DE GOUDEN
HONDENDROL
Helpt u mee deze te ontwikkelen?
Doe mee met de

verteringsstudie
bij u thuis!

INFORMATIEBROCHURE

“FOOD FOR POOP”
Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door de Wageningen University
en mede mogelijk gemaakt door
S�ch�ng Be�er Pet World en
partners.

1. Inleiding
De kwaliteit van voeding is essentieel voor de gezondheid en welzijn van honden. De bepaling van
verteerbaarheid van een hondenvoeding is een van de kwaliteitsaspecten die kan worden gemeten in
de voeding. De verteerbaarheid van een voeding geeft informatie over de product specificaties, de
voedingswaarde en de veiligheid van het product.
In gestandaardiseerde omstandigheden zijn er richtlijnen vastgesteld hoe deze bepaling te doen. In
de thuissituatie weten we echter nog niet hoe we op een betrouwbare manier de verteerbaarheid van
een huisdierenvoeding kunnen bepalen.

“Het doel van deze studie is om
een wetenschappelijke basis te
leggen voor het uitvoeren van
verteerbaarheidstesten in een
thuissituatie.”

2. Deelname aan de studie
Door uw deelname aan deze studie kunnen wij inzicht krijgen in de vereisten voor een goed protocol
om kwaliteit van hondenvoeding in de thuissituatie te kunnen testen. Deelname is geheel vrijblijvend.
Lees de informatie in deze brochure van tevoren rustig door en vraag om meer informatie als u vragen
heeft door een email te sturen naar in-homepetpanel@wur.nl.

"Samen kijken wij wat de
vereisten zouden moeten zijn om
kwaliteit van hondenvoeding goed
te kunnen testen!"

3. Wat meedoen inhoudt
De studie duurt 2 weken. Tijdens de studie zal uw hond twee keer 1 week (opeenvolgend) een door
ons verstrekte voeding eten. Wij vragen u om ontlasting van uw hond te verzamelen en een dagboekje
in te vullen.

In het kort wat er van u verwacht wordt tijdens deelname:
U vult van tevoren een korte online enquête in waarin u ons
informatie verschaft over uw hond en de omgeving waarin u
uw hond huisvest.
U voert uw hond gedurende 2 weken een door ons geleverde
voeding. Dit betreft twee verschillende voedingen die beide 1
week gegeven worden.
U voert naast deze voeding niets anders. Dus geen
hondenkoekjes of andere snacks. Wel kan u iets van de
dagelijkse voeding achter houden om als beloning/
tussendoortje te gebruiken.
U houdt gedurende deze twee weken een dagboekje bij,
waarin u o.a. aangeeft hoe de ontlasting van de hond eruit
ziet. Dit kost ongeveer 2 minuutjes per dag.
U verzamelt een aantal keer de ontlasting van uw hond en
bewaart deze voor enkele dagen in de vriezer.

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker als:
Uw hond minder dan 50% van de voeding eet gedurende
minimaal 2 dagen
Uw hond tijdens de studie om welke reden dan ook
gezondheidsklachten krijgt
U niet langer wilt meedoen aan de studie
Uw contactgegevens wijzigen

4. Studie details
De procedure
Als u aan dit onderzoek wilt deelnemen vragen wij u om een online vragenlijst in te vullen. Voor de
studie selecteren we gezonde volwassen honden van verschillende grootte, geslacht, etc. Het kan zijn
dat uw hond nog niet geselecteerd wordt, maar dat u later wel wordt benaderd voor een volgende
studie. Gedurende uw deelname zal de onderzoeker bij u thuis langskomen. Deze momenten zullen
met u afgestemd worden. Tijdens deze afspraken worden de voedingen en overige materialen
verstrekt en wordt de ingevroren ontlasting opgehaald.
Start studie

Vragenlijst

Einde studie
Week 1

Week 2

Voeding 1

Voeding 2

Verzamelen ontlasting
Bijhouden dagboekje
Afspraak 1
-Kennis maken
-Verstrekken
voedingen &
benodigde
materialen

Afspraak 2
-Ophalen
ontlasting &
materialen

De voedingen
De studie bestaat uit het 2 weken voeren van twee complete brokvoedingen die verkrijgbaar zijn in
de supermarkt/dierenspeciaalzaak. In deze twee voedingen zit een door de EU goedgekeurde witte
kleurstof (E-171) verwerkt. Deze kleurstof is geheel veilig en is aanwezig in vele andere commerciële
hondenvoedingen en ook in producten voor humane consumptie zoals snoep en kaas. In de studie
wordt deze kleurstof als merkstof gebruikt. Met deze merkstof kunnen we de verteerbaarheid van
nutriënten zoals eiwit berekenen. Doordat deze witte merkstof niet opgenomen wordt door de hond
is het mogelijk dat u ook iets wits in de ontlasting van de hond terug vindt.
Het verzamelen en bewaren van de ontlasting
Tijdens de 2 weken durende studie verzamelt u ontlasting van uw hond en bewaart u deze in de
vriezer. Het aantal keer dat u de ontlasting verzamelt kan iets verschillen per persoon, afhankelijk
van het tijdstip van de studie. Dit zal variëren van 4 tot 7 dagen in de week. De ingevroren ontlasting
wordt bij u thuis opgehaald aan het einde van de studie. Op de eerste afspraak zal u een uitgebreide
uitleg krijgen over het verzamelen van de ontlasting.
Het invullen van het dagboekje
U vult tijdens de studie dagelijks een dagboekje in. Hierin geeft u o.a. aan of de voeding door de hond
gegeten is, of het gelukt is geen snacks te geven en hoe de ontlasting eruit ziet. Per dag zal u dit
ongeveer 2 minuten kosten. Het dagboekje zal aan het begin van de studie aan u worden uitgereikt.

5. Kom ik in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de studie als:
-Uw hond ouder is dan 1 jaar
-Uw hond gezond is (dit wordt door de
onderzoeker bepaald aan de hand van een
vragenlijst)
-Uw hond minimaal 5 kg weegt
-U in staat bent om geen snacks, anders dan de
verstrekte voeding, aan uw hond te geven

6. Voor- en nadelen van deelname
U ontvangt twee weken gratis
voeding.
U helpt mee om huisdiervoedingen
en het welzijn van onze huisdieren
te verbeteren.
U draagt bij aan het vergroten van
de transparantie m.b.t. het testen
van onze huisdierenvoeding.
U levert een belangrijke bijdrage
aan de wetenschap

Het vergt enige discipline om
volstrekt niets anders aan uw hond
te geven dan de door ons
aangeleverde voeding.
Door de overgang naar een andere
voeding, kan het voorkomen dat de
hond voor enkele dagen een iets
dunnere ontlasting heeft.
U zult gedurende enkele dagen
ontlasting in de vriezer moeten
bewaren.

Vragen of
opmerkingen?
NEEM CONTACT OP!
in-homepetpanel@wur.nl

