Bijvoeding jonge puppies met Esbilac
Belangrijk: weeg elke pup dagelijks op een keukenweegschaal! Dit moet elke dag herhaald worden, het beste is
dit steeds op een vaste tijd te doen vóór het voeren.
Het gewicht en groei van de puppies is de meest betrouwbare manier om snel te zien of ze voldoende drinken.
Een pup mag NIET eerst afvallen, maar moet de eerste 24 uur minstens in gewicht gelijk blijven; daarna moet de
pup elke 24 uur minimaal 5-10% van het lichaamsgewicht aankomen. Op 10 dagen zal het geboortegewicht
verdubbeld zijn. Blijft het gewicht van een pup 2 dagen gelijk, neem dan altijd contact op met de dierenarts.
Moedermelk van de teef is altijd beter dan kunstmelk, omdat moedermelk de optimale samenstelling heeft voor
de groei en gezondheid van puppies. Daarnaast worden de eerste 24-48u uit de melk naast 'gewone'
voedingsstoffen ook belangrijke afweerstoffen door de pup opgenomen. Dit is van levensbelang voor de
weerstand van de pup. Soms is moedermelk echter niet voorhanden, bijvoorbeeld als de moeder overleden is of
als zij geen melk meer geeft of kan geven. Dan is het aanleggen van de pups bij een andere teef of het geven van
kunstmelk de enige optie. Is het moederdier er wel, dan is het op een enkele uitzondering na zeer verstandig om
toch een paar maal per dag te proberen de puppies aan te leggen bij de teef, naast het bijvoeden met kunstmelk.
De achterste melkklieren geven de meeste melk.

Esbilac kunstmelk kant-en-klaar
Esbilac is een melkvervanger die speciaal is ontwikkeld voor pups. Dit betekent dat de samenstelling van de melk
zoveel mogelijk die van echte moedermelk benadert.
Gebruiksaanwijzing
•

Bij zeer jonge puppies:
Hoeveelheid per 24 uur: 0.26mL Esbilac per gram lichaamsgewicht, verdelen over 6 tot 8 porties.
Wanneer de pups erg klein zijn, of zwak, dan is het een mogelijkheid om hen overdag elke 2 uur te
voeden en 's nachts elke 4 uur. Verdeel de totale hoeveelheid melk evenredig over de voedingen.

•

Rekenvoorbeeld:
Hoeveelheid per 24 uur:
0,26 x lichaamsgewicht in grammen = aantal milliliter Esbilac per 24 uur

Hoeveelheid per voeding:
Deel de hierboven berekende hoeveelheid melk per 24 uur door het aantal voedingen dat per 24 uur
moet worden gegeven.
Voorbeeld:
Puppy 52 gram:
- Per 24 uur:
0.26 x 52 = ong. 13,6 ml Esbilac
- Per voeding:
Bij 6x daags voeren 2,25 ml per keer
Bij 8 x daags voeren 1,70 ml per keer
•

Puppy 58 gram:
- Per 24 uur:
0.26 x 58 = ong. 15,1 ml Esbilac
- Per voeding:
Bij 6 x daags voeren 2,5 ml per keer
Bij 8 x daags voeren 1,9 ml per keer

Als de puppies gaan groeien:
Na 1 week kan het aantal voedingen per 24 uur geleidelijk omlaag. Geef de 2e week bijvoorbeeld elke
4 uur voeding, de week erna elke 6 uur. Pas wel steeds de hoeveelheid voeding per keer aan. In dit
stadium moet elke dag een nieuwe berekening worden gemaakt op basis van hoeveel de pup weegt!
Hoeveelheid per 24 uur: 0.26mL Esbilac per gram lichaamsgewicht. Afbouw van het aantal porties.

Overige tips
• Warm de hoeveelheid melk die per keer nodig is op tot kamertemperatuur (in ieder geval NIET warmer
dan 38˚C!). Het werkt het beste dit au-bain-marie klaar te maken. Gebruik geen magentron, gezien er
dan een risico op slechte verdeling van de warmte bestaat met lokaal erg hete gedeeltes en spatten tot
gevolg.
• Maak de pups niet wakker om ze te voeden, maar wacht tot ze zelf wakker worden (mits ze fit genoeg
zijn).
• Wanneer een pup goed zelfstandig kan drinken is een flesje met speentje vaak voldoende. Soms lukt
het niet om een pup zelfstandig te laten drinken uit een flesje met speentje. Blijf dan niet te lang
proberen, maar bel voor overleg. Een goed alternatief is dan het voeren van de melk via een
voedingssonde. Dit klinkt wat eng, maar is in de praktijk erg gemakkelijk. Het grote voordeel is dat je
zeker weet dat de pup de benodigde melk krijgt, en er is veel minder kans op verslikken, dan via een
speentje bij een niet goed slikkende pup.
• Houdt de pup gewoon rechtop zoals het ook bij de teef zou drinken, met alle voetjes op de grond of
houdt de pup horizontaal in de hand. Het hoofdje mag niet te ver worden gestrekt. Het kan helpen
tijdens het voeden een hand over het snuitje te leggen, zodat het pupje kan ‘trappelen’.
• Een jonge pup kan nog niet zelfstandig plassen en ontlasten. Stimuleer dit na elke voeding door met een
vochtig doekje zacht over het gebied rond de anus en de genitaliën te wrijven. Zodra de pup zelfstandig
kan lopen, op een leeftijd van 2-3 weken, kunt u hiermee stoppen.
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Vanaf een leeftijd van 3-4 weken kan langzaam worden overgeschakeld op vaste voeding. Begin hierbij
eerst met zacht voer, bv. blikvoer of puppybrokjes geweekt in water, naast de melk die de pup nog krijgt.
Wees altijd bedacht op het risico van verslikking met als gevolg een longontsteking. Wanneer een pup
tekenen vertoont van rochelen of benauwdheid, neem dan zo snel mogelijk contact op met de praktijk.
Als een pup heel zwak of ziek is, begin dan niet zomaar met melk geven zonder dat de dierenarts de pup
bekeken heeft. Bij erge zwakte of onderkoeling kan het maagdarmstelsel van de pup namelijk stil liggen,
waardoor het geven van melk juist alleen maar kwaad kan doen. De pup moet dan eerst gestabiliseerd
worden.
Bij moederloze pups is naast de voeding ook de omgeving erg belangrijk:
o
in de eerste week een omgevingstemperatuur van 30-32˚C, daarna langzaam
afbouwen zodat rond week 5 kamertemperatuur wordt bereikt. Dit kan met behulp
van een warmtelamp. Zorg wel dat er voldoende ruimte is voor moeder en pups om
onder de lamp uit te kunnen mochten ze het te warm hebben.
o luchtvochtigheid tussen de 55-65%
o regelmatig verschonen van de ondergrond
Maak de voedingsmaterialen zoals flesjes, speentjes, spuitjes of sondes elke dag schoon (bv. uitkoken).

Bewaren Esbilac kant-en-klaar:
Een aangebroken blikje blijft in de koelkast 72 uur goed. Het is langer te bewaren door in te vriezen. Dit mag niet
in het blikje zelf! Een handige methode is om de benodigde hoeveelheid Esbilac per 24 uur in ijsblokbakjes in te
vriezen, zodat je een paar ijsblokjes met dag-hoeveelheden hebt die je per dag kunt ontdooien. Vergeet niet voor
het voeden de melk steeds op te warmen zoals hierboven beschreven.
Veel succes!

