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Eén van de onderdelen die in 
een complete (rauwe) 
carnivoren-voeding voor moet 
komen, is het onderdeel 
orgaanvlees. Zonder organen 
in het dieet kunnen er ernstige 
tekorten optreden.  
 
Orgaanvlees en klieren zijn de 
onderdelen van het prooidier waar 
veel verschillende soorten 
voedingsstoffen in zitten.  
Een orgaan vormt een geheel van 
weefsels in het lichaam dat dient om 
een bepaalde functie uit te kunnen 
oefenen.  Onder de organen vallen 
bijvoorbeeld de hersenen, de nieren, 
lever en longen.  
 
Klieren hebben van zichzelf een 
secreterende functie: Ze produceren 
stoffen en scheiden deze uit naar de 
rest van het lichaam. Deze stoffen 
hebben vervolgens weer invloed op 
het functioneren van andere 
lichaamsdelen.  Je kunt hierbij denken 
aan hormonen of bijvoorbeeld de 
stoffen die geproduceerd worden 
voor het smeren van gewrichten. De 

schildklier, alvleesklier en de 
speekselklieren zijn voorbeelden van 
secreterende klieren.  
 
Zonder toevoeging van organen aan 
een dieet, zullen er tekorten ontstaan 
bij je dier.  Op dezelfde manier kan 
het toevoegen van orgaanvlees bij 
bepaalde aandoeningen juist helpen 
tekorten van het eigen lichaam aan te 
vullen, terwijl er aan de oorzaak van 
de klachten gewerkt wordt. Het kan 
dus een onderdeel van de therapie 
vormen.  
 
Orgaanvlees bevat een 
geconcentreerde vorm van 
essentiële voedingsstoffen.  
Orgaantjes hoeven daarom ook maar 
in hele kleine hoeveelheden gegeven 
te worden. Immers, elk prooidier 
bestaat naast orgaantjes, voor het 
grootste deel uit spieren en botten. 
In het wild krijgen vleeseters bij het 
eten van een prooi dan ook maar 
kleine hoeveelheid aan orgaanvlees 
en klieren binnen per gevangen 
prooi. Deze kleine hoeveelheid is 
voldoende om het lichaam te 
voorzien van voldoende 
voedingsstoffen. Ondanks dat 

organen maar een klein onderdeel 
(ongeveer 10- 15%) van het  hele dier 
vormen, is het dus wel erg belangrijk 
deze ook bij een zelf samengesteld 
menu deel uitmaken van het dieet.  
 
Organen voorzien je hond en kat 
onder andere van benodigde 
vitaminen en mineralen. Naast 
verschillende functies in vele 
lichaamsprocessen, zijn deze stoffen 
nodig voor een goede spijsvertering 
en helpen ze bij opname van de 
andere onderdelen van een 
carnivorenmaaltijd, namelijk van het 
spiervlees en de botten. 

krijgt jouw dier er voldoende van binnen?

Noot:   

Kies bij zelf samenstellen van een 
menu bij voorkeur voor lever en 
nier van dieren die niet afkomstig 
zijn uit de bio-industrie, maar wild 
of biologisch. Hiermee vermijd je 
grote belasting van het lichaam 
met zware metalen, antibiotica- en 
medicatie-resten uit deze 
ontgiftende organen. 
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Het mooiste werken de voedingsstoffen in de orgaantjes 
wanneer ze in combinatie worden gegeven, met de andere 
onderdelen van een prooidier (bot en spier), net als in 
een echt prooidier. Echter, in de natuur jagen groepsdieren 
als wolven en honden soms ook samen. Bij het vangen van 
een grote prooi krijgt niet elk dier een stukje orgaanvlees 
of klier te pakken. Niet elke maaltijd van je dier hoeft dus 
exact gebalanceerd te zijn om te kunnen voorzien in de 
juiste behoefte. Hou er echter op de lange termijn wel 
rekening mee dat de verhoudingen bot, spier en orgaan 
goed blijven kloppen.  
 
Vers orgaanvlees en klieren voorzien een maaltijd van 
onder andere een rijke samenstelling van enzymen, 
eiwitten, vitamine B complex, vitaminen A, D, E en K en 
sommigen ook vitamine C. Daarnaast bevatten organen 
ook de essentiële vetzuren EPA, DHA en AA,  en 
mineralen als mangaan, selenium, zink, natrium en koper.  
Zo vindt je in de lever een hoge concentratie vitamine A 
en ijzer.  Daarnaast bevat de lever ook B vitamines, 
vitamine C, E, D en K en de mineralen zink en selenium. 
Uit lever kan je dier zelfs omega 3 en 6 vetzuren halen. In 
hartjes vind je bijvoorbeeld veel zink en ook niertjes 
vormen een goede bron van vitamine A, ijzer en zink. 

Maar hoe gezond orgaanvlees ook is, opname van een te 
grote hoeveelheid kan ook weer problemen met zich 
meebrengen. Zo kan een teveel aan orgaanvlees onder 
andere diarree veroorzaken. Een teveel aan vitamine A kan 
de zogenaamde vitamine A intoxicatie veroorzaken, met 
symptomen als botmisvorming , huidproblemen, 
oogproblemen, problemen met lever en nieren, 
bloedingen,en problemen met opname van andere 
vitamines.  Vitamine A komt in hoge mate voor in de lever. 
Teveel lever in het dieet is dus niet aan te raden.

Een vitamine A tekort kan echter ook optreden en 
vervelende symptomen veroorzaken. Honden die brokken 
eten hebben volgens de dierenarts Ian Billinghurst vaker 
een vitamine A tekort en zeker bij de wens een dier 
drachtig te laten worden, moet hier rekening mee 
gehouden worden om tot gezonde pups en kittens te 
kunnen komen.

Teveel orgaanvlees kan ook laxerend werken. Pas dus op 
wanneer je dier gevoelige darmen heeft. Een hele maaltijd 
met alleen orgaanvlees kan leiden tot diarree.  Andere 
dieren geven het orgaanvlees na opname gelijk weer op, 
hun lichaam geeft dan al aan dat ze moeite hebben met 
verwerking van het orgaan. Dit kan echter ook weer te 
maken hebben met de herkomst van het vlees. Hele 
gevoelige dieren kunnen reageren op de resten 
afvalstoffen die in organen als lever en nieren voor kunnen 
komen, zeker als deze afkomstig zijn uit de bio-industrie.  
 

Tip:  
Sommige dieren vinden de smaak van orgaantjes niet lekker. 
Wanneer je dier geen rauwe orgaantjes lust, kan je ervoor 
kiezen de organen te drogen in een (droog)oven. Gebruik je 
het vlees in kleine stukjes als snackje of trainingsbeloning, 
dan vinden veel dieren het juist weer geweldig! Zo heb je niet  
alleen een lekkere traktatie, maar gelijk ook een gezonde snack voor je dier. 

Neem een zak met bijvoorbeeld lamshartstukjes, kippen of- eendenhartjes of levertjes van lam, geit of rund. 
Ook niertjes laten zich prima drogen. Orgaanvlees is erg zacht. Dit kan je dus prima met een goede 
keukenschaar in kleine stukjes knippen als je ze niet in stukjes besteld. Leg de stukjes op een plaat in je 
(droog)oven en droog het vlees gedurende een aantal uur (!) op een temperatuur van maximaal 42 graden 
Celsius. Door te drogen bij lage temperatuur behoud je de enzymatische werking en alle voedingsstoffen! 
Koop je voorgedroogd orgaanvlees, hou er dan rekening mee dat de voedingswaarde grotendeels verloren 
is gegaan door de hoge temperatuur waarop er gedroogd wordt.  

Door het vlees langer op de lage temperatuur te laten drogen, krijgt het een krokante bite, welke veel 
dieren erg lekker vinden. Droog je de orgaantjes wat minder lang, dan blijven ze juist wat sappig, wat 
anderen weer aanspreekt. Vet op het orgaanvlees zal niet uitdrogen, dit blijft dus wat sappig en voelt 
elastisch. De meeste dieren vinden dit een erg lekkere smaakmaker. Wil je liever minder vet, knip het vet er 
dan voor het drogen af. Probeer dus even uit wat voor jouw dier het beste werkt. Bewaar vochtige stukjes in 
de koelkast in een vershouddoosje gedurende enkele dagen tot weken, afhankelijk van hoe sappig de 
stukjes nog zijn. Krokante stukjes bewaar je buiten de koelkast gedurende een aantal weken tot maanden in 
een goed afgesloten blik.  

Lamshartstukjes 500 gram

droog-oventje
gedroogde hartstukjes


