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Waar gaan we het over hebben?
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Wat zijn granen?
Granen; de meningen op een rij

–
–
–
–

Granen en verteerbaarheid
Granen als bron van allergie
Granen als bron van toxinen
Granen en diabetes

Graanvrije voeding en DCM

Wat zijn granen?
• Verzamelnaam voor de zaden van grassen

Energielaag van
de korrel:
• Koolhydraten
• Eiwit

Beschermlaag van de korrel:
• Vezelrijk
• Bevat B Vitaminen
• Bevat mineralen, zoals magnesium

Voedingslaag van de korrel:
• Rijk aan Vitamine B1, B2 en B6 en E
• Bevat meeste mineralen en spooorelementen van de korrel, o.a. ijzer,
zink, en mangaan
• Essentiele vetzuren

Wat zijn granen?

Wat zijn granen?

Granen; de meningen op een rij
“Granen zijn “loze vulmiddelen”. Ze worden
niet goed verteerd door de hond en kat.”
“Granen zijn een belangrijke bron van allergie bij hond
en kat en worden over het algemeen slecht
verdragen.”
“Granen kunnen een bron zijn van toxinen,
zoals aflatoxinen en deoxynivalenol (DON).”
“Granen in de voeding van hond/kat zijn een
belangrijke bron van overgewicht en
suikerziekte.”

Granen zijn “loze vulmiddelen”
Gen

Bijbehorende enzym

AMY2B Amylase
MGAM Maltase-glucoamylase
SGLT1

Na+/glucose cotransporter
Husky

Saluki

↑ Capaciteit om zetmeel te verteren
en glucose op te nemen
Axelsson et al.
The genom ic signature of dog dom estication reveals adaptation to
a starch-rich diet
Nature (2013) 495 |360 – 364
Freedm an et al.
Genom e sequencing highlights the dynam ic early history of dogs
PLoS Genetics (2014) 10 | e1004016
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Katten en koolhydraten
Metabole eigenschappen kat m.b.t. koolhydraten
- Katten kunnen geen suiker proeven (missen Tas1R2)
- Geen amylase-activiteit in speeksel
- Relatief lage pancreas-amylase, maltase en trehalase activiteit
(enzymen betrokken bij koolhydraatvertering)
- Geen glucokinase activiteit

Granen zijn “loze vulmiddelen”
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Granen zijn “loze vulmiddelen”
Waarom dan meer ontlasting op droogvoer dan
rauw vlees voeding?
• Meer plantaardige ingrediënten à meer vezels!!!

“Granen zijn belangrijke bron van
allergie bij honden en katten”
Voedsel “allergeen”
Rundvlees
Zuivel
Tarwe
Ei
Kip
Lam/schaap
Soja
Varkensvlees
Konijn
Vis
Ongedefinieerd natvoer
Ongedefinieerd droogvoer
Divers

Percentage
36
28
15
10
9.6
6.6
6
4
1
1
8.6
6
10
Verlinden et al., 2006

“Granen zijn belangrijke bron van
allergie bij honden en katten”

“Granen zijn belangrijke bron van
allergie bij honden en katten”
Voedsel “allergeen”
Ongedefinieerd nat-/droogvoer
Rundvlees
Zuivel
Vis
Diversen
Lam
Tarwe/Gerst
Gevogelte
Additieven
Ei
Konijn

Percentage
24.8
20
14.6
13
11
6.7
4.5
4.5
2.2
1
1
Verlinden et al., 2006

Hoe zit het dan met gluten?

Gluten bevattende granen

Mais en rijst
dus niet glutenbevattend

Spike’s disease: Canine Epileptoid Cramping
Syndrome (CECS) in border terriërs

Spike’s disease: Canine Epileptoid Cramping
Syndrome (CECS) in border terriërs

• 6 Border terriërs met verleden van
CECS
• Glutenvrij dieet
• Klinische verschijnselen en
bloedwaarden getest op antistoffen
tegen gluten
• Alle honden verbeterden op
glutenvrij dieet!
• Genetische afwijking vermoed

Gluten-overgevoeligheid in Ierse Setters

Granen als bron van toxinen

Aflatoxinen:
• Toxine van schimmel Aspergillus flavus
• Mais met name gevoelig, maar ook andere granen,
peulvuchten, noten, gedroogd fruit
• Leverontstekingen en –tumoren
Fusarium toxinen:
• Deoxynivalenol (DON), Zealarenon (ZEA)
• M.n. in granen als tarwe en mais
• Maag-darmklachten (braken), gewichtsverlies,
vruchtbaarheidsverlies (ZEA)
• EU regelgeving betreffende max. toelaatbare gehalten

Granen als oorzaak van overgewicht/
diabetes

Granen als oorzaak van overgewicht/
diabetes

“Maar katten worden obees van droogvoeding,
en dat is een risicofactor voor diabetes!”

Granen als oorzaak van overgewicht/
diabetes

Graanvrije voeding en DCM
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Graanvrije voeding en DCM

Met welk typen dieten lijkt een connectie te
bestaan?
• Diëten rijk aan peulvruchten (bonen, erwten,
linzen)
• Diëten rijk aan knolgewassen (aardappel, rode
aardappel, zoete aardappel
• Diëten met exotische eiwitbronnen

Graanvrije voeding en DCM

Secundair taurine gebrek als oorzaak?

Graanvrije voeding en DCM

Wat te doen?

Dank jullie wel voor de aandacht!

Vragen?
info@nutrissues.nl

