
 

BIOFOOD INFORMATIE: GEWRICHTSPROBLEMEN 

 

Gewrichtsproblemen komen vaak voor bij honden, vooral bij grote(re) en oudere honden. De 

hond heeft hierbij vaak pijn en kan zich minder goed bewegen. Resultaat is vaak dat de hond 

minder snel mee uit gaat. Hoe ontstaan gewrichtsproblemen, hoe herken je ze en hoe zijn ze te 

behandelen? 

 

Gewrichtsproblemen en symptomen. 

Meestal zijn gewrichtsproblemen makkelijk te herkennen omdat je hond ongemakkelijk (mank) 

loopt. Soms is het lastiger, je hond heeft dan bijv. moeite met opstaan (meestal likt de hond meer 

aan zijn gewrichten), is stijver na het wandelen en/of gedraagt zich anders door de pijn. Indien u 

twijfelt en/of de hond pijn heeft dan is het raadzaam een dierenarts in te schakelen. 

Oorzaak gewrichtsproblemen? 

Artritis en artrose zijn de meest voorkomende problemen bij gewrichten. Artritis en artrose zijn 

verschillende ziekten. Reumatoïde artritis is een ontstekingsziekte waarbij er een ontsteking in 

het gewrichtskapsel zit. Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen wordt afgebroken. De 

kwaliteit van het kraakbeen gaat geleidelijk achteruit, wat normaal is bij het ouder worden. Maar 

ook na een verstuiking of ongeluk en bij bepaalde infecties of ziektes kan de hond last krijgen van 

zijn gewrichten. Daarnaast kunnen overgewicht, aanleg en teveel activiteit (ook) leiden tot 

gewichtsproblemen. 

 

 

 

 



 

Behandeling van gewrichtsproblemen. 

Uit onderzoek blijkt dat omega 3 de klachten helpt verminderen bij honden met arthritis (zie link 

beneden). Genezing is bij artrose onmogelijk. Wel kunt u maatregelen nemen om de problemen 

te verminderen en te voorkomen dat het erger wordt: 

-Laat de hond regelmatig en gedoseerd bewegen. 

-Zorg voor een gezond lichaamsgewicht van de hond. 

-Een speciaal supplement voor de gewrichten kan de nodige ondersteuning bieden (bijv. 

BIOFOOD Souplesse). 

-Vraag uw dierenarts om informatie. 

 

Meer informatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFOOD Souplesse, met o.a. glucosamine en chrondroïtine 

http://www.biofooddiervoeding.nl/honden/supplement/48/souplesse.html 

 

Uit onderzoek blijkt dat omega 3 de klachten helpt verminderen bij honden met 

arthritis.http://www.biofooddiervoeding.nl/images/files/Omega%203%20heeft%20effect%20op%2

0arthritis%20bij%20honden.pdf 

 

BIOFOOD Zalmolie, met omega 3 vetzuren. 

http://www.biofooddiervoeding.nl/honden/vetten/65/zalmolie.html 
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