Dier & gezondheid
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
behandeling van artrose bij de hond én de kat

Door Monique Carton
Dierenkliniek ‘t Spoor

We blijven even bij de gewrichten deze maand! Vorige keer hebben we het over de knie gehad. Maar het lichaam heeft nog meer gewrichten. Allemaal met hetzelfde doel; beweging tussen twee botten mogelijk maken.
Een gewricht:
Elk gewricht bestaat uit twee (of drie) botten, allen bekleed met
een laag gewrichtskraakbeen en er tussen een gewrichtsvloeistof als ‘smeermiddel’. Het gewricht wordt ondersteund met
een pezen, spieren en banden. Elk individueel gewricht heeft
nog specifieke ondersteuning om te kunnen uitvoeren waarvoor hij is gemaakt, zoals bijvoorbeeld de kruisbanden en de
meniscus in de knie.
Als een gewricht slijt:
Door ouderdom, overbelasting of als een gewricht niet helemaal mooi scharniert, omdat het verkeerd is aangelegd of ooit
beschadigd, kan een gewricht slijten. Het kraakbeen wordt aangetast, de gewrichtsvloeistof werkt niet naar behoren en/of het
gewricht wordt instabiel. Het lichaam probeert het ongemak
wat hierdoor komt te compenseren door nieuw bot te vormen en daardoor stabiliteit te krijgen. Maar deze botnieuwvorming zit de beweging juist in de weg en als er tijdens de beweging door het tegenliggende bot tegenaan wordt gestoten doet
het ook nog pijn. Deze aantasting van het gewricht heet artrose.
De symptomen:
Een gewricht met artrose wordt minder bewegelijk en pijnlijker.
Vaak wordt een dier dat na rust opstart kreupel, of loopt juist
kreupel na overbelasting.Vaak is de maximale buiging en strekking van een gewricht verminderd en gaat het dier ongemerkt

bepaalde bewegingen voorkomen, minder springen, meer blijven liggen of een vreemd loopje ontwikkelen bijvoorbeeld.
De diagnose:
Ongeveer één op de vijf honden en katten heeft artrose. Bij
onderzoek wordt een verminderde bewegelijkheid gevonden
in een of meerdere gewrichten en soms kraakt het gewricht
of is het dikker dan het moet zijn. Met een röntgenfoto is de
botnieuwvorming vast te stellen.
De behandeling:
De slijtage van het gewricht is niet te stoppen. De behandeling
is een combinatie van meerdere ondersteunende dingen, die
samen de neerwaartse spiraal moeten afremmen, en de klachten te minimaliseren of onderdrukken. Er is niet één behandeling, het is altijd een combinatie en deze wordt gedurende het
leven aangepast naar gelang de klachten.
De combinatie kan bestaan uit de volgende:
• Overbelasten voorkomen
o Overgewicht voorkomen en indien nodig afvallen
o Geen korte bochtjes of sprongetjes, niet acuut remmen en
niet te lang wandelen op zware ondergrond (bijvoorbeeld mul
zand)
o Elke dag van de week ongeveer even veel lopen (niet op zondag drie keer zoveel als normaal)
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o Verzorg loopplanken een draagtuig of opstapjes bij grote opstappen
o Verzorg een kussen, mand of kattenbak waarin opkrullen niet
nodig is
• Spieren getraind houden
o Zwemmen is een goede spiertraining zonder de gewrichten
te belasten
o Rust roest! Blijf wandelen (bij de kat; bewegen stimuleren)
maar bij voorkeur rechtlijnig en zonder overbelasting
o Fysiotherapie
• Gewrichtskraakbeen en -vloeistof ondersteunen
o Met voedingssupplementen zoals glucosamine en chondroitinesulfaat
o Met een speciale voeding waar dergelijke stoffen aan zijn toegevoegd. Let op: werkt alleen goed in de juiste hoeveelheden!
• De steriele ontsteking die in het gewricht is ontstaan remmen
o Met een visolie voedingssupplement, eventueel in een speciale
voeding. Let op: werkt alleen in de juiste hoeveelheden!
o Met een NSAID
o In extreme gevallen met een corticosteroïd
• De pijn stillen (Let op: pijn wordt door honden en katten zelden echt aangegeven!)
o Met een NSAID (zoek naar de laagst mogelijke dosering in
verband met bijwerkingen)
• Speciaal voor katten: ondersteun bij de vachtverzorging en
reduceer stress
• Nieuwe ontwikkelingen
o Afremmen van de eiwitten die door de gewrichtsirritatie vrijkomen nog voordat ze de pijnprikkel aan de zenuwen kunnen
doorgeven en ook nog meer irritatie kan veroorzaken. Dit kan
met een nieuw medicijn die één keer in de maand met injectie
moet worden toegediend en weinig bijwerkingen lijkt te hebben.

29
Binnenwerk Oisterwijk 6-2022.indd 29

3-2-2022 16:20:57

