© DAP De Vrijheid
Hoogstraten

www.dapdevrijheid.be

23-04-2012

ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 2
GEWRICHTSPROBLEMEN
Hoe ontstaan gewrichtsproblemen?
Door normale of abnormale slijtage kunnen er gewrichten gaan. Deze veranderingen
treden op doordat het kraakbeen sneller gaat afslijten dan dat het lichaam het terug
kan laten groeien. Het kraakbeen dient eigenlijk voor bescherming van de botten.
Wanneer het gaat afslijten gaat het gewricht minder soepel bewegen. Hierdoor kan
het dier pijn krijgen. Deze aandoening wordt ook “artrose” genoemd.

Wat zijn de symptomen?
Bij de hond







ze hebben moeite met het opstaan
ze kunnen niet meer vlot de trap op
ze bewegen minder en zijn sneller moe
ze willen liever gaan liggen
ze laten soms merken dat ze pijn hebben als ze worden aangeraakt
het manken is het ergst bij het begin van een inspanning, na een tijdje
stappen gaat het vaak weer iets beter.

Bij de kat






ze zijn minder actief en ze spelen minder
ze trekken zich meer terug
ze springen minder en minder hoog
ze gebruiken minder de kattenbak
ze lopen stijf en sommige gaan zelfs beginnen manken.

Hoe kunnen gewrichtsproblemen behandeld worden?
Gewrichtsproblemen kunnen helaas niet altijd worden opgelost. Wel zijn er middelen
om het verergeren van het probleem af te remmen en om de pijn te milderen of zelfs
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helemaal weg te nemen. Het kan gaan om speciale voeding, voedingssupplementen,
ontstekingsremmers of fysiotherapie (bijvoorbeeld zwemmen).
Hoe eerder artrose wordt opgemerkt en hoe eerder met een behandeling gestart
wordt, hoe beter het resultaat.
In een aantal gevallen kunnen de gewrichten er echter zo erg aan toe zijn dat een
operatie onvermijdelijk is.
Gewrichtsproblemen komen voornamelijk voor bij grote rassen zoals de Duitse
Herder, Labrador Retriever en de Berner Sennen.
Overbelasting van de gewrichten gebeurt gemakkelijk bij dieren met overgewicht, dit
is een belangrijke oorzaak van artrose. De hond heeft dan ook meer pijn.
Gewichtscontrole is dus uiterst belangrijk in de preventie van artrose!

In het kort
Gewrichtsproblemen kunnen bij hond en kat veel leed veroorzaken. Raadpleeg
daarom uw dierenarts. In het algemeen geldt: hoe sneller we een diagnose kunnen
stellen, hoe minder kans op pijn. Zelfs als herstel niet mogelijk is, kunnen we met
praktische adviezen, gepaste medicatie en de juiste voeding de gevolgen zoveel
mogelijk beperken en verergering voorkomen. Operaties zijn enkel aangewezen bij
erge vormen van artrose.
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