de teef veel pups moet 

werpen. In de meeste gevallen gaat dit goed en hoeven fokkers hierdoor bijna nooit puppymelk te 

gebruiken. De teef laat normaliter de geboren pups goed toe als ze nog bezig is met werpen, 

waardoor dit vaak geen probleem vormt en de eerst geboren pups al voldoende colustrum kunnen 

opnemen.  Af en toe duurde een partus zo lang dat de fokkers de geboren pups alvast wat melk 

wilde geven. 

 

32% van de fokkers heeft wel eens een teef gehad die geen tot weinig melkgift had of vond dat de 

melk van slechte kwaliteit was. In dit geval wordt de puppymelk vaak tot altijd gegeven aan de 

pups. Ook is 25 % van de teven wel eens ziek geweest tijdens de lactatie of heeft last gekregen van 

een mastitis. De helft van de fokkers laat de pups dan gewoon drinken bij de moeder, zonder deze 

bij te voeren. De andere helft zegt pups wel regelmatig enkele dagen puppymelk bij te voeren. Bij 

een teef met subklinische mastitis hoeven de eigenaren zich in de meeste gevallen geen zorgen te 

maken over het ontwikkelen van een septicaemie bij de pups, omdat bacteriën vanuit tevenmelk 

hiervan vaak niet de primaire oorzaak zijn (Schaffer- Somi et al, 2003). Het is in ieder geval wel 
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verstandig om alle pups, die bij een moederdier drinken met een klinische mastitis,  

puppymelkvervangers te voeren. Daarnaast moet de teef behandeld worden met antibiotica, zolang 

de melk bacteriën bevat, om infectie bij pups te voorkomen.  

Ook kan gedacht worden aan het overlijden van de teef. Dit is in slechts 3 gevallen voorgekomen 

bij de fokkers. Hierbij moest het hele nest met de hand worden grootgebracht. Enkele fokkers 

hadden de mogelijkheid om de overgebleven pups bij een andere teef te laten zogen. Het 

overleggen van pups is uit praktisch oogpunt vaak niet haalbaar. 

Een groot deel van de fokkers zegt wel eens te hebben meegemaakt dat het moederdier een of 

meerdere pups uit een nest heeft afgestoten. Sommige fokkers zeggen de pups er regelmatig 

doorheen te halen met puppymelk. De overige fokkers uit deze groep proberen dit niet, omdat ze 

hebben ondervonden dat deze pups vaak niet te redden zijn. 

Zoals wederom in grafiek 3 kan worden gezien, blijkt een hoog percentage van fokkers wel eens 

een zwakke of achtergebleven pup te hebben gehad. Hiervan zegt 26 % pups nooit te hebben 

bijgevoerd, omdat ze het met bijvoeding vaak alsnog niet redden. Ze willen het aan de natuur 

overlaten of dat de pup erdoor heen komt of niet. De overige 74 % van de fokkers zegt zwakke 

pups wel extra goed in te gaten te houden, extra bij te leggen bij de moeder en indien noodzakelijk 

bij te voeren met een flesje puppymelk. 

 

4.4 Gegevens over de toegediende hoeveelheid puppymelk  

Vragen met betrekking tot de pups en het gebruik van de puppymelk: dit om te inventariseren 

hoeveel en hoelang er puppymelk aan de pups in verschillende levensweken wordt gegeven. Ook  

is er gevraagd naar de gewichten van de Duitse Herder pups. Hiermee kan hun energiebehoefte in 

een bepaalde periode worden uitgedrukt. Ook is er een groeicurve gemaakt met behulp van de 

geboortegewichten en de gewichtstoename van de Duitse Herder pups. 

4.4.1 Bepaling van de toegediende hoeveelheid puppymelk  

Er zijn een aantal mogelijkheden om te bepalen hoeveel een pup gevoerd moet krijgen. Er kan 

bijvoorbeeld gevoerd worden naar groei, waarbij een verdubbeling van het geboortegewicht in 10 

dagen kan worden nagestreefd. De pups zouden dan tussen de 30 en 50 gram per dag in gewicht 

moeten toenemen. In werkelijkheid is dit bijna niet haalbaar als er naar de groeigegevens van de 

pups wordt gekeken. In grafiek 5 is te zien dat de pups na gemiddeld 14 dagen op een verdubbeling 

van hun gewicht zitten, dit wordt dus niet al na 10 dagen bereikt.  

Door de pups elke dag te wegen kan er ook naar het exacte gewicht van de pups worden gevoerd.  7 

% van de fokkers zegt dit op deze manier te doen. De helft hiervan geeft echter aan dit eigenlijk op 

het oog te doen, omdat ze de pups niet dagelijks wegen. Een grote pup krijgt dan meer puppymelk 

binnen dan een kleine pup.  Er moet wel uitgekeken worden dat er niet te veel wordt gegeven, 

vanwege de gevolgen die een te snelle groei met zich kan meebrengen. Met name heeft 

Hedhammer onderzocht dat een overmaat aan energie ook kan leiden tot het ontwikkelen van 

skeletafwijkingen (Hedhammer et al, 1974). 
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Grafiek 4: Bepaling van de toegediende hoeveelheid aan puppymelk 

 
 

30% van de fokkers geeft aan de voedingschema’s aan te houden die op de verpakking staan. Op de 

puppymelk verpakkingen staan richtlijnen aangegeven die pups met een bepaalde leeftijd en een 

bepaald gewicht gevoerd moeten krijgen.  Afhankelijk van het product, variëren deze richtlijnen in 

het aantal ml dat per keer of per dag gevoerd mag worden. Het aantal keren dat de pup per dag 

gevoerd moet worden staat ook aangegeven. Deze lopen uiteen van 10 keer per dag als de pups 1 

dag oud zijn, tot 3 keer per dag op een leeftijd van 4 weken. 

Ook kiezen fokkers ervoor om de pups zoveel te voeren als ze opkrijgen. Dit gebeurt in 26% van de 

gevallen. 

Meer dan de helft van de fokkers voert pups op het oog of op gevoel. Deze twee groepen zijn 

afzonderlijk in de grafiek opgenomen, maar zijn eigenlijk niet van elkaar te onderscheiden. De 

meeste fokkers hebben al jaren lang ervaring en zeggen de voerhoeveelheid hierdoor goed te 

kunnen schatten.  

 

4.4.2 Gewichten van Duitse Herder pups 

De geboortegewichten van de pups zijn erg variabel en liggen tussen de 300 en meer dan 600 gram 

per pup. Dit is voornamelijk afhankelijk van de grootte van het nest. Het gemiddelde 

geboortegewicht van een Duitse Herder pup is 513 gram. Dit komt redelijk overeen met de 

gegevens over de geboorte gewichten van Duitse Herder beschreven in het boek van Helmut Meyer, 

hierin wegen de pups 550 gram ten tijde van de geboorte. 

In grafiek 5 is de gewichtstoename in de loop van de tijd uitgezet. Na 2 weken wegen de pups 

gemiddeld 1202 gram. Na 4 en 8 weken is dit gewicht toegenomen naar 2823 en 6256 gram. De 

groei neemt sterk toe gedurende de eerste helft van de groeiperiode, echter de relatieve groei neemt 

af na 4 weken leeftijd. In grafiek 5 zijn 4 groeicurven te zien. Deze gaan uit van de verschillende 

geboortegewichten, uitlopend van lichte tot zware pups. Doordat de geboortegewichten van de 

Duitse Herder pups zo ver uit elkaar liggen, kan er op deze manier gekeken worden of dat het 
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geboortegewicht van invloed is op een snellere groei van pups tot een leeftijd van 8 weken. Alleen 

pups van 600 gram of meer blijken sneller te groeien en meer in gewicht toe te nemen dan pups van 

450 of 550 gram. Zelfs de groep met de laagste geboortegewichten blijkt na 2 weken bijna even 

veel te wegen als pups met een geboorte gewicht van 100 gram meer. Na een leeftijd van 2 weken 

nemen beide groepen pups ongeveer evenveel in gewicht toe. Alleen de groep zware pups 

(geboortegewicht  >600 gram) blijken na 8 weken gemiddeld 700 gram meer te wegen. 

 
Grafiek 5: Groeicurve van pups met verschillende geboortegewichten en het gewichtsverloop 

gedurende week 2,4 en 8.  
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0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Geboorte na 2 w eken



 28 

4.4.3 Bijvoeding met vaste brokken 

 

Grafiek 6: Leeftijden van de pups waarbij vast voedsel wordt bijgevoerd 

 
 

Vanaf 2,5 weken beginnen fokkers hun pups al brokjes bij te voeren. Deze worden over het 

algemeen eerst geweekt in puppymelk om de brok wat zachter en smakelijker te maken. Na verloop 

van tijd hoeven de brokken niet meer in puppymelk geweekt te worden. Sommige fokkers vinden 

het niet nodig om te brokken in puppymelk te geven en weken ze alleen in water. Daarna kunnen ze 

definitief op vaste brok overgeschakeld worden. Dit gebeurt meestal vanaf een leeftijd van 4 weken, 

maar is meestal pas voltooid op een leeftijd van 5 tot 6 weken. 

 

Harde brokken van Royal Canin, Happydog, Pedegri, Cavon, Eukanuba en Maedowfield worden 

het vaakst gevoerd door de fokkers. Vers vlees en blikvoer wordt naast harde brok door 30 % en 9 

% van de fokkers gevoerd. 

 

4.4.4 Hoeveelheden flesvoeding en bijvoeding 

Flesvoeding tot week 3: 

13 van de 57 fokkers gebruiken alleen pupmelk tijdens de eerste levensweken van de pups om de 

probleempups erdoor heen te halen. De ondervraagden gebruiken puppymelk vervangende 

producten gemiddeld 2¾ week en gebruiken gemiddeld 6¼ kg per nest. 

 

Bijvoeding vanaf week 2 tot week 6 

Fokkers die puppymelk voornamelijk gebruiken als bijvoeding, zetten hun nest pups hier 

gemiddeld 2³/5 week op en geven gemiddeld 4.1 kg aan een nest pups. 

 

Van de ondervraagden zegt 61 % een pup tot een leeftijd van 3 weken met een flesje of sonde te 

hebben gevoerd. 22% van alle ondervraagden zegt alleen op deze manier pupmelk te hebben 
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gebruikt en doet dit niet tijdens de overgang naar vast voedsel. In totaal hebben 30 van de 35  

fokkers uit deze groep nog gegevens over het puppymelk gebruik tot een leeftijd van 3 weken. In 

de grafiek 7 zijn de gegevens verwerkt van de hoeveelheden puppymelkpoeder die gedurende deze 

periode aan de pups gevoerd zijn.  

 

Grafiek 7: Hoeveelheid puppymelkpoeder die wordt gevoerd gedurende de flesvoeding periode 

 
Het percentage van fokkers dat in een bepaalde periode een hoeveelheid aan puppymelkpoeder voert. Variërend 

tussen de 5 en 90 gram puppymelkpoeder per pup/dag gedurende de eerste 3 levensweken. 

 

De hoeveelheid gegeven puppymelkpoeder loopt erg uiteen in de groep die flesvoeding geeft. De 

hoeveelheden variëren tussen de 5 en 90 gram per dag afhankelijk van de leeftijd van de pups. Deze 

hoeveelheden nemen logischerwijs toe naarmate de pups groeien en ouder worden.  

 

Ook is er een grafiek gemaakt met de gegevens die bekend zijn over de hoeveelheden 

puppymelkpoeder die gedurende de bijvoeding periode aan de pups gevoerd worden. De 

hoeveelheden die gedurende een leeftijd van 2 tot 6 weken worden gevoerd, zijn in grafiek 8 

weergegeven. 
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Grafiek 8: Hoeveelheid puppymelkpoeder die wordt gevoerd gedurende de bijvoeding 

Periode 

 
Het percentage van fokkers dat in een bepaalde periode nog een hoeveelheid puppymelkpoeder voert. Variërend 

tussen de 15 en 90 gram puppymelkpoeder per pup/dag, in de periode 2 tot 6 weken leeftijd. 

 

Het totaal gebruik onder Duitse Herder fokkers die puppymelk gebruiken als bijvoeding is als volgt: 

37% begint al bij te voeren met puppymelk rond de 2
e
 week. Het merendeel van de fokkers, 93 % 

gebruikt puppymelk gedurende de 3
e
 en 4

e
 week. Daarna neemt het gebruik wat af.  In de 5e en 6

e
 

week gebruikt 56 % respectievelijk 22 % van de fokkers nog puppymelk. Enkele fokkers geven 

zelfs nog puppymelk tot een leeftijd van 8 weken. Deze zijn niet in de grafiek weergegeven. 

 

Het merendeel van de fokkers die puppymelk geeft gedurende de bijvoedingperiode gebruikt tussen 

de 15 en 60 gram puppymelkpoeder per dag. Er zijn slechts enkele fokkers die uitschieten en meer 

dan 70 gram per dag aan hun pups voeren. 
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5. Calcium en fosfor hoeveelheden 

Met alle gegevens verkregen via de Duitse Herder fokkers over de opname van de diverse 

puppymelkpoeders, kan uitgerekend worden hoeveel energie en calcium de pups hierdoor 

binnenkrijgen. 

De diverse puppymelkpoeders moeten eerst met elkaar vergeleken worden, om een goede 

vergelijking te kunnen maken tussen de hoeveelheden mineralen die hierdoor per product worden 

opgenomen. De samenstellingen van de poeders die geanalyseerd zijn door Pre-Mervo, zijn hierbij 

van toepassing. Deze tabel is als de bijlage toegevoegd. De overige tabellen die in dit hoofdstuk 

worden weergegeven zijn grotendeels gebaseerd op de geanalyseerde puppymelk samenstellingen 

en de samenstelling van tevenmelk. 

 

5.1 Energiebehoefte en samenstelling tevenmelk 

 

Voor de verschillende vergelijkingen is de samenstelling van tevenmelk van belang. Er wordt in de 

onderstaande tabel 1 een overzicht gegeven van de energiebehoefte van pups in een bepaalde 

periode. In tabel 2 is berekend hoeveel pups daadwerkelijk via moedermelk zouden binnenkrijgen 

aan bepaalde mineralen als ze gevoerd worden naar energiebehoefte.  

 

Tabel 1: Gewicht van de pups in gram. Energiebehoefte per pup/ dag. Gemiddelde  

gebruik van puppymelk poeder in grammen tijdens fles- en bijvoedingperiode. 

*Energiebehoefte pup 1 maand oud: 211.9 Kcal/ kg lichaamsgewicht/ dag 

  Energiebehoefte  pup 2 maanden oud: 192.9 Kcal/ kg l.g./dag (Meyer & Zentek, 1998) 

Via de gemiddelde gewichten van de Duitse Herder pups is de energiebehoefte per pup /dag uitgerekend 

 
Tabel 2: Energie, calcium en fosfor hoeveelheden: Uitgaande van tevenmelk samenstelling 

* Waardes gehaald uit onderzoek Adkins, Y., 2001; Changes in protein and nutrient composition of milk 

throughout lactation of dogs 

Calcium en fosforgehaltes zijn weergegeven per 100 Kcal ME om de concentraties beter te vergelijken met de 

verschillende puppymelkproducten. 

Flesvoeding Bijvoeding 

Leeftijd Dag 1 Dag 3 Week 1 Week 2 Week 3 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Gewicht pups 510 650 860 1200 2010 1200 2010 2820 3680 4540 

Energiebehoefte * 108 138 182 254 426 254 426 598 710 876 

Gebruik poeder 19,88 26,6 40,48 56,88 69.4 36,67 44,34 38,26 44,21 34,44 

 dag 1 dag 3 Week 1 Week 2 Week 3 week 4 Week 5 week 6 

Energie in Kcal/L * 

Energie in Kcal/l * 1682 1627 1533 1381 1334 1406 1524 1598 

Cacium in mg/l * 1363 1366 1773 1950 1929 2085 2440 2192 

Fosfor in mg/l * 935 914 1166 1175 1359 1401 1364 1355 

Per 100 Kcal ME 

Calcium in mg 81 84 116 141 145 148 160 137 

Fosfor in mg 56 56 76 85 102 100 90 85 

Energiebehoefte 

 108 138 182 254 426 598 710 876 

Opname/ dag gevoerd naar energiebehoefte 

Calcium in gram 0,088 0,116 0,211 0,359 0,616 0,886 1,137 1,201 

Fosfor in gram 0,060 0,077 0,139 0,216 0,434 0,595 0,635 0,743 

Ca:P verhouding 1,5:1 1,5:1 1,5:1 1,7:1 1,4:1 1,5:1 1,8:1 1,6:1 
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In tabel 2 is te zien dat de energiedichtheid en de hoeveelheden aan calcium en fosfor allemaal 

veranderen gedurende de lactatie. Door deze verschillen in concentratie in de opeenvolgende 

periodes, kan een compleet overzicht verkregen worden over de daadwerkelijke opname aan 

energie en voedingsstoffen die een pup binnen moet krijgen gedurende de eerste 6 weken. 

 

5.2 Calcium en fosfor hoeveelheden in puppymelkpoeders 

 

De hoeveelheden die per dag aan fosfor en calcium worden opgenomen, wanneer pups alleen bij de 

teef drinken, wordt vergeleken met de hoeveelheid die pups opnemen als zij naar energiebehoefte 

worden gevoerd met diverse puppymelkproducten. 

 

Uiteindelijk wordt deze hoeveelheid vergeleken met de hoeveelheden die pups daadwerkelijk aan 

puppymelkpoeder gevoerd krijgen door de fokkers. Daarna kan er een uitspraak gedaan worden 

over of dit kan leiden tot een te hoge opname aan energie, calcium en fosfor per dag.  

 

Tabel 3: Hoeveelheid Energie, Calcium en Fosfor van de geanalyseerde puppymelkpoeders 

uitgedrukt per 100 gram poeder en per 100 Kcal ME 

100 gram poeder bevat 100 ME Kcal bevat  

       Kcal Calcium Fosfor 

gram 

poeder Calcium Fosfor 

Calcium/fosfor 

verhouding 
 

Royal Canin 511,7 0,97 0,67 19,54 0,19* 0,13* 1.5:1 

Happydog 443,78 0,92 0,81 22,53 0,21 0,18 1.2:1 

Bogena 434,85 0,88 0,58 23,00 0,20 0,13 1.5:1 

Milkodog 434,67 0,89 0,75 23,01 0,20 0,17 1.2:1 

Meradog 431,06 0,91 0,78 23,20 0,21 0,18 1.2:1 

Bosch 453,99 0,9 0,83 22,03 0,20 0,18 1.1:1 

Farmfood 401,88 1,15 0,77 24,88 0,29** 0,19 1.5:1 

Meadowfield 445,01 1,11 0,83 22,47 0,25 0,19 1.3:1 

Trovet 451,15 1 0,78 22,17 0,22 0,17 1.3:1 

Puppy gold 422,93 1,08 0,92 23,64 0,26 0,22** 1.2:1 
*Royal Canin bevat per 100 ME Kcal de minste hoeveelheid calcium en fosfor (0,19 en 0,13 gram).  

**Farmfood bevat per 100 ME Kcal de meeste hoeveelheid calcium 0,29 gram en Puppy Gold bevat de meeste 

hoeveelheid aan Fosfor 0.22 gram. 

 

Door alleen te kijken naar de samenstelling van de hoeveelheid mineralen op de verpakking, wordt 

er geen rekening gehouden met de energetische samenstelling van de producten. Hierdoor zou 

gedacht worden dat Bogena de laagste hoeveelheid calcium en fosfor bevat. Echter blijkt op 

energetische basis dat Royal Canin het laagste percentage aan calcium en fosfor bevat (zie tabel 3). 

Afhankelijk van de toegediende hoeveelheid poeder en of de pups wel of niet op energiebasis 

gevoerd worden is dit zeker een punt waar fokkers ook op zouden moeten letten. 

Wordt er echter een standaard hoeveelheid van 10 gram gegeven, dan krijgen pups bij Bogena 

uiteindelijk de minste hoeveelheid calcium binnen en bevat Royal Canin niet meer de laagste in 

hoeveelheid. Dit komt vanwege zijn hoge energiedichtheid. Farmfood blijft in beide gevallen wel 

het product dat het hoogste percentage aan calcium bevat.  
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5.3 Calcium en fosfor hoeveelheden in vergelijking met tevenmelk  

 

Wanneer pups in theorie alleen naar energiebehoefte gevoerd zouden worden met een puppymelk 

vervanger, zonder dat de pups nog bij de teef drinken, zouden zij een bepaalde hoeveelheid aan 

calcium en fosfor binnenkrijgen. Deze hoeveelheden per puppymelkproduct staan in tabel 4 en 5 

weergegeven. Tevens staan hier de hoeveelheden vermeld die pups via alleen moedermelk 

binnenkrijgen. Deze concentraties worden vergeleken met elkaar gedurende de periode van 1 dag 

tot 6 weken leeftijd. Gezien kan worden dat de hoeveelheid in tevenmelk lager is dan in die van de 

puppymelkproducten aanwezig is. 

 

Tabel 4: Opgenomen hoeveelheid Calcium per voer wanneer gevoerd naar energiebehoefte, 

vergeleken met de hoeveelheid calcium die wordt opgenomen wanneer de pups tevenmelk drinken 

*Als de pups met Royal Canin gevoerd worden waarin het minste calcium zit per 100 ME Kcal, krijgen de pups 

bijna 2.4 keer zoveel calcium binnen, ** bij Farmfood krijgen de pups zelfs 3.5 keer zoveel calcium binnen op 

dag 1.  

 

Bij Royal Canin is de opname van calcium op dag 1, 2.4 keer zo hoog, in vergelijking met 

tevenmelk, wanneer de puppymelk vervanger naar energiebehoefte wordt gevoerd. In week 5 is dit 

nog maar 1.2 keer zo hoog. Gemiddeld wordt er gedurende de eerste week het meeste calcium 

opgenomen, 2.1 keer zoveel, vanaf week 2 tot week 6 is dit nog 1.3 keer zoveel. Bij Farmfood 

liggen deze hoeveelheden een stuk hoger. Hierbij nemen de pups gedurende de hele periode tussen 

de 3.5 en 1.8 keer zoveel calcium op. 

 

Deze berekeningen zijn ook uitgevoerd voor de fosfor hoeveelheden, deze staan in de onderstaande 

tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dag 1 Dag 3 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Opname aan calcium in gram/ dag bij de diverse producten, wanneer gevoerd naar 

energiebehoefte 

Energiebehoefte 108,1 137,7 182,2 254,3 425,9 597,6 709,9 875,8 

Royal Canin 0,21* 0,26 0,35 0,48 0,81 1,14 1,35 1,66 

Happydog 0,23 0,29 0,38 0,53 0,89 1,25 1,49 1,84 

Bogena 0,22 0,28 0,36 0,51 0,85 1,20 1,42 1,75 

Milkodog 0,22 0,28 0,36 0,51 0,85 1,20 1,42 1,75 

Meradog 0,23 0,29 0,38 0,53 0,89 1,25 1,49 1,84 

Bosch 0,22 0,28 0,36 0,51 0,85 1,20 1,42 1,75 

Farmfood 0,31** 0,40 0,53 0,74 1,24 1,73 2,06 2,54 

Meadowfield 0,27 0,34 0,46 0,64 1,06 1,49 1,77 2,19 

Trovet 0,24 0,30 0,40 0,56 0,94 1,31 1,56 1,93 

Puppy gold 0,28 0,36 0,47 0,66 1,11 1,55 1,85 2,28 

Tevenmelk 0,088 0,116 0,211 0,359 0,616 0,886 1,137 1,201 
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Tabel 5: Opgenomen hoeveelheid Fosfor per voer wanneer gevoerd naar energiebehoefte, 

vergeleken met de hoeveelheid Fosfor die wordt opgenomen wanneer de pups tevenmelk drinken 

*Als de pups met Royal Canin of Bogena gevoerd worden waarin per 100 ME Kcal het minste fosfor zit, krijgen 

de pups 2.3 keer zoveel fosfor binnen,  ** bij puppy gold krijgen de pups zelfs 4 keer zoveel fosfor binnen op dag 

1. 

 

In de bovenstaande tabel is te zien dat de pups bij alle puppymelk producten meer fosfor 

binnenkrijgen vergeleken met wanneer zij alleen moedermelk zouden drinken. 

Bij Royal Canin is de opname van fosfor tussen de 1.3 en 2.4 keer zo hoog. Bij Puppy gold, welke 

het hoogste fosforpercentage bevat in zijn product, is deze tussen de 2.2 en 4 keer zo hoog.  

5.4 Daadwerkelijke opname aan calcium en fosfor 

 

De bovengenoemde hoeveelheden aan opgenomen calcium en fosfor via puppymelk, zijn 

theoretisch mogelijk als er alleen naar energiebehoefte puppymelk wordt gevoerd tijdens de 

flesvoeding periode. Dit houdt in dat de teef de pups niet voert en er alleen flesvoeding wordt 

gegeven. Deze situatie kan voorkomen als het moederdier overleden is en het nest pups daardoor 

afhankelijk geworden is van de fokker, die dan flesvoeding geeft. In het merendeel van de gevallen 

krijgen de pups door andere redenen onvoldoende melk binnen, waardoor fokkers besluiten 

puppymelk erbij te geven.  

In werkelijkheid geven de fokkers een bepaalde hoeveelheid puppymelk, naast de hoeveelheid 

pupmelk die de pups via de melkgift van de teef binnenkrijgen. Deze gevoerde hoeveelheden 

puppymelkpoeders variëren enorm per fokker en zijn in grafiek 7 en 8 terug te vinden. 

 

In de bijlage zijn 2 tabellen te vinden, waarin voor de flesvoeding en bijvoeding periode het 

gemiddelde, laagste en het hoogste aantal gram puppymelkpoeder dat door Duitse Herder fokkers 

wordt gevoerd staat weergegeven, met de daarbij opgenomen hoeveelheden aan mineralen. Op deze 

manier is een volledig overzicht verkregen over de hoeveelheden calcium en fosfor die pups 

opnemen bij diverse puppymelkpoeders en kunnen deze snel en overzichtelijk worden vergeleken 

met de opname van alleen tevenmelk. 

 

Afhankelijk van het merk puppymelkproduct dat wordt gevoerd, is er in tabel 6 een richtlijn 

gegeven voor het aantal gram poeder dat per dag aan pups gevoerd mag worden, om ze te voorzien 

in hun calcium en fosfor behoefte. 

 

 Dag 1 Dag 3 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Opname aan fosfor in gram/ per dag bij diverse producten, wanneer gevoerd naar 

energiebehoefte 

Energiebehoefte 108,1 137,7 182,2 254,3 425,9 597,6 709,9 875,8 

Royal Canin 0,14* 0,18 0,24 0,33 0,55 0,78 0,92 1,14 

Happydog 0,19 0,25 0,33 0,46 0,77 1,08 1,28 1,58 

Bogena 0,14* 0,18 0,24 0,33 0,55 0,78 0,92 1,14 

Milkodog 0,18 0,23 0,31 0,43 0,72 1,02 1,21 1,49 

Meradog 0,19 0,25 0,33 0,46 0,77 1,08 1,28 1,58 

Bosch 0,19 0,25 0,33 0,46 0,77 1,08 1,28 1,58 

Farmfood 0,21 0,26 0,35 0,48 0,81 1,14 1,35 1,66 

Meadowfield 0,21 0,26 0,35 0,48 0,81 1,14 1,35 1,66 

Trovet 0,18 0,23 0,31 0,43 0,72 1,02 1,21 1,49 

Puppy gold 0,24** 0,30 0,40 0,56 0,94 1,31 1,56 1,93 

Tevenmelk 0,060 0,077 0,139 0,216 0,434 0,595 0,635 0,743 
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Tabel 6: Puppymelkpoeder gift om pups te voorzien in hun mineralenbehoefte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van het merk poeder kunnen deze hoeveelheden variëren. Op dag 1: tussen de 7.5 en 10.0 gram/ dag 

om in de calciumhoeveelheid te voorzien. * Bogena ** Farmfood.  

Voor fosfor ligt deze hoeveelheid tussen de 6.5 en 10.3 gram/ dag. * Bogena ** Puppy gold 

 

Gesteld kan worden dat bij een 3 keer zo hoge puppymelkgift als aangegeven in tabel 6, de opname 

van calcium en fosfor het 3-voudige is van hun behoefte. Dit kan uiteindelijk gevolgen hebben voor 

het ontwikkelen van skeletafwijkingen.  
 

5.5 Resultaten berekeningen 

 

Uit alle berekeningen en gegevens verkregen uit het onderzoek naar het gebruik van 

puppymelkpoeder bij de Duitse Herders hond, blijkt dat de hoeveelheid calcium en fosfor op 

energiebasis in puppymelkpoeder hoger ligt dan die bij tevenmelk.  

De calcium concentratie varieert per 100 Kcal van 0.081 gram in colostrum tot  

0.160 gram aan het eind van de lactatie. Die van fosfor varieert tussen de 0.056 en 0.102 gram per 

100 Kcal (Adkins et al, 2001). In vergelijking met de diverse puppymelkpoeders bevatten deze 

tussen de 0.19 en 0.29 gram calcium en 0.13- 0.22 gram fosfor per 100 Kcal. 

Worden de pups naar energiebehoefte gevoerd dan zou, afhankelijk van de leeftijd van de pup, 

hiermee tot wel 3.5 keer zoveel calcium worden opgenomen en 4 keer zoveel fosfor, zie tabel 4 en 

5 over de calcium- en fosforopname. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat bij hoge calciumgift 

er een grotere kans bestaat op het ontwikkelen skeletafwijkingen en verstoringen in de 

endochondrale ossificatie (Hazewinkel et al, 1991, Hazewinkel et al, 2002). Wanneer het voer een 

3 keer zo hoge hoeveelheid aan calcium bevat en in de leeftijd van 3-6 weken gegeven wordt, 

bestaat er meer kans op het ontwikkelen van enostosis bij Duitse Doggen op 3- 4 maanden leeftijd 

(Schoenmakers et al, 1999a, b).  

 

5.5.1 Calcium – fosfor verhoudingen  

Calcium: fosfor verhoudingen zijn niet gelijk bij alle poeders en variëren tussen de 1.1:1 en 1.5:1, 

en zijn niet extreem hoog of laag. Ze liggen in ieder geval onder de maximale waarde van 2.5:1 

(AAFCO) en komen in de buurt van de verhoudingen die in de tevenmelk voorkomen 1.5:1-1.8:1. 

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de effecten van een hoge calciumopname, die wel of niet 

gecompenseerd werden door een proportioneel verhoogde fosforinname. Bij een hoog 

calciumgehalte dat niet gecompenseerd wordt door een hoog fosforgehalte, beschermt de 

afgenomen calcium absorptie niet tegen nadelige effecten van de hoge calciuminname, waardoor 

een normale skeletontwikkeling uitblijft. De kans op het ontwikkelen van een ernstige 

hypercalcemie, hypoparatheroïdie en hypofosfatemie wordt ook vergroot bij het geven van een 

voer met hoge Ca: P verhoudingen (Schoenmakers et al, 1999a). Ondanks dat de verhoudingen in 

puppymelkpoeders niet extreem hoog zijn, maar de calciuminname en fosforinname wel verhoogd 

zijn, blijkt uit het onderzoek van Schoenmakers dat de dieren vaak normocalcemisch zijn en een 

 Calcium Fosfor 

Dag 1  7,5*  - 10,0** gram   6,5* - 10,3** gram 

Enkele dagen 10,1 - 13.2 gram   8,4 - 13,3 gram 

Week 1 18,0 - 24,0 gram 15,1 - 24,0 gram 

Week 2 31,2 - 40,8 gram 23,5 - 37,2 gram 

 

Week 3  53,6  - 70,0 gram 47,2 -  74,8 gram 

Week 4  77,0  - 100,7 gram 64,7 - 102,6 gram 

Week 5  98,9  - 129,2 gram 69,0 - 109,5 gram 

Week 6 104,1 - 136,5 gram 80,8 - 128,1 gram 
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vaak iets lagere fosfor plasmaconcentratie hebben. Een proportioneel verhoogde calcium- en 

fosforinname leidt tot ernstig verstoorde endochondrale ossificatie en een grotere kans op het 

ontwikkelen van skeletafwijkingen, zoals osteochondrose, dan wanneer alleen een voer met een 

hoog calcium wordt gevoerd ( Schoenmakers et al, 1999b). Absolute hoeveelheden zijn van meer 

belang dan de ratio ( Hazewinkel et al, 1991; Nap et al, 1991). Zelfs na het normaliseren van de 

hoge calciumgift, gegeven in de eerste levensweken van de pups, bleven de skeletafwijkingen 

bestaan. (schoenmaker et al, 1999a). 

Ook het calcium setpoint voor PTH blijkt te veranderen bij een niet gebalanceerde hoge calcium en 

fosfor inname. Door een chronische hypercalcemie blijken de C-cellen en hoofdcellen van de 

bijschildklier ongevoelig te worden voor veranderingen in de calciumconcentratie. Een verhoging 

van het calciumsetpoint voor PTH, zorgt ervoor de PTH secretie pas in een hypercalcemisch gebied 

wordt geremd. Hierdoor lijkt de rol van een gebalanceerde Ca: P verhouding te worden benadrukt, 

omdat de reactiviteit van de bijschildklier en het calciumsetpoint voor PTH onveranderd blijft.  

  

5.5.2 Overmatige calcium opname tot week 3 

Vanaf de geboorte van pups tot een leeftijd van 3 weken, is er nog nooit onderzoek gedaan naar de 

verandering in de secretie van de calciotrope hormonen en de calcium- en fosfaat 

plasmaconcentraties. Of deze veranderingen kunnen ontstaan gedurende de eerste levensweken, 

door een overmatige opname aan mineralen en vitamine D via de opname van puppymelkproducten 

is niet bekend.  

Na dit onderzoek over het gebruik van de diverse puppymelk vervangers, blijkt echter wel dat er 

een te veel aan calcium en fosfor opgenomen wordt gedurende de eerste paar levensweken in 

vergelijking met tevenmelk (zie tabel bijlage voor een volledig overzicht). De opname van een 

overmaat aan calcium is het hoogst in de eerste levenweek. De hoogte van deze overmaat is 

afhankelijk de gegeven hoeveelheid en het merk puppymelkpoeder. De opname van calcium is bij 

een gemiddeld puppymelkpoeder gift tussen de 1.7 en 2.7 keer zo hoog. Er zijn echter ook fokkers 

die zo veel puppymelk geven dat de calciumopname in de eerste week kan oplopen van 2,7 tot 7.8 

keer de hoeveelheid die werkelijk zou moeten worden opgenomen door pups. 

Bij een laag puppymelkpoeder gebruik, die ligt tussen de 5 en 10 gram in de eerste levensweek 

bestaat er geen risico voor een verhoogde calciumopname. In tabel 6 is te zien dat de puppymelk 

behoefte gedurende de eerste paar levensdagen lager is dan op 1 week leeftijd, waarbij er maximaal 

tot 24 gram per dag mag worden gevoerd van Bogena, maar maximaal 18 gram als er wordt 

gevoerd met Farmfood.  

Vanaf week 2 neemt de calciumbehoefte van pups toe, waardoor de opname in deze week tussen de 

1.4 en 2.9 zo hoog is bij een gemiddeld gebruik respectievelijk hoog gebruik.  

Als de pups 3 weken oud zijn is de kans op een te hoge calciumopname bij een gemiddeld gebruik 

nihil tot 1.3 keer de normale behoefte en bij een maximale puppymelk gift is deze tot 1.7 maal 

verhoogd. 

 

In de groep van fokkers die puppymelk als bijvoeding geeft, is de calciumopname in week 2 bij een 

maximale puppymelk gift tussen de 2 en 2.7 keer zo hoog, maar bij het gemiddeld gebruik van 

puppymelk is deze nihil. Vanaf week 3 wordt dit alleen nog maar kleiner, waardoor en bijna niet 

meer te spreken valt over een te hoge calciumopname.  

 

5.5.3 Hoeveelheid puppymelk om te voorzien in de calciumbehoefte 

Van de hoeveelheden die fokkers geven is een gemiddelde hoeveelheid uitgerekend. Er zijn echter 

fokkers die daar ver onder en boven zitten. Wordt er gekeken naar wat er werkelijk in moedermelk 

zit, en zouden de pups deze hoeveelheid binnen krijgen, dan mogen de hoeveelheden aan 

puppymelkpoeder vele malen minder zijn dan dat er daadwerkelijk wordt gegeven. Na het 

uitrekenen blijkt dat op dag 1 tussen de 7.5 en 10 gram puppymelkpoeder gegeven mag worden om 



 37 

de pups in hun calciumbehoefte te voorzien, zie tabel 6. Als je deze gegevens vergelijkt met grafiek 

7 (Hoeveelheid puppymelkpoeder die wordt gevoerd gedurende de flesvoeding periode) blijkt dat 

95 % van de fokkers meer dan 10 gram geeft, 48% geeft meer dan 20 gram (= 2x zoveel) en 10 % 

meer dan 30 gram (= 3x zoveel). Dit is weergegeven in tabel 7. Als alle fokkers Farmfood zouden 

geven met het hoogste percentage aan calcium, is de grens nog wat nauwer en voert 29 % meer dan 

22.5 gram (= 3x zoveel) aan puppymelk. De precieze hoeveelheden zouden voor elk voer berekend 

kunnen worden. In grafiek 1 (Meest gebruikte puppymelkpoeders onder de fokkers) is te zien dat 

Farmfood gelukkig een niet veel gebruikt product onder Duitse Herder fokkers is. Een groter 

percentage gebruikt Royal Canin en Happy dog.  

 

Tabel 7: Percentage aan fokkers dat een overmaat aan puppymelkpoeders voert, waarbij de 

calciumopname, teveel, 2- of 3-voudig is i.v.m. tevenmelk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het percentage van fokkers dat tijdens de flesvoedingperiode teveel puppymelk geven, Farmfood en Bogena zijn 

gebruikt om de hoeveelheden te vergelijken met die van tevenmelk, omdat zij de hoogste en laagste 

hoeveelheden aan calcium in hun product hebben. 

 

Tijdens de bijvoeding periode vanaf 2 tot 6 weken zijn de extreme hoeveelheden opgenomen 

calcium door de gegeven hoeveelheden puppymelkpoeder niet meer zo hoog. Op 2 weken leeftijd 

nemen de pups een teveel aan calcium op als er tussen de 31.2 en 40.8 gram poeder wordt gegeven. 

In grafiek 8 (Hoeveelheid puppymelkpoeder die wordt gevoerd gedurende de bijvoeding periode) is 

te zien dat tussen de 20 en 46 % van de fokkers die rond deze leeftijd beginnen met het voeren van 

puppymelk als ‘bijvoeding’ meer dan deze 31.2-40.8 gram geeft. Als er het maximum van 80 gram 

wordt gevoerd is de opname van calcium tussen de 2 en 2.6 keer zo hoog dan wanneer ze alleen 

moedermelk zouden drinken. In de bijlage zijn alle waarden als tabellen toegevoegd. 

Na 3 weken mogen pups tussen de 53.6 en 70 gram puppymelkpoeder krijgen. Bij een maximum 

van 90 gram per dag nemen ze nog maar tussen de 1.3 en 1.7 keer zoveel calcium op. Vanaf een 

leeftijd van 4 weken is de hoeveelheid aan extra opgenomen calcium nog maar 1.2 keer zo hoog 

wanneer het maximum van 90 gram wordt gevoerd. Op 5 en 6 weken leeftijd is er van een extra 

calciumopname door alleen puppymelkpoeder niet meer te spreken.  

 Farmfood 

 

Bogena 

 

Overmatige calciumopname in vergelijking met tevenmelk 

 Te veel 2-voudig 3-voudig Te veel 2-voudig 3-voudig 

Dag 1 95  61 29 85 48 10 

Enkele dagen 96 43 35 91 35 27 

Week 1 90 65 19 86 43 0 

Week 2 75 50 0 63 13 0 

Week 3 75 50 0 63 0 0 
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6. Conclusie 

6.1  Mogelijke ontwikkeling van groeistoornissen 

 

Aangenomen wordt dat tevenmelk de gouden standaard is voor wat pups nodig hebben tijdens de 

eerste groeiperiode en dat het daardoor de juiste concentraties aan voedingsstoffen en mineralen 

bevat.  

 

Er kan aan de hand van de samengestelde tabellen in hoofdstuk 5 (tabel 4 en 5) worden gesteld dat 

de pups gedurende de hele zoogperiode tot een leeftijd van 6 weken, via de diverse 

puppymelkpoeders meer calcium en fosfor binnenkrijgen dan nodig. Bij het voeren van 

puppymelkpoeder naar energiebehoefte, kan er op dag 1 tot wel 3.5 keer zoveel aan calcium 

worden opgenomen vergeleken met tevenmelk. De hoeveelheden variëren per product, maar 

gemiddeld wordt er in de eerste week 2.1 keer zoveel calcium door de pups opgenomen. 

Dit onderzoek uitgevoerd onder Duitse Herder fokkers, laat zien dat de hoeveelheden die fokkers 

voeren, vaak beduidend hoger zijn dan de hoeveelheden die gevoerd moeten worden om pups in 

hun energiebehoefte te voorzien. Hierdoor komen de opgenomen calcium hoeveelheden al gauw 

boven de 2.1 uit. De opname van calcium is het hoogst gedurende de eerste week en is afhankelijk 

van de hoeveelheid en het merk toegediende puppymelkpoeder. Deze kan op dag 1 oplopen tot 7.8 

keer de ideale hoeveelheid, die met alleen tevenmelk zou worden opgenomen.  

In de literatuur wordt aangegeven dat een 3-voudige verhoogde opname aan calcium, tijdens de 

vroege groei van pups kan leiden tot verstoringen in de calciumregulatie of de endochondrale 

ossificatie (Hazewinkel et al, 1991; Hazewinkel et al, 2002; Schoenmakers et al, 1999a, b). De 

gevoerde hoeveelheden aan puppymelkpoeder zouden zeker een bijdrage kunnen leveren in de 

overmatige calciumopname tijdens gedurende de eerste groeifase van pups. Dit kan uiteindelijk 

weer een rol spelen bij het ontwikkelen van enostosis en andere skeletafwijkingen, zoals 

osteochondrose op latere leeftijd van Duitse Herders honden. 

 

Vanaf 2 weken leeftijd wordt er door sommige fokkers nog teveel aan puppymelkpoeder gevoerd, 

echter is deze calciumopname niet meer 3-voudig, zelfs niet bij extreme puppymelkgift. Vanaf de 

bijvoedingsperiode zijn de extra opgenomen hoeveelheden calcium niet tot nauwelijks meer 

verhoogd.  

Ditzelfde geldt voor de overmatige opname van fosfor door het voeren van puppymelkpoeders, 

deze blijken ook te hoog gedurende de eerste levensweek. Bij een gemiddeld gebruik is de 

fosforopname 1.7- 2.8 keer zo hoog. Bij een maximaal gebruik kan deze 8.3 keer zo hoog zijn op 

dag 1, maar deze daalt snel in de loop van de periode.  

De extra hoeveelheden die door middel van puppymelkpoeder aan calcium en fosfor worden 

opgenomen zijn wel in balans met elkaar. Dit komt doordat de calcium: fosfor verhoudingen in de 

diverse puppymelkproducten tussen de 1.1 en 1.5 liggen. Deze vallen binnen de richtlijnen van de 

NRC en AAFCO. Bij een niet gebalanceerde hoge calcium en fosforinname, heeft dit gevolgen 

voor het veranderen van het calcium setpoint voor PTH (Schoenmakers et al, 1999a). Bij een 

normale balans, blijft de reactiviteit van de bijschildklier en het calciumsetpoint voor PTH 

onveranderd, waardoor een gebalanceerde Ca: P verhouding wordt benadrukt. 

 

Wordt er alleen gekeken naar het gemiddeld gebruik van puppymelkpoeder door fokkers, dan blijkt 

deze hoeveelheid niet altijd voldoende te zijn om pups te voorzien in hun energiebehoefte. Wel 

voeren fokkers hun pups met de gemiddelde hoeveelheden aan puppymelkpoeder een overmaat aan 

calcium en fosfor. Omdat fokkers vele manieren hebben bedacht om de hoeveelheid 

puppymelkpoeder die aan pups wordt gegeven te berekenen, wordt er vaak geen rekening gehouden 

met de energiebehoefte van de pups. Fokkers voeren de nesten pups op diverse manieren. Soms  
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gelijk vanaf de geboorte (flesvoedingperiode), maar soms ook pas na een aantal weken 

(bijvoedingsperiode). Uit de enquête onder Duitse Herder fokkers is naar voren gekomen dat het 

merendeel van de fokkers de pups op basis van eigen inzicht voert, i.p.v. zich te houden aan de 

richtlijnen die op de verpakking worden aangegeven. Als fokkers beweren op hun gevoel te voeren, 

kan er gesteld worden dat ze geen rekening houden met de aanbevolen energetische hoeveelheden, 

waardoor een deskundig gebruik van puppymelkpoeder is uitgesloten. Hierdoor wordt er door 

Duitse Herder fokkers gedurende de eerste 3 levensweken vaak een overmaat aan 

puppymelkpoeders gevoerd. Dientengevolge bestaat er een grotere kans tot het overschrijven van 

de noodzakelijke mineralen opname door pups, waardoor de hele calciumregulatie kan worden 

ontregeld. Afhankelijk van de opgenomen hoeveelheid en het merk poeder, kan dit tijdens de snelle 

groeifase van de pup ernstige gevolgen hebben voor de skeletontwikkeling. Om het precieze 

gebruik van puppymelkpoeder gedurende de eerste levensfase in kaart te brengen, met als mogelijk 

gevolg dat hiermee een extra hoeveelheid aan mineralen en vitamines wordt opgenomen, is verder 

onderzoek noodzakelijk. 

  

Een goed en deskundig puppymelk gebruik is zeer aan te raden. Voer zeker niet meer dan pups op 

energiebasis binnen zouden moeten krijgen, om een overmatige calciumopname te voorkomen. 

Kies liever een puppymelkpoeder met een laag calciumgehalte op energiebasis, zoals Royal Canin, 

Milkodog, Bogena, Bosch (0.19-0.20 gram per 100 Kcal) en vermijd de poeders met een hoger 

calciumgehalte ( 0.25-0.29 gram per 100 Kcal) die voorkomen in Farmfood, Meadowfield en 

Puppy gold. Het toedienen van moedermelkvervangende producten kan noodzakelijk zijn om pups 

in leven te houden, waardoor het gebruik om diverse redenen onvermijdbaar is. Omdat op basis van 

dit onderzoek blijkt dat puppymelkpoeders hoe dan ook meer calcium en fosfor bevatten, 

vergeleken met wat er in moedermelk aanwezig is, kan er maar beter voorzichtig mee worden 

omgegaan. 
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7. Discussie 

 

De meeste pups krijgen gedurende de eerste paar levensweken puppymelkpoeder bijgevoerd naast 

een hoeveelheid tevenmelk. Dit is ook logisch omdat de pups vaak gedeeltelijk bij hun moeder 

drinken. Hierdoor krijgen de pups meer voedingsstoffen binnen dan op basis van dit onderzoek te 

verwachten is, waardoor er door groeiende pups gemakkelijk een te veel aan energie en mineralen 

wordt opgenomen. 

Bij fokkers die de hoogste hoeveelheid puppymelkpoeder geven gedurende de flesvoeding periode, 

wordt in de eerste paar dagen 60 gram gegeven, waarmee er tussen de 6 en 8 keer zo veel calcium 

kan worden opgenomen. Dit is echter slechts 1 extreme waarde geweest, gevoerd door een enkele 

fokker. Het merendeel voert niet meer dan 30 gram per dag, maar ook dit zorgt in combinatie met 

de opgenomen hoeveelheid tevenmelk voor een 3- tot 4-voudige calciumopname. 

De eerste week, kan er vanuit gegaan worden dat de calciumbehoefte van de pups toeneemt en kan 

er wat meer puppymelk gegeven worden Uit de literatuur blijkt dat de calciumconcentratie in de 

tevenmelk varieert en stijgt gedurende de lactatie. De calciumconcentratie neemt toe van1363 mg/l 

in colostrum tot een piek van 2440 op dag 25 (Adkins et al,2001).  Deze is ongeveer gelijk de 

waarde gemeten in onderzoek van Oftendal, welke uitkomt op 2400 mg/l (Oftendal, 1984). In een 

eerder onderzoek komt de calciumconcentratie in het begin van de lactatie overeen met die van 

Lönnerdal, 1366 mg/l maar stijgt niet verder tot 1757 mg/l op dag 10, waarna die vrijwel constant 

blijft (Lönnerdal et al, 1981). Aangezien er geen goede richtlijnen zijn voor de 

calciumhoeveelheden die de pups gedurende de eerste paar weken mogen opnemen, kan de 

hoeveelheid alleen ingeschat worden aan de hand van de bekende literatuur. In dit onderzoek zijn 

alle vergelijkingen gemaakt op basis van het tevenmelk onderzoek van Adkins. Omdat de 

calciumconcentratie al vanaf dag 1 in de tevenmelk gemeten is en er monsters genomen zijn op 

meerdere tijdstippen gedurende de lactatie, zijn de resultaten van Adkins als uitgangsbasis voor dit 

onderzoek gebruikt. Afhankelijk naar welk onderzoek gekeken wordt en welke waarden er 

gehanteerd worden, zullen de diverse berekeningen anders kunnen uitpakken. Gezien wordt dat de 

calciumconcentratie in tevenmelk toeneemt en de calciumbehoefte per kg lichaamsgewicht van de 

pups stijgt (Meyer & Zentek, 1998). Omdat de calciumhoeveelheid in puppymelkvervangers 

constant is, is het logisch dat de mineralen overschrijding gedurende de eerste levensweek het 

grootst is. Daarnaast is in dit onderzoek geen rekening gehouden met de hoeveelheden moedermelk 

die pups nog tot zich nemen tijdens de flesvoeding periode. 

 

Niet alleen de mineralenconcentratie, maar ook de overige samenstellingen van tevenmelk blijken 

nogal uiteen te lopen. Dit kan komen door de een verschil in analyse methode en afname van de 

melkmonsters. De sterke variatie in het percentage van het vetaandeel kan te maken hebben met 

melkafname techniek, waarbij wordt aangenomen dat het vetpercentage aan het eind van de 

melkafname hoger is dan in het begin (Forsum et al, 1979). De hoeveelheid vet in het monster zal 

bij een langdurige afname toenemen, waardoor ook het percentage en de energiedichtheid hoger 

zullen uitvallen Een pup drinkt echter meerdere malen per dag kleine beetjes en zal niet zo snel 20 

min achter elkaar gaan drinken. Waardoor er hier ook met een afname rekening mee zou moeten 

worden gehouden. 

De verschillen in energieaandeel blijken te liggen tussen de 1800 en 1400 Kcal/l (Adkins et al, 

2001) en tussen de 550 tot 800 ME Kcal/l in een eerder uitgevoerd onderzoek (Lönnerdal, 1996). 

De verschillen in energieaandeel worden niet alleen verklaard door het vetpercentage, maar ook 

door het aandeel in eiwit en lactose. Hoe hoger deze waarden, hoe hoger de energiedichtheid van de 

melk. Ook hierdoor kunnen calcium en fosfor hoeveelheden, uitgedrukt op energiebasis 

verschillend uitvallen. 
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De tevenmelk kan op verschillende momenten gedurende de lactatie afgenomen zijn, waardoor de 

samenstelling verschillend kan zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen melk, de tijdsduur 

en de lactatieperiode kan het aandeel van de diverse componenten in tevenmelk verschillen.  

Hiermee kunnen de verschillen in samenstelling en analyse tussen diverse onderzoeken verklaard 

worden. 

De studies over de samenstellingen van tevenmelk zijn daarnaast voornamelijk uitgevoerd bij 

Beagles en komen niet overeen met het ras dat in dit onderzoek is gebruikt. Daardoor kan ook de 

melksamenstelling bij Duitse Herders weer anders zijn. Het blijkt echter dat, hoeveel de 

verschillende rassen ook schelen in gewicht en grootte, er geen verschil te vinden is in de 

samenstelling van de tevenmelk tussen een groot en een klein ras (Russe, 1961; Scantlebury 2000). 

Hierdoor mag aangenomen worden dat de melksamenstelling ook geldt voor Duitse Herders. Er 

zijn meerdere factoren mogelijk, waardoor misschien niet de exacte hoeveelheden gebruikt zijn 

voor de berekeningen. 

 

In de flesvoeding periode van dag 1 tot week 3 liggen krijgen de pups, bij een gemiddeld 

puppymelk gebruik, iets te weinig energie binnen als puppymelk het enige is waar pups mee 

gevoerd worden. Gedurende de eerste 2 weken wordt de energiebehoefte van de pups bijna gedekt  

door het voeren van een gemiddelde hoeveelheid puppymelkpoeder. Bij Royal Canin, welke een 

hoge voerdichtheid heeft, komt deze het dichtst in de buurt van de energiebehoefte. In de bijlage is 

een tabel toegevoegd waarin de gevoerde hoeveelheden puppymelkpoeder en de energiebehoefte 

met elkaar vergeleken worden. 

Ook een overmaat aan energie kan aanleiding kan geven voor het ontwikkelen van 

skeletafwijkingen (Hedhammer, 1974). Er kan echter worden gezegd dat enkel alleen door het 

voeren van een gemiddelde hoeveelheid puppymelk er niet een te veel aan energie wordt 

opgenomen. Desondanks wordt er wel een teveel aan calcium en fosfor opgenomen als de pups 

naar energiebehoefte worden gevoerd vergeleken met de opname via alleen tevenmelk. Hoeveel 

energie en mineralen er daarnaast nog wordt opgenomen via tevenmelk is onbekend. 

 

In de bijvoeding periode is er geen sprake meer van een 3-voudige verhoging van de 

calciumopname door het voeren van alleen puppymelkpoeder. Hierbij is echter geen rekening 

gehouden met de hoeveelheid vaste voeding, die naast de puppymelk wordt gevoerd. Er moet 

hierbij wel gezegd worden dat de energie die via alleen de puppymelk wordt opgenomen veel te 

laag is, zie tabel in de bijlage. Vanaf een leeftijd van 2 weken voeren eigenaren hun pups soms al 

harde brokken bij, de meeste doen dit pas rond een leeftijd van 3.5 week. De exacte hoeveelheden 

aan brokken die worden bijgevoerd zijn niet bekend. Hierdoor wordt er wel een hoeveelheid 

calcium opgenomen die niet gespecificeerd is in dit onderzoek. Dit levert ondanks een juiste 

samenstelling van brokken wel een bijdrage aan de energie en mineralenhuishouding, waardoor de 

maximale toegestane dosis aan voedingsstoffen overschreven kan worden. Dit kan uiteindelijk weer 

een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van enostosis in combinatie met de gebruikte 

hoeveelheden puppymelkpoeders. 

 

Met deze gegevens en het feit dat puppymelk niet het enige is waarmee de pups worden groot 

gebracht, kan zeker worden gesteld dat de pups tot een leeftijd van 3 weken, door een ondeskundig 

en hoog gebruik van puppymelkvervangers een overmaat aan calcium kunnen opnemen. Of dit ook 

echt een aanleiding kan geven tot het ontwikkelen van enostosis is onder andere afhankelijk van het 

merk en de gegeven hoeveelheid puppymelkpoeder. Pups die een hoge hoeveelheid aan 

puppymelkvervangers krijgen toegediend, drinken waarschijnlijk minder melk bij de teef dan pups 

die een lage hoeveelheid puppymelk krijgen toegediend. Afhankelijk van de problemen die zich 

voordoen bij de pups of het moederdier, worden deze hoeveelheden waarschijnlijk door de fokkers 

aangepast. Ook de periode waarin de puppymelk wordt gegeven speelt een rol. Er blijkt een 

kritische periode te zijn waarin het niveau van de calciumconcentratie wordt bepaald die door de 

calciotrope hormonen wordt gereguleerd (Schoenmakers et al, 1999a). Dit calcium setpoint wordt 
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ingesteld bij pups op een jonge leeftijd, maar er is geen onderzoek gedaan of dit al gebeurt vanaf de 

geboorte. Een ander punt waar rekening mee gehouden moet worden is de tijdsduur waarin de 

puppymelk wordt gegeven. Wordt het slechts enkele dagen of voor langere periode gegeven. Bij 

problemen gebruiken fokkers tijdens de flesvoedingsperiode gemiddeld 2 ¾ week puppymelk en 

tijdens de bijvoedingsperiode 2 ³/5  week. Wanneer eenmalig een hoge calcium hoeveelheid wordt 

gegeven is de kans waarschijnlijk niet zo groot dat dit een aanleiding zal zijn tot het ontwikkelen 

van skeletafwijkingen. Pas na langere periode van hoge calciumgift zal het lichaam hier op 

reageren en zal het calciumregulatie mechanisme zich hierop instellen. Dat het calcium setpoint 

voor PTH hier zich niet direct op instelt blijkt ook uit onderzoek van (Schoenmakers et al, 1999a), 

waarbij honden die gevoerd werden met een voer met een hoog calciumgehalte gedurende 3 weken, 

wel een verhoogde calciumabsorptie en calcium plasmaconcentratie hadden, maar de tijdsduur te 

kort was voor het desensibiliseren van de bijschildklier. Een korte periode van een verhoogde 

calciuminname zorgt voor een voorbijgaande hypersecretie van CT, terwijl de bijschildklierfunctie 

onveranderd blijft.  

Voornamelijk pups uit nesten waar de melkhoeveelheid niet toereikend is, doordat de teef is 

overleden, de teef grote nesten heeft of waarbij de teef een slechte melkproductie heeft, bestaat de 

kans op het langdurig moeten toedienen van puppymelkvervangers. Zwakke pups worden vaker 

voor een aantal dagen bijgevoerd, maar mochten deze ook voor langere tijd bijgevoerd worden dan 

bestaat er bij een hoge gift ook voor deze pups een grotere kans dat zij een teveel aan calcium 

binnenkrijgen en hierdoor enostosis kunnen ontwikkelen.  

 

Al deze factoren zijn in meer of mindere mate van invloed op de totale opname van 

voedingsstoffen door de pups, waarbij in dit onderzoek geen rekening is gehouden is met deze extra 

opgenomen hoeveelheden aan calcium, fosfor en vitamine D. Wil er meer duidelijkheid verkregen 

worden over de mogelijke gevolgen van het geven van puppymelkpoeders, al dan niet in 

combinatie met het gelijktijdig opnemen van moedermelk en puppybrok, is verder onderzoek 

noodzakelijk. 
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8. Aanbevelingen 

Te veel aan calcium in het voer leidt tot afwijkingen in het skelet door een gestoorde opbouw en 

afbraak van kraakbeen en bot in gewrichten en groeischijven. Beschreven ziektes die hieraan ten 

grondslag liggen zijn osteochondrose en enostosis.  

Mocht er door omstandigheden extra bijgevoerd worden door de fokker, dan kan er het best een zo 

optimaal uitgebalanceerde voeding gegeven worden en moet er zorgvuldig mee worden omgegaan. 

Weeg de honden regelmatig, het liefst elke dag tot een leeftijd van 2 weken, om zo goed mogelijk 

een berekening te maken van de hoeveelheid puppymelk die kan worden toegediend. Geef in ieder 

geval niet meer dan de energiebehoefte van de pups bij een bepaald gewicht. Zeker niet als de pups 

ook nog bij de moederhond drinken, hierdoor krijgen de honden ook nog energie mee binnen, 

waardoor de hoeveelheid toegediende melk moet worden aangepast. Bekijk per product de 

hoeveelheid energie en de hoeveelheid calcium en fosfor en vergelijk deze met betrekking tot het 

calciumpercentage per energie eenheid. Zo kan er beter een product gekozen worden met een zo 

laag mogelijk calcium- fosfor- en vitamine D gehalte. Royal Canin en Bogena zijn producten met 

lage hoeveelheden van deze mineralen. Vermijd liever poeders met een hoge percentages zoals 

Farmfood, Maedowfield. Happydog en Meradog. Deze bevatten voornamelijk hoge hoeveelheden 

aan vitamine D. Er kan daardoor beter voor een ander puppymelkpoeder gekozen worden. 

Wordt de puppymelk gegeven tijdens de fles of bijvoeding periode, dan is het belangrijk de 

overgang van moedermelk naar puppymelk vervangende producten of naar vast voedsel zo 

voorzichtig mogelijk te laten plaatsvinden, omdat de pups deze producten niet gewend zijn en de 

samenstelling verschilt van die van tevenmelk. Het kan daardoor nog als eens voorkomen dat de 

producten niet goed verdragen worden of dat de pups last krijgen van diarree.  

De meeste fokkers proberen de speenperiode zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen en beginnen 

met spenen door de pups eerst wat puppymelk te geven en weken hier later wat brokjes in. Ook het 

toevoegen van water aan vaste brokjes helpt de overgang te vergemakkelijken. Rekening moet 

gehouden worden met het feit dat er niet te veel calcium binnengekregen moet worden. Hierbij 

moeten de juiste hoeveelheden puppymelk worden gegeven. Deze hoeveelheden mogen zeker niet 

te hoog zijn en als het mogelijk is kunnen de producten beter alleen gedurende een korte periode 

gebruikt worden. 

Ook moeten de verhoudingen van calcium en fosfaat met elkaar in verhouding zijn, vanwege de 

mogelijke invloeden hiervan op de hele calciumregulatie. Een te veel aan calcium in de voeding 

zorgt daarnaast voor een onvoldoende opname van fosfaat, omdat deze een onoplosbaar complex 

vormen met elkaar. Ook leiden hoge fracties van fosfaat en fytaat (welke fosforverbindingen bezit) 

tot een verminderde opname van calcium. Een dieet van alleen maar vlees i.p.v. harde puppybrok is 

dan ook niet aan te bevelen omdat deze juist een te weinig aan calcium bevat en een overmaat aan 

fosfor, waardoor botbreuken door een verzwakking van het skelet kunnen optreden (Hazewinkel et 

al, 1991). 

De ideale ratio van calcium en fosfor in hondenvoeding ligt tussen de 1.2:1 en 1.5:1 met een 

maximum van 2:1 (NRC en AAFCO). Volgens Schoenmakers is de ratio van minder belang, maar 

vormen absolute hoeveelheden bij een overmaat aan calcium een groter risico op het ontwikkelen 

van skeletafwijkingen (Schoenmakers et al, 1999b). Echter leidt een hoge Ca:P verhouding wel tot 

een verandering in de reactiviteit van de bijschildklier wanneer er langdurig een dieet met een te 

hoog calciumgehalte wordt gevoerd. 

De verpakking is een richtlijn, het is vooral belangrijk om naar het gewicht te kijken en de pups te 

wegen, zodat er uitrekenend kan worden hoeveel ze nodig hebben. Afhankelijk of ze goed groeien, 

kan de hoeveelheid worden aangepast. Dikke en dunne pups niet evenveel voeren, want niet elke 

pups is even actief. Voer in ieder geval niet te veel, wat betreft energie en mineralen. Begin met een 

standaard hoeveelheid te geven en kijk of de pups het goed op eten. Overgebleven restjes kunnen 

aan de teef worden gegeven als deze daar behoefte aan heeft. 

Hebben de pups de voeding erg snel op dan kan de volgende keer iets meer worden gegeven. 
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Houd de gewichten gedurende de eerste 2 weken goed in de gaten en blijf wegen. Het beste is 

gedurende de eerste levensweken de pups elke dag te wegen, daarna kan volstaan worden met 1 

keer in de 3 a 4 dagen. Blijf in ieder geval goed kijken naar de pups en voer als fokker niet 

overmatig veel en langdurig puppymelkpoeder, maar gebruik het deskundig om de risico’s van 

skeletafwijkingen op latere leeftijd te verkleinen.
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10. Bijlagen 

Enquête puppymelk  

 “Gebruik van diverse puppymelkpoeders onder fokkers van Duitse Herdershonden” 

 

Het doel van deze enquête is dat het gebruik van diverse puppymelkpoeders onder fokkers van de 

Duitse Herdershond in kaart kan worden gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Irene 

Beckers, een 5
e
 jaars student Diergeneeskunde, die bezig is met haar wetenschappelijk onderzoek. 

Zij heeft een enquête opgesteld met meerkeuze en open vragen, welke gaan over het gebruik van 

diverse soorten puppymelk vervangende producten, die worden gebruikt door de fokkers.  

Wij stellen het zeer op prijs dat u meewerkt aan dit onderzoek en wij zullen uw gegevens 

vertrouwelijk en anoniem behandelen.  

 

Vragen met betrekking tot de fokkerij 

 
1) Hoe lang fokt u al met Duitse Herders? 

�  <1 jaar 

�  1-5 jaar 

�  5-10 jaar 

�  10-15 jaar 

�  > 15 jaar 

 

2) Hoeveel nesten krijgt u gemiddeld per jaar? 

�  <1 

�  1-3 

�  3-5 

�  5-7 

�  >7 

 

3) Maakt u wel eens gebruik van puppymelkpoeders en zo ja, hoe vaak? 

�  Nee 

�  Ja, namelijk 

o Bij ieder nest geboren pups 

o Alleen bij probleempups 

o Als bijvoeding 

o Overig: namelijk………………… 

o  

4) Welk merk puppymelkpoeder gebruikt u? 

�  Royal Canin 

�  Happy Dog 

�  Bogena Pup-I-Mel 

�  Milkodog 

�  Meradog 

�  Bosch 

�  FarmFood No 1 

�  Meadowfield 

�  Overig: namelijk……………………. 
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5) Waar haalt u uw puppymelk vandaan? 

�  Dierenartspraktijk 

�  Dierenspeciaalzaak 

�  Groothandel 

�  Boerderij (koemelk/geitenmelk) 

�  Overig: namelijk……………………. 

 

Vragen met betrekking tot het moederdier  

en het besluit tot het geven van puppymelk aan de pups 
 

6) Wanneer besluit u pups bij te voeren met puppymelk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

�  Direct na het constateren van een probleem bij de pup of het moederdier  

�  Als de pups in gewicht afnemen  

�  Puppymelk wordt als aanvulling gegeven bij een groot nest pups 

�  Na een aantal weken om het moederdier te ontlasten  

�  Rondom speenleeftijd, om de overgang naar vast voedsel te vergemakkelijken  

�  Om puppybrokjes te weken en smakelijker te maken   

�  Puppymelk wordt gegeven om de pups sneller te laten groeien 

�  Anders, namelijk 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7) Hebt u het idee dat het geboorteverloop (bv. een moeilijke bevalling, keizersnede) en/of ziekte 

van het moederdier na de geboorte, invloed heeft op het gebruik van puppymelk bij het nest 

geboren pups? 

�  Nee  

�  Ja 

 

8) Kunt u aangeven welke problemen u tegenkomt bij het moederdier en de pups en naar 

aanleiding waarvan u puppymelk moet gaan gebruiken? (zie verder vraag 9) 

�  Keizersnede     1  2 3 4 5 

�  Te lang durende partus    1  2 3 4 5 

�  Het niet op gang komen van de melkproductie 1  2 3 4 5 

�  Te weinig/ slechte kwaliteit melkproductie 1  2 3 4 5 

�  Ziek moederdier a.g.v. baarmoederontsteking  

     of uierontsteking  1  2 3 4 5 

�  Afstoting van de pups door het moederdier 1  2 3 4 5 

�  Zieke of zwakke pups    1  2 3 4 5 

�  Achterblijvers     1  2 3 4 5 

�  Andere redenen, namelijk 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9) Geef bij de vraag 8 genoemde problemen aan hoe vaak u deze tegen komt en ervoor kiest om 

(alle) pups (bij) te voeren met puppymelk?  

Geef hieraan een gradering van 1-5 (1=nooit, 2= soms, 3= regelmatig, 4= vaak, 5= altijd) 

………………………………………………………………………………………..…….. 

 

10) Als er problemen zijn bij het voeden van de pups worden de pups in eerste instantie 



 51 

�  Bijgevoerd met een vervangend puppymelk product 

�  Extra vaak aangelegd bij de moederhond, zodat ze zelf kan voeden  

�  Overgelegd naar een andere teef die de pups kan voeden  

�  Anders, namelijk 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11) Wordt er standaard puppymelk gegeven aan de pups, als de hoeveelheid pups in een nest boven 

een bepaald aantal uitkomt? 

�  Nee 

�  Ja, bij een nest grootte van 

o 1-5 

o 5-8 

o 8-10 

o 10-12 

o >12 

�  Anders, 

namelijk …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12)  Wat krijgt het moederdier tijdens de dracht en lactatie gevoerd? 

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………….. 

 

13)  Krijgt de teef tijdens de dracht en lactatie meer gevoerd en hoeveel meer per dag? 

�  Ik voer niet meer  

�  Ik voer meer tijdens de dracht 

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………….. 

�  Ik voer meer tijdens de lactatie  

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………….. 

�  Deze hoeveelheid wordt tijdens in ……Porties per dag aan het moederdier gevoerd? 

 

 

Vragen met betrekking tot de pups  

en het gebruik van de puppymelk 

 
De hoeveelheid puppymelk die de pups per dag en per keer binnenkrijgen, hangt af van de manier 

van voeren. Hieronder staan nog enkele vragen om de precieze hoeveelheid puppymelk die per dag 

wordt opgenomen, gedurende de eerste 6 weken, goed in kaart te kunnen brengen. 

 

14) Hoe wordt de hoeveelheid die de pups per dag binnenkrijgen vastgesteld? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

�  De pups worden gevoerd op groei: 

Gestreefd wordt dat er een verdubbeling van het gewicht in  

……….……….. dagen optreedt  

�  De pups worden gevoerd naar het gewicht van de pup: 

…………………% van het lichaamsgewicht van de pup wordt gevoerd 

�  De pups worden gevoerd op energiebehoefte: 

………………… Joule/kg lichaamsgewicht 
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 (standaard is 211.9 kCal/kg l.g. in maand 1 en 192.9 kCal/kg l.g. in maand 2) 

�  De pups worden gevoerd naar het gewicht van het moederdier: Hierbij 

wordt …………………. gram/ kg lichaamsgewicht moederdier aangehouden  

(normaal is tussen de 2 - 2.5 gram/kg l.g.) 

�  De pups worden gevoerd op het aantal ml vocht dat de pups moeten 

binnenkrijgen: ……………………. ml/ kg lichaamsgewicht/dag  

(standaard is 180 ml/kg/l.g./dag) 

�  Er wordt aanhouden wat er op de verpakking van het betreffende puppymelkproduct 

staat 

�  De pup krijgt zoveel binnen als hij kan drinken 

�  De pups worden na elke voeding gewogen om zo te zien hoeveel ze hebben 

binnengekregen 

�  Anders, 

namelijk …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

15) Wat is de reden waarom u kiest voor het door u gekozen antwoord bij vraag 14? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

16)  Hoe bereidt u de puppymelk? 

1 deel poeder wordt opgelost/ gemengd met  

o 1 deel water 

o 2 delen water 

o 3 delen water 

o 4 delen water 

o Anders, namelijk 

………………………………………………………………………………… 

 

17) Omcirkel de juiste antwoorden en/ of vul in: 

De puppymelk wordt     Per dag / Per maaltijd /of anders……………bereid 

Puppymelk wordt gemaakt door koud/ warm/ heet/ kokend water aan het poeder toe te   

voegen  

De puppymelk wordt koud/ lauw/ warm (37 graden)/ of anders aan de pups gevoerd 

 

18) Hoe wordt deze hoeveelheid gegeven? 

�  Via een flesje 

�  Via een sonde in de maag  

�  Via een spuitje in de bek 

�  Via een drinkbakje  

�  Er wordt een papje gemaakt van puppybrokjes geweekt in puppymelk  

�  Anders, namelijk 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

19)  Wat is de reden waarom u kiest voor het door u gekozen antwoord bij vraag 18? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

20) Op welke wijze wordt het gewicht van de pups in de gaten gehouden? 
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Op welke leeftijd gebeurt dat voor het eerst?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Hoe vaak wordt het gewicht van de pups vastgesteld? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Tot welke leeftijd wordt dit gedaan? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Worden deze gegevens opgeschreven of bijgehouden in de 

computer? ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

21) Heeft u nog (geboorte)gewichten van de pups gedurende de groeiperiode?  

Zo ja, hoeveel wogen de pups bij de geboorte, op 2, 4 en 8 weken leeftijd. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

22) Op welke leeftijd krijgen de pups vast voedsel bijgevoerd? 

�  Als de pups 2 weken oud zijn 

�  3 weken 

�  4 weken 

�  5 weken 

�  6 weken 

 

23) Krijgen de pups ook tijdens het bijvoeren van dit vast voedsel nog puppymelk    vervangende 

producten aangeboden?  

�  Nee 

�  Ja 

 

24) Geef een voorbeeld of omschrijf de hoeveelheid puppymelk die er per dag wordt gevoerd aan 

de pups (geef eventueel aan in hoeveel maaltijden per dag dit wordt gegeven). 

 

1) Bij pups die puppymelk krijgen vanwege problemen bij de pups of het moederdier 

(flesvoeding)  
Graag aangeven in milliliters aangemaakte puppymelk of het aantal gram 

puppymelkpoeder dat wordt gegeven) 

Pups van 1 dag oud 

…………………………………………………………………………………………… 

Pups van enkele dagen oud 

……………………………………………………………………………………………. 

Pups van 1 week oud  

…………………………………………………………………………………………… 

Pups van 2 weken 

oud …………………………………………………………………………………………… 

Pups van 3 weken 

oud …………………………………………………………………………………………… 

 

2) Bij pups die puppymelk gevoerd krijgen om het moederdier te ontlasten of tijdens de 

overschakeling van moedermelk naar vast voedsel (Bijvoeding) 
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(graag aangeven in milliliters of hoeveelheid poeder die wordt gegeven: Theelepel, 

eetlepel, koffie maatschepje, koffiekopje, mok, soepbord)  

Pups van 2 weken oud 

…………………………………………………………………………………………… 

Pups van 3 weken 

oud …………………………………………………………………………………………… 

Pups van 4 weken 

oud …………………………………………………………………………………………… 

Pups van 5 weken 

oud …………………………………………………………………………………………… 

Pups van 6 weken 

oud ……………………………………………………………………………………………  

 

25) Hoelang wordt het voeren van puppymelk meestal voortgezet  

�  1 tot enkele dagen 

�  1 week 

�  2 weken 

�  3 weken 

�  Anders, namelijk 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

26) Houdt u bij hoeveel en hoelang een pup al vervangende puppymelk producten binnenkrijgt? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

27)  Ziet u verschil in groei tussen de pups die bij het moederdier hebben gedronken en pups die 

zijn (bij)gevoerd met puppymelk?  

�  Nee  

�  Ja,  

o Hoe groot is dit 

verschil? ………………………………………………………………………………

… 

 

28) Hebt u nog opmerkingen of ervaringen die met het gebruik van diverse puppymelk producten te 

maken hebben?  

…………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………...……………………… 

 

29) Stelt u het op prijs al ik u een kopie stuur van de uitslagen van de enquête waarin, uiteraard 

anoniem, de uitslagen van alle deelnemers zijn verwekt? 

�  Ja 

�  Nee 

 

 

Hiermee bent u aan het einde gekomen van de enquête, wij bedanken u hartelijk voor uw 

medewerking. 

Mocht u naar aanleiding van deze enquête nog vragen hebben dan kunt u altijd contact 

opnemen met Irene Beckers of een email sturen naar : I.P.Beckers@students.uu.nl 
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Analyse puppymelkpoeders 

 
Analyse van de 10 meest gebruikte puppymelkpoeders 

 

Percentage voedingsstoffen vermeld op de verpakking en geanalyseerd door Pre-Mervo 

 
Ruw 

eiwit 

Ruw 

Vet 

Ruwe 

Celstof 

Ruwe 

as Vocht KH Calcium Fosfor 

Vit. 

D* 

ME 

Kcal 

Meng 

Verhou 

Ding 

Calcium

: fosfor 

 Merk puppymelkpoeder 

Royal Canin 
Verpakking 33 39 0 6 3 19 1,1 0,8 150 513,5 1:2 1,38:1 

Pre-Mervo 33,2 38 0,4 4,6 2,4 21,93 1 0,7  220 511,7   1,44:1 

DS basis 34 38.4 0.38 4.7      - 22.52 0.99 0.69  524.2   

Happydog 
Verpakking 29 25 0,2 7,5  39,3 1,1 0,8 150  448 1:2 1,38:1 

Pre-Mervo 29 23 0,2 6,4 4,5 37,08 0,9 0,8  300 443,8   1,12:1 

DS basis 30.4 23.9 0.23 6.7      - 38.77 0.96 0.85  445.2   

Bogena 
Verpakking 24 24 0 7 3,5 41,5         0,9     0,6 200   433 1:2.5 1,43:1 

Pre-Mervo 25 24 0,5 6,2 2,6 42,17         0,9     0,6  140 434,9   1,51:1 

DS basis 25.7 24.1 0.54 6.4      - 43.26          0.9       0.6  446.2   

Milkodog 
Verpakking 28,6 26 13 5,5 2,6 24,4   200 404,8 1:2   

Pre-Mervo 30,6 24 0,3 5,5 3,6 36,52 0,9 0,8  230 434,7   1,19:1 

DS basis 31.7 24.4 0.29 5.7         - 37.91 0.92 0.78  451.0   

Meradog 
Verpakking 25,2 18 0,3 7,5         - 49 1,1 0,7 200 412,7 1:1,5 1,57:1 

Pre-Mervo 29,1 24 0,1 6,3 4,4 36,26 0,9 0,8  350 431,1   1,17:1 

DS basis 30.4 24.5 0.15 6.9 - 38.05 0.95 0.82  447.8   

Bosch 
Verpakking 30 25 0,1 7,5 5 32,4 1,1 0,8 150 430,9 1:2 1,38:1 

Pre-Mervo 27,9 31 0,3 5,6 9 26,04 0,9 0,8  240 454   1,08:1 

DS basis 32.6 34.3 0.29 6.2 - 26.61 0.99 0.91  498.8   

Farmfood 
Verpakking 27 28 0 5,7 3,2 36,1 1,1 0,8 150 458,9 1:1,7 1,38:1 

Pre-Mervo 24,4 18 0,2 6,4 4,7 45,98 1,2 0,8  270 401,9   1,49:1 

DS basis 25.6 19.2      0.23 6.7 - 48.27 1.21 0.81  421.8   

Meadowfield 
Verpakking 28 30  6,2 3,5 32,3 1,2 0,8 160 466,1 1:4 1,5:1 

Pre-Mervo 26,8 27 0,5 6,4 4,2 35,26 1,1 0,8  190 445   1,34:1 

DS basis 28 28 0.56 60.7 - 36.74 1.16 0.87  464.6   

Trovet 
Verpakking 28 30 0,1 6,2 3,5 32,2 1,2 0,8 160 465,7  1,5:1 

Pre-Mervo 27,5 28 0,5 6,4 4,6 32,67 1 0,8    **  451,2   1,28:1 

DS basis 28.8 29.6 0.55 6.7 - 34.35 1.05 0.82  472.6   

Puppy gold 
Verpakking 26,3 23 0,1 8,8 3,7 38,4 1,2 1 180 419,4 1:3 1,26:1 

Pre-Mervo 27,4 23 0,4 8,3 3,3 37,58 1,1 0,9    ** 422,9   1,17:1 

DS basis 28.3 23.8 0.43 8.6 - 38.87 1.12 0.95  437.4   
De bovenstaande 10 puppymelkpoeders die zijn onderzocht, zijn in de tabel op 3 verschillende manieren 

weergegeven. De eerste is de samenstelling die op de verpakking van het desbetreffende product staat aangegeven. 

De tweede is de geanalyseerde waarde door Pre-Mervo. De analyse van Pre-Mervo is gebruikt als uitgangswaarde 

voor de 3
e
 weergave, namelijk het percentage op droge stof basis. 

 *Vit D is geanalyseerd bij TNO in Zeist. ** Vit D is niet geanalyseerd, alleen verpakking beschikbaar.  
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Energiebehoefte 

 
Energiebehoefte vergeleken met de energie die ze binnen krijgen als ze gevoerd worden met de 

gemiddelde hoeveelheid puppymelkpoeder per merk. 

Hoeveelheid energie die pups opnemen als ze gevoerd worden met alleen puppymelk (gemiddeld gebruik genomen) 

vergeleken met de energiebehoefte ( de hoeveelheid die ze binnen zouden moeten krijgen in een bepaalde periode 

met een bepaald gewicht). 

 

Calcium en fosfor hoeveelheden

Gemiddelde hoeveelheid puppymelkpoeder gegeven door fokkers gedurende dag 1 tot week 6 

19,88 26,60 40,48 56,88 69.40 36,67 44,34 44,21 38,26 34,44 

1 dag 

oud 

enkele 

dagen 

week 

1 

week 

2 

week 

3 

week 

2 

week 

3 

week 

4 

week 

5 

week  

6 

 Flesvoedingsperiode Bijvoedingsperiode 

Merk voer 

ME.Kcal/ 

100 gram  Energie in Kcal die ze hierbij opnemen 

Royal Canin 511,70  101,73 136,11 207,14 291,05 355,12 187,64 226,89 226,22 195,78 176,23 

Happydog 443,78    88,22 118,05 179,64 252,42 307,98 162,73 196,77 196,20 169,79 152,84 

Bogena 434,85    86,45 115,67 176,03 247,34 301,79 159,46 192,81 192,25 166,37 149,76 

Milkodog 434,67    86,41 115,62 175,95 247,24 301,66 159,39 192,73 192,17 166,30 149,70 

Meradog 431,06    85,69 114,66 174,49 245,19 299,16 158,07 191,13 190,57 164,92 148,46 

Bosch 453,99    90,25 120,76 183,78 258,23 315,07 166,48 201,30 200,71 173,70 156,35 

Farmfood 401,88    79,89 106,90 162,68 228,59 278,90 147,37 178,19 177,67 153,76 138,41 

Meadowfield 445,01    88,47 118,37 180,14 253,12 308,84 163,19 197,32 196,74 170,26 153,26 

Trovet 451,15    89,69 120,01 182,63 256,61 313,10 165,44 200,04 199,45 172,61 155,38 

Puppy gold 422,93    84,08 112,50 171,20 240,56 293,51 155,09 187,53 186,98 161,81 145,66 

Energie behoefte 108.1 137.7 182.2 254.3 425, 9 254.3 425.9 597.6 709.9 875.8 



 

 

     Puppymelk gebruik gedurende de flesvoeding periode (dag 1 tot 3 weken leeftijd) 

Leeftijd pups Week 1 Week 2 

Gebruik Gemiddeld            Laag      Hoog Gemiddeld      Laag      Hoog Gemiddeld       Laag     Hoog Gemiddeld       Laag       Hoog 

Aantal gram 

puppymelkpoeder  40,48 10 65 40,48 10 65 56,88 15 90 56,88 15 90 

Merk 

Opgenomen hoeveelheid calcium  

in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor 

in g 

Opgenomen hoeveelheid calcium 

in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor 

in g 

Royal Canin 0,393 0,097 0,631 0,271 0,067 0,436 0,552 0,146 0,873 0,381 0,101 0,603 

Happydog 0,372 0,092 0,598 0,328 0,081 0,527 0,523 0,138 0,828 0,461 0,122 0,729 

Bogena 0,356 0,088 0,572 0,235 0,058 0,377 0,501 0,132 0,792 0,330 0,087 0,522 

Milkodog 0,360 0,089 0,579 0,304 0,075 0,488 0,506 0,134 0,801 0,427 0,113 0,675 

Meradog 0,368 0,091 0,592 0,316 0,078 0,507 0,518 0,137 0,819 0,444 0,117 0,702 

Bosch 0,364 0,090 0,585 0,336 0,083 0,540 0,512 0,135 0,810 0,472 0,125 0,747 

Farmfood 0,466 0,115 0,748 0,312 0,077 0,501 0,654 0,173 1,035 0,438 0,116 0,693 

Meadowfield 0,449 0,111 0,722 0,336 0,083 0,540 0,631 0,167 0,999 0,472 0,125 0,747 

Trovet 0,405 0,100 0,650 0,316 0,078 0,507 0,569 0,150 0,900 0,444 0,117 0,702 

Puppy gold 0,437 0,108 0,702 0,372 0,092 0,598 0,614 0,162 0,972 0,523 0,138 0,828 

Teven melk 0.211 0.139 0.359 0.216 

Te veel  1,7 - 2.2                                    - 2,7 - 3,5 1,7 - 2,7 - 2, - 4,3  1,4 – 1.8                         - 2,2 –2,9 1,5 - 2,4 - 2,4 - 3,8 

Leeftijd pups Op dag 1 Na enkele dagen 

Gebruik Gemiddeld             Laag      Hoog Gemiddeld      Laag       Hoog Gemiddeld         Laag     Hoog Gemiddeld       Laag       Hoog 

Aantal gram 

puppymelkpoeder  19,88 5 60 19,88 5 60 26,6 10 60 26,6 10 60 

Merk 

Opgenomen hoeveelheid calcium  

in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor 

in g 

Opgenomen hoeveelheid calcium 

in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor 

in g 

Royal Canin 0,193 0,049 0,582 0,133 0,034 0,402 0,258 0,097 0,582 0,178 0,067 0,402 

Happydog 0,183 0,046 0,552 0,161 0,041 0,486 0,245 0,092 0,552 0,215 0,081 0,486 

Bogena 0,175 0,044 0,528 0,115 0,029 0,348 0,234 0,088 0,528 0,154 0,058 0,348 

Milkodog 0,177 0,045 0,534 0,149 0,038 0,450 0,237 0,089 0,534 0,200 0,075 0,450 

Meradog 0,181 0,046 0,546 0,155 0,039 0,468 0,242 0,091 0,546 0,207 0,078 0,468 

Bosch 0,179 0,045 0,540 0,165 0,042 0,498 0,239 0,090 0,540 0,221 0,083 0,498 

Farmfood 0,229 0,058 0,690 0,153 0,039 0,462 0,306 0,115 0,690 0,205 0,077 0,462 

Meadowfield 0,221 0,056 0,666 0,165 0,042 0,498 0,295 0,111 0,666 0,221 0,083 0,498 

Trovet 0,199 0,050 0,600 0,155 0,039 0,468 0,266 0,100 0,600 0,207 0,078 0,468 

Puppy gold 0,215 0,054 0,648 0,183 0,046 0,552 0,287 0,108 0,648 0,245 0,092 0,552 

Teven melk 0,088 0,060 0,116 0,077 

Te veel 2 - 2,6 -  6 - 7,8 1.9 - 3,1 - 5.8 - 9.2 2.0 - 2.7 - 4.6 - 5.9 2,0 - 3,2  0 - 1,2        4,5 - 7,2 
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Gemiddeld, laag en hoog gebruik in grammen puppymelkpoeder, dat de fokkers aan hun pups geven, gedurende de eerste 3 weken. De hiermee binnen 

gekregen hoeveelheden aan calcium en fosfor staan aangegeven in grammen per dag, dit kan vergeleken worden met de hoeveelheid die ze zouden 
binnen krijgen met alleen tevenmelk, waaruit de overmaat aan opname van mineralen blijkt. 

Leeftijd pups Week 3 

Gebruik Gemiddeld          Laag     Hoog Gemiddeld      Laag            Hoog 

Aantal gram 

puppymelkpoeder  69,40    40 90 69,40 40          90 

Merk 

Opgenomen hoeveelheid calcium  
in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor  
in g 

Royal Canin 0,673 0,388 0,873 0,465 0,268 0,603 

Happydog 0,638 0,368 0,828 0,562 0,324 0,729 

Bogena 0,611 0,352 0,792 0,403 0,232 0,522 

Milkodog 0,618 0,356 0,801 0,521 0,300 0,675 

Meradog 0,632 0,364 0,819 0,541 0,312 0,702 

Bosch 0,625 0,360 0,810 0,576 0,332 0,747 

Farmfood 0,798 0,460 1,035 0,534 0,308 0,693 

Meadowfield 0,770 0,444 0,999 0,576 0,332 0,747 

Trovet 0,694 0,400 0,900 0,541 0,312 0,702 

Puppy gold 0,750 0,432 0,972 0,638 0,368 0,828 

Teven melk 0.616 0.434 

Te veel  0 – 1,3 - 1,3 – 1.7 0 - 1,5 - 1,2 - 1,9 

5
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Puppymelk gebruik gedurende de Bijvoeding periode (2 tot en met 6 weken leeftijd)   

Leeftijd pups Week 4 Week 5 

Gebruik Gemiddeld            Laag      Hoog Gemiddeld      Laag       Hoog Gemiddeld        Laag     Hoog Gemiddeld       Laag       Hoog 

Aantal gram 

puppymelkpoeder  44,21 20 90 44,21 20 90 38,26 20 60 38,26 20 60 

Merk 

 

Opgenomen hoeveelheid calcium in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor 
in g 

Opgenomen hoeveelheid calcium 
in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor 
in g 

Royal Canin 0,429 0,194 0,873 0,296 0,134 0,603 0,371 0,194 0,582 0,256 0,134 0,402 

Happydog 0,407 0,184 0,828 0,358 0,162 0,729 0,352 0,184 0,552 0,310 0,162 0,486 

Bogena 0,389 0,176 0,792 0,256 0,116 0,522 0,337 0,176 0,528 0,222 0,116 0,348 

Milkodog 0,393 0,178 0,801 0,332 0,150 0,675 0,341 0,178 0,534 0,287 0,150 0,450 

Meradog 0,402 0,182 0,819 0,345 0,156 0,702 0,348 0,182 0,546 0,298 0,156 0,468 

Bosch 0,398 0,180 0,810 0,367 0,166 0,747 0,344 0,180 0,540 0,318 0,166 0,498 

Farmfood 0,508 0,230 1,035 0,340 0,154 0,693 0,440 0,230 0,690 0,295 0,154 0,462 

Meadowfield 0,491 0,222 0,999 0,367 0,166 0,747 0,425 0,222 0,666 0,318 0,166 0,498 

Trovet 0,442 0,200 0,900 0,345 0,156 0,702 0,383 0,200 0,600 0,298 0,156 0,468 

Puppy gold 0,397 0,216 0,972 0,408 0,184 0,828 0,413 0,216 0,648 0,352 0,184 0,552 

Teven melk 0,886 0,595 1,137 0,635 

Te veel - - 0 - 1,2 - - 0 - 1,4 - - - - - - 

Leeftijd pups Week 2 Week 3 

Gebruik Gemiddeld           Laag      Hoog Gemiddeld      Laag       Hoog Gemiddeld        Laag     Hoog Gemiddeld       Laag       Hoog 

Aantal gram 

puppymelkpoeder  36,76        20 80 36,76 20 80 44,34 20 90 44,34 20 90 

Merk 

Opgenomen hoeveelheid calcium  

in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor 

in g 

Opgenomen hoeveelheid calcium 

in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor 

in g 

Royal Canin 0,357 0,194 0,776 0,133 0,034 0,402 0,430 0,194 0,873 0,297 0,134 0,603 

Happydog 0,338 0,184 0,736 0,161 0,041 0,486 0,408 0,184 0,828 0,359 0,162 0,729 

Bogena 0,323 0,176 0,704 0,115 0,029 0,348 0,390 0,176 0,792 0,257 0,116 0,522 

Milkodog 0,327 0,178 0,712 0,149 0,038 0,450 0,395 0,178 0,801 0,333 0,150 0,675 

Meradog 0,335 0,182 0,728 0,155 0,039 0,468 0,403 0,182 0,819 0,346 0,156 0,702 

Bosch 0,331 0,180 0,720 0,165 0,042 0,498 0,399 0,180 0,810 0,368 0,166 0,747 

Farmfood 0,423 0,230 0,920 0,153 0,039 0,462 0,510 0,230 1,035 0,341 0,154 0,693 

Meadowfield 0,408 0,222 0,888 0,165 0,042 0,498 0,492 0,222 0,999 0,368 0,166 0,747 

Trovet 0,368 0,200 0,800 0,155 0,039 0,468 0,443 0,200 0,900 0,346 0,156 0,702 

Puppy gold 0,397 0,216 0,864 0,183 0,046 0,552 0,397 0,216 0,972 0,408 0,184 0,828 

Teven melk 0,359 0,216 0,616 0,434 

Te Veel 0 - 1,2 -  2,0 – 2,7 - -  1,6 - 2,6 - - 1,3 - 1,7 - - 1,2 - 1,9 

5
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Gemiddeld, laag en hoog gebruik in grammen puppymelkpoeder, dat de fokkers geven aan hun pups, gedurende de bijvoeding periode, vanaf 2 tot 6 

weken leeftijd. De hiermee binnen gekregen hoeveelheden aan calcium en fosfor staan aangegeven in grammen per dag, vergelijk dit met de hoeveelheid 

die ze zouden binnen krijgen met alleen tevenmelk en de overmaat aan mineralen die ze hiermee opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd pups Week 6 

Gebruik Gemiddeld             Laag      Hoog Gemiddeld      Laag                Hoog 

Aantal gram 

puppymelkpoeder  34,44 15 75 34,44 15 75 

Merk 

Opgenomen hoeveelheid calcium  
in g 

Opgenomen hoeveelheid fosfor  
in g 

Royal Canin 0,334 0,146 0,728 0,231 0,101 0,503 

Happydog 0,317 0,138 0,690 0,279 0,122 0,608 

Bogena 0,303 0,132 0,660 0,200 0,087 0,435 

Milkodog 0,307 0,134 0,668 0,258 0,113 0,563 

Meradog 0,313 0,137 0,683 0,269 0,117 0,585 

Bosch 0,310 0,135 0,675 0,286 0,125 0,623 

Farmfood 0,396 0,173 0,863 0,265 0,116 0,578 

Meadowfield 0,382 0,167 0,833 0,286 0,125 0,623 

Trovet 0,344 0,150 0,750 0,269 0,117 0,585 

Puppy gold 0,372 0,162 0,810 0,317 0,138 0,690 

Teven melk 1,201 0,743 

Te veel - - - - - - 
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