
vouwlijn

6

LITERATUUR
1.	 Braham,	R	cs.	The	effect	of	glucosamine	supplementation	

on	people	experiencing	regular	knee	pain.	Br	J	Sports	Med	
2003;37:45-49

2.	 Reginster,	 Jean	 Yves	 cs.	 Long-term	 effects	 of	 glucosa-
mine	 sulphate	 on	 osteoarthritis	 progression:	 a	 randomi-
sed,	placebo-controlled	clinical	trial.	 	The	Lancet	2001	jan	
27;365:251-256

3.	 Richy,	Florent	Msc.	cs	Structural	and	Symptomatic	Effica-
cy	of	Glucosamin	and	Chondroitin	 in	Knee	Osteoartritis.	A	
comprehensive	meta-analysis.	Arch	 Intern	Med.	2003;163:	
1514-1522.

4.	 Blitterwijk,	Wim	J	van	cs	Glucosamin	and	Chondroitine	sul-
fate	supplementation	to	treat	symptomatic	disc	degenera-
tion:	Biochemical	rationale	and	case	report..	BMC	Comple-
mentary	and	Alternative	Medicine	2003,3

5.	 Najm,	W.	 cs.	 S-Adenosyl	methionine	 (SAMe)	 versus	 cele-
coxib	for	the	treatment	of	osteoartritis	symptoms.	A	double	
blind	cross-over	trial.	BMC	Musculosletal	disorders.	2004,	
5:6

6.	 Berg,	Frans	van	den,	red.	Toegepaste	fysiologie	deel	1	Bind-
weefsel	van	het	bewegingsapparaat.	Utrecht:	Lemma	2000.

7.	 Morree,	J.J.	de.	Dynamiek	van	het	menselijke	bindweefsel.	
Functie,	 beschadiging	 en	 herstel.	 Houten/Diegem	 :	 Bohn	
Staffleu	en	van	Loghum	2001.

8.	 Junqueira,	L.C.,	Carneiro,	J.	Kelley,	R.O.		Functionele	histo-
logie.	Maarssen:	Elsevier	gezondheidszorg	2002.

9.	 Enig	M.G,	Ph.D.	Feiten	over	vetten.	Publish	the	good,	Roelo-
farendsveen	2003

10.	 Muskiet,	F.	U	bent	wat	u	eet	maar	u	moet	weer	worden	wat	u	
at.	Ned	Tijdschr	Klin	Chem	Labgeneesk	2005;	30:	163-184

11.	 Website	van	Loren	Cordain,	www.thepaleodiet.com.
12.	 Guttieres	et	al,	1997.	Brit	J	Rheumatology;	36:	27-31)

Gewrichten vormen een belangrijk onderdeel van ons bewegingsapparaat. Zonder 
gewrichten zouden we ons niet kunnen voortbewegen. De gewrichtsfunctie 
bepaalt voor een belangrijk deel de vrijheid van bewegen. Gewrichten zijn bij het 
functioneren afhankelijk van voedingsstoffen en kraakbeenbeschermende stoffen, 
zoals glucosamine en chondroïtinesulfaat en voedingstoffen als vitamine C en E, 
koper, mangaan, selenium en zink.

Gewrichten

Een	 gewricht	 als	 functionele	 eenheid	 bestaat	 uit	
meerdere	weefselstructuren:	bot,	kraakbeen,	kap-
sel	 en	 banden,	 synoviaal	 vocht,	 pezen	 en	 spieren.	
Botweefsel	 speelt	 voor	 de	 voeding	 van	het	 kraak-
been	een	belangrijke	rol,	kleine	vaatjes	in	het	sub-
chondrale	bot	(het	bot	wat	net	onder	het	kraakbeen	
ligt)	zorgen	voor	een	deel	van	de	benodigde	zuurstof,	
eiwitten	en	suiker,	de	energie	en	bouwstoffen	voor	
het	kraakbeen.	Kraakbeen	is	belangrijk	omdat	het	
de	 krachten	 opvangt	 waardoor	 het	 onderliggende	
bot	beschermd	wordt.	Kapsel	en	banden	vormen	de	
begrenzing	 van	 de	 gewrichten.	 Via	 diffusie	 komen	
voedingsstoffen	door	het	kapsel	naar	de	gewrichten	
toe	 en	 kunnen	 afvalstoffen	 het	 gewricht	 verlaten.	

Door	trauma’s	en	ontstekingen	ontstaan	er	veel	af-
valstoffen	die	het	 transport	bemoeilijken.	Op	deze	
manier	gaat	door	langdurige	 irritatie	of	ontstekin-
gen	het	kraakbeen	atrofiëren.	Er	ontstaat	artrose.	
Het	synoviaal	vocht	zorgt	voor	smering	en	transport	
van	voedingsstoffen.	Spieren	vormen	via	pezen	ver-
bindingen	met	het	bot.	Pezen	lopen	vaak	door	in	het	
gewrichtskapsel,	 en	 zorgen	 ervoor	 dat	 de	 kracht,	
geleverd	door	de	spier,	omgezet	wordt	in	beweging.	
Deze	beweging	 is	 essentieel	 voor	de	kwaliteit	 van	
het	kraakbeen.	Door	afwisselend	belasten	en	weer	
ontlasten	van	het	kraakbeen	vindt	uitwisseling	van	
voeding-	en	afvalstoffen	plaats.
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poline	 uit	 proline	 en	 hydroxylysine	 uit	 lysine.	 Hy-
droxyproline	en	hydroxylysine	zijn	belangrijke	ami-
nozuren	binnen	het	bindweefsel	en	dus	ook	voor	het	
kraakbeen.	Het	zijn	de	bouwstenen	van	collageen.	

Vitamine	 E	 is	 belangrijk	 als	 vetoplosbare	 antioxi-
dant.	Vitamine	E	is	belangrijk	voor	de	bescherming	
van	 celwand	 en	 heeft	 een	 ontstekingremmende	
werking.

Selenium	is	een	belangrijke	antioxidant.	Het	is	no-
dig	voor	de	productie	van	het	antioxidant	enzym	glu-
tathion	peroxidase	(GPx).

Koper, zink en mangaan
Koper	 is	 betrokken	 bij	 de	 vorming	 van	 bindweef-
sel	en	hemoglobine	en	de	werking	van	het	centrale	
zenuwstelsel.	Bovendien	is	het	een	co-enzym	in	di-
verse	 stofwisselingsprocessen.	 Als	 co-enzym	 van	
superoxide	dismutase	(SOD),	beschermt	koper	het	
lichaam	 indirect	 tegen	 oxidatie.	 Het	 is	 betrokken	
bij	 de	 fysiologische	 afweermechanismen	 van	 het	
organisme	 tijdens	 ontstekingsprocessen,	 zoals	 bij	
inflammatoire	reumatische	aandoeningen.	

Zink	is	een	essentieel	mineraal	dat	vele	uitgebreide	
functies	heeft	in	het	lichaam.	Het	werkt	als	cofactor	
voor	meer	dan	tachtig	enzymen	en	als	bindend	ele-
ment	houdt	het	de	structuur	in	stand	van	een	aantal	
niet-enzymatische	moleculen.	Zo	is	het	nodig	voor	
de	 vorming	 van	 SOD	 (een	 lichaamseigen	 antioxi-
dant).

Mangaan	is	nodig	als	cofactor	voor	de	activatie	van	
het	enzym	glycosyltransferase.	Dit	enzym	 is	nodig	
voor	de	synthese	van	glycosaminoglycanen	binnen	
het	 kraakbeen	en	 is	 dus	betrokken	bij	 de	 opbouw	
van	het	kraakbeen.

MSM	
MSM	 (methylsulfonylmethaan)	 is	 een	 van	 nature	
in	 het	 lichaam	 voorkomende,	 wateroplosbare,	 or-
ganische	zwavelverbinding.	Zwavel	wordt	in	 iedere	
lichaamscel	 aangetroffen;	 hoge	 concentraties	 ko-
men	onder	meer	voor	in	de	huid,	haar,	nagels,	bot-
ten	en	gewrichten.	Zwavel	is	onder	meer	nodig	voor	
de	aanmaak	van	keratine,	een	eiwit	dat	belangrijk	is	
voor	de	conditie	van	huid,	haar	en	nagels.	Ook	voor	
de	vorming	van	het	bindweefseleiwit	collageen,	dat	
onder	meer	in	botten,	gewrichtskraakbeen	en	huid	
aanwezig	is,	wordt	zwavel	gebruikt.

Daarnaast	is	zwavel	van	groot	belang	omdat	het	bij-
draagt	aan	de	noodzakelijke	soepelheid	van	de	cel-
wand	en	een	goede	celademhaling	bevordert.	

Ook	heeft	zwavel	in	de	vorm	van	MSM	pijnstillende	
en	ontstekingremmende	eigenschappen.	
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Het	gewrichtskraakbeen	heeft	4	zones:
•	 een	 oppervlakkige	 kraakbeenzone.	 Dit	 is	 een	
dunne	zone	die	veel	water	bevat.	De	collagene	
vezels	 lopen	 parallel	 aan	 het	 gewrichtsopper-
vlak.	 In	 deze	 zone	 worden	 schuifkrachten	 die	
ontstaan	 door	 wrijving	 opgevangen.	 Op	 deze	
laag	 zit	 een	 dun	 laagje	 synoviaal	 vloeistof	wat	
ook	de	wrijving	mee	helpt	op	te	vangen.

•	 de	volgende	zone	ligt	 iets	dieper.	Collagene	fi-
brillen	vormen	hier	een	boogstructuur.

•	 de	derde	zone	wordt	ook	wel	de	radiale	kraak-
beenzone	genoemd.	De	collagene	vezels	lopen	
hier	 verticaal	 ten	opzichte	 van	het	kraakbeen-
oppervlak.	Deze	zone	beslaat	het	grootste	ge-
deelte	van	het	kraakbeen	en	dient	om	compres-
siekrachten	op	 te	 vangen.	 In	 deze	 zone	 liggen	
de	meeste	 actieve	 chondroblasten	 die	 voor	 de	
aanmaak	van	kraakbeen	kunnen	zorgen.	Deze	
cellen	kunnen	anaeroob	energie	produceren	zo-
dat	 ze	 veel	minder	 zuurstof	nodig	hebben	dan	
andere	cellen.	 Is	deze	laag	ernstig	beschadigd	
dan	 zijn	 er	 ook	 geen	 cellen	meer	 die	 kunnen	
helpen	het	kraakbeen	te	herstellen.

•	 daaronder	zit	een	dunne	vierde	laag	die	de	over-
gang	markeert	van	kraakbeen	naar	bot,	het	 is	
een	laagje	gecalcificeerd	kraakbeen	dat	ervoor	
zorgt	dat	dit	kraakbeen	goed	aan	het	bot	beves-
tigd	blijft.	

Als	we	kijken	naar	de	samenstelling	van	het	kraak-
been	zien	we	dat	het	voor	zo´n	70%	bestaat	uit	wa-
ter,	15	tot	20%	uit	collagene	vezels	en	2	tot	10%	uit	
proteoglycanen.	Proteoglycanen	zijn	macromolecu-
len	die	bestaan	uit	meerdere	glycosamineglycanen	
(GAG´s)	 die	 met	 eiwitten	met	 elkaar	 zijn	 verbon-
den.	
Glycosaminoglycanen	 zijn	 lange	 negatief	 geladen	
suikerketens,	opgebouwd	uit	repeterende	disaccha-
ride-eenheden.	 De	 disaccharide-eenheid	 bepaalt	
het	 type	 GAG:	 chondroïtinesulfaat,	 dermatinesul-
faat,	 keratinesulfaat	 of	 heparinesulfaat.	 De	 prote-
oglycanen	 en	 de	 GAG´s	 vormen	 samen	 de	matrix	
van	het	kraakbeen.	

De	elasticiteit	van	het	kraakbeen	wordt	grotendeels	
bepaald	door	de	chrondroïtinesulfaten.	Doordat	zij	
een	negatieve	lading	hebben	zorgen	zij	voor	de	aan-
trekking	van	water	binnen	de	proteoglycanen.	Water	
is	een	dipool	met	een	positieve	en	negatieve	kant.	
Als	er	een	kracht	op	het	kraakbeen	komt	dan	wordt	
het	kraakbeen	 ingedrukt	waardoor	het	water	naar	
buiten	geperst	wordt.	Hierdoor	komen	de	negatief	
geladen	 zwavelatomen	 dichterbij	 elkaar	waardoor	
er	een	afstotingskracht	ontstaat	wat	de	vervorming	
tegengaat.	Valt	de	druk	weg	dan	kan	het	water	weer	
terug	 opgenomen	worden	 en	 is	 de	 oude	 toestand	
hersteld.
Door	deze	drukverschillen	wordt	ook	de	aanvoer	van	
voedingsstoffen	en	de	afvoer	van	afvalstoffen	mak-
kelijker.	Daarom	is	bewegen	erg	belangrijk	voor	de	
gezondheid	van	het	kraakbeen.	Het	water	zorgt	dus	
voor	stevigheid	en	schokdemping	in	het	kraakbeen.	
Met	het	ouder	worden	gaat	de	kwaliteit	en	kwanti-
teit	van	het	kraakbeen	achteruit.	Dit	heeft	gevolgen	
voor	de	veerkracht	van	de	matrix,	waardoor	slijtage	
en	ontstekingen	eerder	kunnen	optreden.
De	 collagene	 vezels	 zorgen	 voor	 de	 vorm	 van	 het	
kraakbeen.	 Tussen	 de	 collagene	 vezels	 zitten	 de	
proteoglycanen	“gevangen”.	

De	belangrijkste	grondstof	voor	de	glycosaminogly-
canen	zijn	glucosaminen.	Glucosaminen	stimuleren	
de	 synthese	 van	 de	 glucosamineglycanen,	 van	 de	
proteoglycanen	en	van	collageen.	De	kraakbeencel-
len	maken	de	glucosaminen	uit	glucose	en	amino-
zuren	of	ze	halen	het	kant-en-klaar	uit	de	circulatie.	
Extra	 inname	 van	 glucosaminen	 levert	 dus	 bouw-
stoffen	voor	de	synthese	van	glucosamineglycanen	
en	 zorgt	 dus	 voor	meer	 stevigheid	 van	het	 kraak-
been.

BOUW VAN HET KRAAKBEEN

figuur 1: kniegewricht (anterior)
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Er	zijn	diverse	ziektebeelden	die	problemen	met	de	
gewrichten	en	het	kraakbeen	kunnen	geven.
Artrose	ook	wel	slijtage	genoemd,	is	een	veel	voor-
komend	 verschijnsel	 dat	 vooral	 voorkomt	 bij	 ou-
deren.	Ook	op	relatief	op	jonge	leeftijd	kan	artrose	
voorkomen.	 Dit	 is	 dan	 vaker	 het	 gevolg	 van	 een	
trauma,	zoals	een	gescheurde	meniscus.
Artrose	 kan	 relatief	 symptoomloos	 verlopen.	 Ont-
staan	er	veel	klachten	zoals	startpijn	en	stijfheid	en	
ontstekingsverschijnselen	 (pijn,	 warmte,	 zwelling	
en	 roodheid)	 dan	 spreken	 we	 van	 artritis.	 Artritis	
kan	dus	het	gevolg	zijn	van	artrose,	maar	ook	an-
dere	oorzaken	kunnen	zorgen	voor	artritis.	Langdu-
rige	artritis	kan	op	haar	beurt	weer	artrose	veroor-
zaken.
Een	bijzondere	vorm	van	artritis	 is	reumatoïde	ar-
tritis.	Dit	 is	een	auto-immuunziekte,	waarbij	voor-
namelijk	de	gewrichten	worden	aangetast.	In	eerste	
instantie	 raakt	het	gewrichtskapsel	ontstoken	wat	
gaat	zwellen	en	ontstekingsvocht	gaat	produceren.	
(vooral	in	knieën,	enkels	en	polsen)	
Geleidelijk	wordt	ook	het	kraakbeen	en/of	de	botten	
worden	aangetast.	

Oorzaken artrose en artritis

Artrose	is	een	multifactoriële	ziekte.	Naast	ouder-
dom	 spelen	 overgewicht,	 overbelasting	 maar	 be-
langrijker	 nog	 onderbelasting	 een	 belangrijke	 rol	
bij	het	ontstaan	van	artrose.	Ook	blijken	leefstijlfac-
toren	zoals	 roken	en	verkeerde	voeding	 invloed	 te	
hebben.

1 Over en onderbelasting
In	principe	is	het	oppervlak	van	het	gewrichtskraak-
been	 zo	 glad	 dat	 er	 bij	 normale	 beweging	 geen	
slijtage	 zal	 ontstaan.	Bij	 het	 vaak	 tillen	 van	 zware	
voorwerpen,	langdurig	in	dezelfde	houding	functio-
neren,	zoals	stratenmakers	die	lang	op	hun	knieën	
zitten,	kan	er	wel	slijtage	ontstaan.
Meestal	zal	artrose	ontstaan	omdat	het	lichaam	niet	
meer	in	staat	is	het	kraakbeen	in	een	goede	conditie	
te	houden.	De	veerkracht	neemt	dan	af,	er	ontstaan	
kleine	scheurtjes	en	de	cellen	die	kraakbeen	moe-
ten	aanmaken	verliezen	hun	functie.
Er	zijn	sterke	aanwijzingen	dat	een	langdurige	on-
derbelasting	van	het	kraakbeen	ook	een	belangrij-
ke	rol	speelt	bij	het	ontstaan	van	artrose.	Voor	het	
transport	van	zuurstof,	eiwitten	en	suikers	is	bewe-
ging	erg	belangrijk.	Zie	ook	de	uitleg	over	elastici-
teit	in	voorgaande	tekst.	Bewegingsarmoede	is	een	
veel	voorkomend	probleem.	Het	leidt	tot	ondervoe-
ding	van	het	kraakbeen,	de	prikkel	om	te	regene-
reren	valt	weg.	Is	er	dan	toch	een	belasting	dan	is	
de	veerkracht	veel	minder,	de	schade	groter	en	het	
herstel	slecht.	Dus	te	weinig	bewegen	vergroot	de	
kans	op	artrose.

2 Slechte voeding.
Voeding	 speelt	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 het	 gezond	
houden	van	ons	lichaam	en	dus	ook	voor	het	bind-
weefsel	en	kraakbeen.
Onze	huidige	voeding	is	de	laatste	50	jaar	sterk	ver-
anderd.	We	eten	minder	vers	oorspronkelijk	voed-
sel,	maar	veel	meer	bewerkte	producten	met	veel	
voor	 ons	 lichaamsvreemde	 stoffen.	We	 eten	meer	
calorieën	dan	we	verbranden,	maar	omdat	deze	ca-
lorieën	komen	uit	 voeding	met	steeds	minder	mi-
cronutriënten,	ontstaan	er	steeds	vaker	marginale	
tekorten.	
		
Door	deze	 veranderde	 voedingsgewoontes	worden	
we	 te	dik,	ontstaan	er	makkelijker	klachten	die	 te	
maken	hebben	met	marginale	 tekorten	 zoals	ont-
stekingen,	energietekort,	diabetes	etc.

ARTROSE, ARTRITIS EN REUMA

figuur 2: ellebooggewricht (lateraal)
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Een	aantal	voedingsstoffen	spelen	een	cruciale	rol	
bij	het	gezond	houden	en	herstellen	van	het	kraak-
been.

Multi vitaminen en mineralenpreparaat
De	 basis	 voor	 alle	 therapieën	 is	 een	 goede	Multi,	
aangezien	het	voedingspatroon	van	de	hedendaag-
se	Westerse	mens	teveel	suikers	bevat,	slechte	vet-
ten,	veel	chemische	toevoegingen	etc.	Dit	belast	het	
lichaam	en	zorgt	ervoor	dat	we	in	een	aantal	geval-
len	meer	vitaminen	en	mineralen	nodig	hebben	om	
gezond	te	blijven.

Glucosamine
Extra	 inname	 van	 glucosaminen	 levert	 bouwstof-
fen	voor	de	synthese	van	glucosamineglycanen	en	
kan	dus	zorgen	voor	meer	stevigheid	van	het	kraak-
been.

Chondroïtinesulfaat
Chondroïtinesulfaat	 zorgt	 voor	de	aantrekking	 van	
water	binnen	de	proteoglycanen.	Dit	zorgt	voor	de	
stevigheid	en	schokdemping	in	het	kraakbeen.

Omega-3-vetzuren
Vetten	spelen	een	belangrijke	rol	binnen	de	functies	
van	de	cel.	Alle	membranen	zijn	opgebouwd	uit	vet-
zuren.	Een	goede	verhouding	van	deze	vetzuren	 is	
bepalend.	Van	belang	is	dat	we	niet	teveel	verzadigd	
vet	 eten,	 maar	 wel	 voldoende	 onverzadigde	 vet-
ten.	Probleem	is	dat	we	voornamelijk	linolzuur	als	
onverzadigd	 vet	 binnen	 krijgen.	Hierdoor	 raakt	 de	
verhouding	tussen	omega-3-vetzuren	en	omega-6-
vetzuren	verstoord.	

Nevenstaande	tabel	toont	aan	hoe	de	basisvetzuren	
(LA	en	ALA)	in	het	lichaam	worden	omgezet	tot	an-
dere	onmisbare	en	metabool	belangrijke	vetzuren.

 Omega-6-vetzuren

	 Linolzuur	(LA)
	 |
	 g-linoleenzuur	(GLA)
	 |
	 Dihomo-g-linoleenzuur	(DGLA)

	 |
	Arachidonzuur	(AA)

 Omega-3-vetzuren

	 a-linoleenzuur	(ALA)
	 |
	 Eicosapentaeenzuur	(EPA)
	 |
	 Docosahexaeenzuur	(DHA)

Voor	 de	 omzetting	maken	 LA	 en	 ALA	 gebruik	 van	
hetzelfde	enzym.	Een	overmaat	aan	omega-6-vetzu-
ren	belemmert	de	omzetting	van	omega-3-vetzuren	
en	omgekeerd.	Ook	op	het	niveau	 van	de	 vorming	
van	eicosanoïden	zijn	ze	elkaars	rivaal.	Arachidon-
zuur	 is	 de	 voorloper	 van	 de	 in	 het	 algemeen	pro-
inflammatoire	type	2	prostaglandinen	en	type	4	leu-
kotriënen.	EPA	is	daarentegen	de	precursor	van	de	
anti-inflammatoire	 type	3	prostaglandinen	en	 type	
5	 leukotriënen.	Veel	chronische	aandoeningen	zijn	
geassocieerd	met	een	verhoogde	productie	van	on-
der	andere	de	volgende	factoren:	tromboxaan	A2	en	
leukotrieen	B4.	Ontstekingsprocessen	worden	dus	
negatief	beïnvloedt	door	een	verhoogde	consump-
tie	van	omega-6-vetzuren	en	positief	door	een	ver-
hoogde	consumptie	van	omega-3-vetzuren.

Antioxidanten 
Bij	ontstekingsprocessen	ontstaan	veel	vrije	radica-
len.	Daarom	 is	het	 belangrijk	 om	bij	 ontstekingen	
in	 de	 gewrichten	het	 lichaam	 te	 voorzien	 van	 vol-
doende	 antioxidanten.	 Vitamine	 C	 is	 een	 belang-
rijke	wateroplosbare	 antioxidant	 en	 aangezien	 het	
kraakbeen	 uit	 veel	 water	 bestaat,	 kan	 vitamine	 C	
het	kraakbeen	beschermen	tegen	vrije	radicalen.	

Daarnaast	is	vitamine	C	is	een	onmisbare	stof	voor	
de	kraakbeenvorming	en	 is	het	belangrijk	voor	de	
opname	van	kraakbeenbevorderende	stoffen.	Zo	is	
vitamine	C	nodig	voor	de	synthese	van	hydroxypro-

VOEDINGSSTOFFEN DIE 
DE GEWRICHTEN KUNNEN 
ONDERSTEUNEN
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Het	gewrichtskraakbeen	heeft	4	zones:
•	 een	 oppervlakkige	 kraakbeenzone.	 Dit	 is	 een	
dunne	zone	die	veel	water	bevat.	De	collagene	
vezels	 lopen	 parallel	 aan	 het	 gewrichtsopper-
vlak.	 In	 deze	 zone	 worden	 schuifkrachten	 die	
ontstaan	 door	 wrijving	 opgevangen.	 Op	 deze	
laag	 zit	 een	 dun	 laagje	 synoviaal	 vloeistof	wat	
ook	de	wrijving	mee	helpt	op	te	vangen.

•	 de	volgende	zone	ligt	 iets	dieper.	Collagene	fi-
brillen	vormen	hier	een	boogstructuur.

•	 de	derde	zone	wordt	ook	wel	de	radiale	kraak-
beenzone	genoemd.	De	collagene	vezels	lopen	
hier	 verticaal	 ten	opzichte	 van	het	kraakbeen-
oppervlak.	Deze	zone	beslaat	het	grootste	ge-
deelte	van	het	kraakbeen	en	dient	om	compres-
siekrachten	op	 te	 vangen.	 In	 deze	 zone	 liggen	
de	meeste	 actieve	 chondroblasten	 die	 voor	 de	
aanmaak	van	kraakbeen	kunnen	zorgen.	Deze	
cellen	kunnen	anaeroob	energie	produceren	zo-
dat	 ze	 veel	minder	 zuurstof	nodig	hebben	dan	
andere	cellen.	 Is	deze	laag	ernstig	beschadigd	
dan	 zijn	 er	 ook	 geen	 cellen	meer	 die	 kunnen	
helpen	het	kraakbeen	te	herstellen.

•	 daaronder	zit	een	dunne	vierde	laag	die	de	over-
gang	markeert	van	kraakbeen	naar	bot,	het	 is	
een	laagje	gecalcificeerd	kraakbeen	dat	ervoor	
zorgt	dat	dit	kraakbeen	goed	aan	het	bot	beves-
tigd	blijft.	

Als	we	kijken	naar	de	samenstelling	van	het	kraak-
been	zien	we	dat	het	voor	zo´n	70%	bestaat	uit	wa-
ter,	15	tot	20%	uit	collagene	vezels	en	2	tot	10%	uit	
proteoglycanen.	Proteoglycanen	zijn	macromolecu-
len	die	bestaan	uit	meerdere	glycosamineglycanen	
(GAG´s)	 die	 met	 eiwitten	met	 elkaar	 zijn	 verbon-
den.	
Glycosaminoglycanen	 zijn	 lange	 negatief	 geladen	
suikerketens,	opgebouwd	uit	repeterende	disaccha-
ride-eenheden.	 De	 disaccharide-eenheid	 bepaalt	
het	 type	 GAG:	 chondroïtinesulfaat,	 dermatinesul-
faat,	 keratinesulfaat	 of	 heparinesulfaat.	 De	 prote-
oglycanen	 en	 de	 GAG´s	 vormen	 samen	 de	matrix	
van	het	kraakbeen.	

De	elasticiteit	van	het	kraakbeen	wordt	grotendeels	
bepaald	door	de	chrondroïtinesulfaten.	Doordat	zij	
een	negatieve	lading	hebben	zorgen	zij	voor	de	aan-
trekking	van	water	binnen	de	proteoglycanen.	Water	
is	een	dipool	met	een	positieve	en	negatieve	kant.	
Als	er	een	kracht	op	het	kraakbeen	komt	dan	wordt	
het	kraakbeen	 ingedrukt	waardoor	het	water	naar	
buiten	geperst	wordt.	Hierdoor	komen	de	negatief	
geladen	 zwavelatomen	 dichterbij	 elkaar	waardoor	
er	een	afstotingskracht	ontstaat	wat	de	vervorming	
tegengaat.	Valt	de	druk	weg	dan	kan	het	water	weer	
terug	 opgenomen	worden	 en	 is	 de	 oude	 toestand	
hersteld.
Door	deze	drukverschillen	wordt	ook	de	aanvoer	van	
voedingsstoffen	en	de	afvoer	van	afvalstoffen	mak-
kelijker.	Daarom	is	bewegen	erg	belangrijk	voor	de	
gezondheid	van	het	kraakbeen.	Het	water	zorgt	dus	
voor	stevigheid	en	schokdemping	in	het	kraakbeen.	
Met	het	ouder	worden	gaat	de	kwaliteit	en	kwanti-
teit	van	het	kraakbeen	achteruit.	Dit	heeft	gevolgen	
voor	de	veerkracht	van	de	matrix,	waardoor	slijtage	
en	ontstekingen	eerder	kunnen	optreden.
De	 collagene	 vezels	 zorgen	 voor	 de	 vorm	 van	 het	
kraakbeen.	 Tussen	 de	 collagene	 vezels	 zitten	 de	
proteoglycanen	“gevangen”.	

De	belangrijkste	grondstof	voor	de	glycosaminogly-
canen	zijn	glucosaminen.	Glucosaminen	stimuleren	
de	 synthese	 van	 de	 glucosamineglycanen,	 van	 de	
proteoglycanen	en	van	collageen.	De	kraakbeencel-
len	maken	de	glucosaminen	uit	glucose	en	amino-
zuren	of	ze	halen	het	kant-en-klaar	uit	de	circulatie.	
Extra	 inname	 van	 glucosaminen	 levert	 dus	 bouw-
stoffen	voor	de	synthese	van	glucosamineglycanen	
en	 zorgt	 dus	 voor	meer	 stevigheid	 van	het	 kraak-
been.
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Er	zijn	diverse	ziektebeelden	die	problemen	met	de	
gewrichten	en	het	kraakbeen	kunnen	geven.
Artrose	ook	wel	slijtage	genoemd,	is	een	veel	voor-
komend	 verschijnsel	 dat	 vooral	 voorkomt	 bij	 ou-
deren.	Ook	op	relatief	op	jonge	leeftijd	kan	artrose	
voorkomen.	 Dit	 is	 dan	 vaker	 het	 gevolg	 van	 een	
trauma,	zoals	een	gescheurde	meniscus.
Artrose	 kan	 relatief	 symptoomloos	 verlopen.	 Ont-
staan	er	veel	klachten	zoals	startpijn	en	stijfheid	en	
ontstekingsverschijnselen	 (pijn,	 warmte,	 zwelling	
en	 roodheid)	 dan	 spreken	 we	 van	 artritis.	 Artritis	
kan	dus	het	gevolg	zijn	van	artrose,	maar	ook	an-
dere	oorzaken	kunnen	zorgen	voor	artritis.	Langdu-
rige	artritis	kan	op	haar	beurt	weer	artrose	veroor-
zaken.
Een	bijzondere	vorm	van	artritis	 is	reumatoïde	ar-
tritis.	Dit	 is	een	auto-immuunziekte,	waarbij	voor-
namelijk	de	gewrichten	worden	aangetast.	In	eerste	
instantie	 raakt	het	gewrichtskapsel	ontstoken	wat	
gaat	zwellen	en	ontstekingsvocht	gaat	produceren.	
(vooral	in	knieën,	enkels	en	polsen)	
Geleidelijk	wordt	ook	het	kraakbeen	en/of	de	botten	
worden	aangetast.	

Oorzaken artrose en artritis

Artrose	is	een	multifactoriële	ziekte.	Naast	ouder-
dom	 spelen	 overgewicht,	 overbelasting	 maar	 be-
langrijker	 nog	 onderbelasting	 een	 belangrijke	 rol	
bij	het	ontstaan	van	artrose.	Ook	blijken	leefstijlfac-
toren	zoals	 roken	en	verkeerde	voeding	 invloed	 te	
hebben.

1 Over en onderbelasting
In	principe	is	het	oppervlak	van	het	gewrichtskraak-
been	 zo	 glad	 dat	 er	 bij	 normale	 beweging	 geen	
slijtage	 zal	 ontstaan.	Bij	 het	 vaak	 tillen	 van	 zware	
voorwerpen,	langdurig	in	dezelfde	houding	functio-
neren,	zoals	stratenmakers	die	lang	op	hun	knieën	
zitten,	kan	er	wel	slijtage	ontstaan.
Meestal	zal	artrose	ontstaan	omdat	het	lichaam	niet	
meer	in	staat	is	het	kraakbeen	in	een	goede	conditie	
te	houden.	De	veerkracht	neemt	dan	af,	er	ontstaan	
kleine	scheurtjes	en	de	cellen	die	kraakbeen	moe-
ten	aanmaken	verliezen	hun	functie.
Er	zijn	sterke	aanwijzingen	dat	een	langdurige	on-
derbelasting	van	het	kraakbeen	ook	een	belangrij-
ke	rol	speelt	bij	het	ontstaan	van	artrose.	Voor	het	
transport	van	zuurstof,	eiwitten	en	suikers	is	bewe-
ging	erg	belangrijk.	Zie	ook	de	uitleg	over	elastici-
teit	in	voorgaande	tekst.	Bewegingsarmoede	is	een	
veel	voorkomend	probleem.	Het	leidt	tot	ondervoe-
ding	van	het	kraakbeen,	de	prikkel	om	te	regene-
reren	valt	weg.	Is	er	dan	toch	een	belasting	dan	is	
de	veerkracht	veel	minder,	de	schade	groter	en	het	
herstel	slecht.	Dus	te	weinig	bewegen	vergroot	de	
kans	op	artrose.

2 Slechte voeding.
Voeding	 speelt	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 het	 gezond	
houden	van	ons	lichaam	en	dus	ook	voor	het	bind-
weefsel	en	kraakbeen.
Onze	huidige	voeding	is	de	laatste	50	jaar	sterk	ver-
anderd.	We	eten	minder	vers	oorspronkelijk	voed-
sel,	maar	veel	meer	bewerkte	producten	met	veel	
voor	 ons	 lichaamsvreemde	 stoffen.	We	 eten	meer	
calorieën	dan	we	verbranden,	maar	omdat	deze	ca-
lorieën	komen	uit	 voeding	met	steeds	minder	mi-
cronutriënten,	ontstaan	er	steeds	vaker	marginale	
tekorten.	
		
Door	deze	 veranderde	 voedingsgewoontes	worden	
we	 te	dik,	ontstaan	er	makkelijker	klachten	die	 te	
maken	hebben	met	marginale	 tekorten	 zoals	ont-
stekingen,	energietekort,	diabetes	etc.
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Een	aantal	voedingsstoffen	spelen	een	cruciale	rol	
bij	het	gezond	houden	en	herstellen	van	het	kraak-
been.

Multi vitaminen en mineralenpreparaat
De	 basis	 voor	 alle	 therapieën	 is	 een	 goede	Multi,	
aangezien	het	voedingspatroon	van	de	hedendaag-
se	Westerse	mens	teveel	suikers	bevat,	slechte	vet-
ten,	veel	chemische	toevoegingen	etc.	Dit	belast	het	
lichaam	en	zorgt	ervoor	dat	we	in	een	aantal	geval-
len	meer	vitaminen	en	mineralen	nodig	hebben	om	
gezond	te	blijven.

Glucosamine
Extra	 inname	 van	 glucosaminen	 levert	 bouwstof-
fen	voor	de	synthese	van	glucosamineglycanen	en	
kan	dus	zorgen	voor	meer	stevigheid	van	het	kraak-
been.

Chondroïtinesulfaat
Chondroïtinesulfaat	 zorgt	 voor	de	aantrekking	 van	
water	binnen	de	proteoglycanen.	Dit	zorgt	voor	de	
stevigheid	en	schokdemping	in	het	kraakbeen.

Omega-3-vetzuren
Vetten	spelen	een	belangrijke	rol	binnen	de	functies	
van	de	cel.	Alle	membranen	zijn	opgebouwd	uit	vet-
zuren.	Een	goede	verhouding	van	deze	vetzuren	 is	
bepalend.	Van	belang	is	dat	we	niet	teveel	verzadigd	
vet	 eten,	 maar	 wel	 voldoende	 onverzadigde	 vet-
ten.	Probleem	is	dat	we	voornamelijk	linolzuur	als	
onverzadigd	 vet	 binnen	 krijgen.	Hierdoor	 raakt	 de	
verhouding	tussen	omega-3-vetzuren	en	omega-6-
vetzuren	verstoord.	

Nevenstaande	tabel	toont	aan	hoe	de	basisvetzuren	
(LA	en	ALA)	in	het	lichaam	worden	omgezet	tot	an-
dere	onmisbare	en	metabool	belangrijke	vetzuren.

 Omega-6-vetzuren

	 Linolzuur	(LA)
	 |
	 g-linoleenzuur	(GLA)
	 |
	 Dihomo-g-linoleenzuur	(DGLA)

	 |
	Arachidonzuur	(AA)

 Omega-3-vetzuren

	 a-linoleenzuur	(ALA)
	 |
	 Eicosapentaeenzuur	(EPA)
	 |
	 Docosahexaeenzuur	(DHA)

Voor	 de	 omzetting	maken	 LA	 en	 ALA	 gebruik	 van	
hetzelfde	enzym.	Een	overmaat	aan	omega-6-vetzu-
ren	belemmert	de	omzetting	van	omega-3-vetzuren	
en	omgekeerd.	Ook	op	het	niveau	 van	de	 vorming	
van	eicosanoïden	zijn	ze	elkaars	rivaal.	Arachidon-
zuur	 is	 de	 voorloper	 van	 de	 in	 het	 algemeen	pro-
inflammatoire	type	2	prostaglandinen	en	type	4	leu-
kotriënen.	EPA	is	daarentegen	de	precursor	van	de	
anti-inflammatoire	 type	3	prostaglandinen	en	 type	
5	 leukotriënen.	Veel	chronische	aandoeningen	zijn	
geassocieerd	met	een	verhoogde	productie	van	on-
der	andere	de	volgende	factoren:	tromboxaan	A2	en	
leukotrieen	B4.	Ontstekingsprocessen	worden	dus	
negatief	beïnvloedt	door	een	verhoogde	consump-
tie	van	omega-6-vetzuren	en	positief	door	een	ver-
hoogde	consumptie	van	omega-3-vetzuren.

Antioxidanten 
Bij	ontstekingsprocessen	ontstaan	veel	vrije	radica-
len.	Daarom	 is	het	 belangrijk	 om	bij	 ontstekingen	
in	 de	 gewrichten	het	 lichaam	 te	 voorzien	 van	 vol-
doende	 antioxidanten.	 Vitamine	 C	 is	 een	 belang-
rijke	wateroplosbare	 antioxidant	 en	 aangezien	 het	
kraakbeen	 uit	 veel	 water	 bestaat,	 kan	 vitamine	 C	
het	kraakbeen	beschermen	tegen	vrije	radicalen.	

Daarnaast	is	vitamine	C	is	een	onmisbare	stof	voor	
de	kraakbeenvorming	en	 is	het	belangrijk	voor	de	
opname	van	kraakbeenbevorderende	stoffen.	Zo	is	
vitamine	C	nodig	voor	de	synthese	van	hydroxypro-
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Het	gewrichtskraakbeen	heeft	4	zones:
•	 een	 oppervlakkige	 kraakbeenzone.	 Dit	 is	 een	
dunne	zone	die	veel	water	bevat.	De	collagene	
vezels	 lopen	 parallel	 aan	 het	 gewrichtsopper-
vlak.	 In	 deze	 zone	 worden	 schuifkrachten	 die	
ontstaan	 door	 wrijving	 opgevangen.	 Op	 deze	
laag	 zit	 een	 dun	 laagje	 synoviaal	 vloeistof	wat	
ook	de	wrijving	mee	helpt	op	te	vangen.

•	 de	volgende	zone	ligt	 iets	dieper.	Collagene	fi-
brillen	vormen	hier	een	boogstructuur.

•	 de	derde	zone	wordt	ook	wel	de	radiale	kraak-
beenzone	genoemd.	De	collagene	vezels	lopen	
hier	 verticaal	 ten	opzichte	 van	het	kraakbeen-
oppervlak.	Deze	zone	beslaat	het	grootste	ge-
deelte	van	het	kraakbeen	en	dient	om	compres-
siekrachten	op	 te	 vangen.	 In	 deze	 zone	 liggen	
de	meeste	 actieve	 chondroblasten	 die	 voor	 de	
aanmaak	van	kraakbeen	kunnen	zorgen.	Deze	
cellen	kunnen	anaeroob	energie	produceren	zo-
dat	 ze	 veel	minder	 zuurstof	nodig	hebben	dan	
andere	cellen.	 Is	deze	laag	ernstig	beschadigd	
dan	 zijn	 er	 ook	 geen	 cellen	meer	 die	 kunnen	
helpen	het	kraakbeen	te	herstellen.

•	 daaronder	zit	een	dunne	vierde	laag	die	de	over-
gang	markeert	van	kraakbeen	naar	bot,	het	 is	
een	laagje	gecalcificeerd	kraakbeen	dat	ervoor	
zorgt	dat	dit	kraakbeen	goed	aan	het	bot	beves-
tigd	blijft.	

Als	we	kijken	naar	de	samenstelling	van	het	kraak-
been	zien	we	dat	het	voor	zo´n	70%	bestaat	uit	wa-
ter,	15	tot	20%	uit	collagene	vezels	en	2	tot	10%	uit	
proteoglycanen.	Proteoglycanen	zijn	macromolecu-
len	die	bestaan	uit	meerdere	glycosamineglycanen	
(GAG´s)	 die	 met	 eiwitten	met	 elkaar	 zijn	 verbon-
den.	
Glycosaminoglycanen	 zijn	 lange	 negatief	 geladen	
suikerketens,	opgebouwd	uit	repeterende	disaccha-
ride-eenheden.	 De	 disaccharide-eenheid	 bepaalt	
het	 type	 GAG:	 chondroïtinesulfaat,	 dermatinesul-
faat,	 keratinesulfaat	 of	 heparinesulfaat.	 De	 prote-
oglycanen	 en	 de	 GAG´s	 vormen	 samen	 de	matrix	
van	het	kraakbeen.	

De	elasticiteit	van	het	kraakbeen	wordt	grotendeels	
bepaald	door	de	chrondroïtinesulfaten.	Doordat	zij	
een	negatieve	lading	hebben	zorgen	zij	voor	de	aan-
trekking	van	water	binnen	de	proteoglycanen.	Water	
is	een	dipool	met	een	positieve	en	negatieve	kant.	
Als	er	een	kracht	op	het	kraakbeen	komt	dan	wordt	
het	kraakbeen	 ingedrukt	waardoor	het	water	naar	
buiten	geperst	wordt.	Hierdoor	komen	de	negatief	
geladen	 zwavelatomen	 dichterbij	 elkaar	waardoor	
er	een	afstotingskracht	ontstaat	wat	de	vervorming	
tegengaat.	Valt	de	druk	weg	dan	kan	het	water	weer	
terug	 opgenomen	worden	 en	 is	 de	 oude	 toestand	
hersteld.
Door	deze	drukverschillen	wordt	ook	de	aanvoer	van	
voedingsstoffen	en	de	afvoer	van	afvalstoffen	mak-
kelijker.	Daarom	is	bewegen	erg	belangrijk	voor	de	
gezondheid	van	het	kraakbeen.	Het	water	zorgt	dus	
voor	stevigheid	en	schokdemping	in	het	kraakbeen.	
Met	het	ouder	worden	gaat	de	kwaliteit	en	kwanti-
teit	van	het	kraakbeen	achteruit.	Dit	heeft	gevolgen	
voor	de	veerkracht	van	de	matrix,	waardoor	slijtage	
en	ontstekingen	eerder	kunnen	optreden.
De	 collagene	 vezels	 zorgen	 voor	 de	 vorm	 van	 het	
kraakbeen.	 Tussen	 de	 collagene	 vezels	 zitten	 de	
proteoglycanen	“gevangen”.	

De	belangrijkste	grondstof	voor	de	glycosaminogly-
canen	zijn	glucosaminen.	Glucosaminen	stimuleren	
de	 synthese	 van	 de	 glucosamineglycanen,	 van	 de	
proteoglycanen	en	van	collageen.	De	kraakbeencel-
len	maken	de	glucosaminen	uit	glucose	en	amino-
zuren	of	ze	halen	het	kant-en-klaar	uit	de	circulatie.	
Extra	 inname	 van	 glucosaminen	 levert	 dus	 bouw-
stoffen	voor	de	synthese	van	glucosamineglycanen	
en	 zorgt	 dus	 voor	meer	 stevigheid	 van	het	 kraak-
been.
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figuur 1: kniegewricht (anterior)
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Er	zijn	diverse	ziektebeelden	die	problemen	met	de	
gewrichten	en	het	kraakbeen	kunnen	geven.
Artrose	ook	wel	slijtage	genoemd,	is	een	veel	voor-
komend	 verschijnsel	 dat	 vooral	 voorkomt	 bij	 ou-
deren.	Ook	op	relatief	op	jonge	leeftijd	kan	artrose	
voorkomen.	 Dit	 is	 dan	 vaker	 het	 gevolg	 van	 een	
trauma,	zoals	een	gescheurde	meniscus.
Artrose	 kan	 relatief	 symptoomloos	 verlopen.	 Ont-
staan	er	veel	klachten	zoals	startpijn	en	stijfheid	en	
ontstekingsverschijnselen	 (pijn,	 warmte,	 zwelling	
en	 roodheid)	 dan	 spreken	 we	 van	 artritis.	 Artritis	
kan	dus	het	gevolg	zijn	van	artrose,	maar	ook	an-
dere	oorzaken	kunnen	zorgen	voor	artritis.	Langdu-
rige	artritis	kan	op	haar	beurt	weer	artrose	veroor-
zaken.
Een	bijzondere	vorm	van	artritis	 is	reumatoïde	ar-
tritis.	Dit	 is	een	auto-immuunziekte,	waarbij	voor-
namelijk	de	gewrichten	worden	aangetast.	In	eerste	
instantie	 raakt	het	gewrichtskapsel	ontstoken	wat	
gaat	zwellen	en	ontstekingsvocht	gaat	produceren.	
(vooral	in	knieën,	enkels	en	polsen)	
Geleidelijk	wordt	ook	het	kraakbeen	en/of	de	botten	
worden	aangetast.	

Oorzaken artrose en artritis

Artrose	is	een	multifactoriële	ziekte.	Naast	ouder-
dom	 spelen	 overgewicht,	 overbelasting	 maar	 be-
langrijker	 nog	 onderbelasting	 een	 belangrijke	 rol	
bij	het	ontstaan	van	artrose.	Ook	blijken	leefstijlfac-
toren	zoals	 roken	en	verkeerde	voeding	 invloed	 te	
hebben.

1 Over en onderbelasting
In	principe	is	het	oppervlak	van	het	gewrichtskraak-
been	 zo	 glad	 dat	 er	 bij	 normale	 beweging	 geen	
slijtage	 zal	 ontstaan.	Bij	 het	 vaak	 tillen	 van	 zware	
voorwerpen,	langdurig	in	dezelfde	houding	functio-
neren,	zoals	stratenmakers	die	lang	op	hun	knieën	
zitten,	kan	er	wel	slijtage	ontstaan.
Meestal	zal	artrose	ontstaan	omdat	het	lichaam	niet	
meer	in	staat	is	het	kraakbeen	in	een	goede	conditie	
te	houden.	De	veerkracht	neemt	dan	af,	er	ontstaan	
kleine	scheurtjes	en	de	cellen	die	kraakbeen	moe-
ten	aanmaken	verliezen	hun	functie.
Er	zijn	sterke	aanwijzingen	dat	een	langdurige	on-
derbelasting	van	het	kraakbeen	ook	een	belangrij-
ke	rol	speelt	bij	het	ontstaan	van	artrose.	Voor	het	
transport	van	zuurstof,	eiwitten	en	suikers	is	bewe-
ging	erg	belangrijk.	Zie	ook	de	uitleg	over	elastici-
teit	in	voorgaande	tekst.	Bewegingsarmoede	is	een	
veel	voorkomend	probleem.	Het	leidt	tot	ondervoe-
ding	van	het	kraakbeen,	de	prikkel	om	te	regene-
reren	valt	weg.	Is	er	dan	toch	een	belasting	dan	is	
de	veerkracht	veel	minder,	de	schade	groter	en	het	
herstel	slecht.	Dus	te	weinig	bewegen	vergroot	de	
kans	op	artrose.

2 Slechte voeding.
Voeding	 speelt	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 het	 gezond	
houden	van	ons	lichaam	en	dus	ook	voor	het	bind-
weefsel	en	kraakbeen.
Onze	huidige	voeding	is	de	laatste	50	jaar	sterk	ver-
anderd.	We	eten	minder	vers	oorspronkelijk	voed-
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Een	aantal	voedingsstoffen	spelen	een	cruciale	rol	
bij	het	gezond	houden	en	herstellen	van	het	kraak-
been.

Multi vitaminen en mineralenpreparaat
De	 basis	 voor	 alle	 therapieën	 is	 een	 goede	Multi,	
aangezien	het	voedingspatroon	van	de	hedendaag-
se	Westerse	mens	teveel	suikers	bevat,	slechte	vet-
ten,	veel	chemische	toevoegingen	etc.	Dit	belast	het	
lichaam	en	zorgt	ervoor	dat	we	in	een	aantal	geval-
len	meer	vitaminen	en	mineralen	nodig	hebben	om	
gezond	te	blijven.

Glucosamine
Extra	 inname	 van	 glucosaminen	 levert	 bouwstof-
fen	voor	de	synthese	van	glucosamineglycanen	en	
kan	dus	zorgen	voor	meer	stevigheid	van	het	kraak-
been.

Chondroïtinesulfaat
Chondroïtinesulfaat	 zorgt	 voor	de	aantrekking	 van	
water	binnen	de	proteoglycanen.	Dit	zorgt	voor	de	
stevigheid	en	schokdemping	in	het	kraakbeen.

Omega-3-vetzuren
Vetten	spelen	een	belangrijke	rol	binnen	de	functies	
van	de	cel.	Alle	membranen	zijn	opgebouwd	uit	vet-
zuren.	Een	goede	verhouding	van	deze	vetzuren	 is	
bepalend.	Van	belang	is	dat	we	niet	teveel	verzadigd	
vet	 eten,	 maar	 wel	 voldoende	 onverzadigde	 vet-
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	 |
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	 |
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	 |
	Arachidonzuur	(AA)
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	 a-linoleenzuur	(ALA)
	 |
	 Eicosapentaeenzuur	(EPA)
	 |
	 Docosahexaeenzuur	(DHA)

Voor	 de	 omzetting	maken	 LA	 en	 ALA	 gebruik	 van	
hetzelfde	enzym.	Een	overmaat	aan	omega-6-vetzu-
ren	belemmert	de	omzetting	van	omega-3-vetzuren	
en	omgekeerd.	Ook	op	het	niveau	 van	de	 vorming	
van	eicosanoïden	zijn	ze	elkaars	rivaal.	Arachidon-
zuur	 is	 de	 voorloper	 van	 de	 in	 het	 algemeen	pro-
inflammatoire	type	2	prostaglandinen	en	type	4	leu-
kotriënen.	EPA	is	daarentegen	de	precursor	van	de	
anti-inflammatoire	 type	3	prostaglandinen	en	 type	
5	 leukotriënen.	Veel	chronische	aandoeningen	zijn	
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len.	Daarom	 is	het	 belangrijk	 om	bij	 ontstekingen	
in	 de	 gewrichten	het	 lichaam	 te	 voorzien	 van	 vol-
doende	 antioxidanten.	 Vitamine	 C	 is	 een	 belang-
rijke	wateroplosbare	 antioxidant	 en	 aangezien	 het	
kraakbeen	 uit	 veel	 water	 bestaat,	 kan	 vitamine	 C	
het	kraakbeen	beschermen	tegen	vrije	radicalen.	

Daarnaast	is	vitamine	C	is	een	onmisbare	stof	voor	
de	kraakbeenvorming	en	 is	het	belangrijk	voor	de	
opname	van	kraakbeenbevorderende	stoffen.	Zo	is	
vitamine	C	nodig	voor	de	synthese	van	hydroxypro-

VOEDINGSSTOFFEN DIE 
DE GEWRICHTEN KUNNEN 
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Gewrichten vormen een belangrijk onderdeel van ons bewegingsapparaat. Zonder 
gewrichten zouden we ons niet kunnen voortbewegen. De gewrichtsfunctie 
bepaalt voor een belangrijk deel de vrijheid van bewegen. Gewrichten zijn bij het 
functioneren afhankelijk van voedingsstoffen en kraakbeenbeschermende stoffen, 
zoals glucosamine en chondroïtinesulfaat en voedingstoffen als vitamine C en E, 
koper, mangaan, selenium en zink.

Gewrichten

Een	 gewricht	 als	 functionele	 eenheid	 bestaat	 uit	
meerdere	weefselstructuren:	bot,	kraakbeen,	kap-
sel	 en	 banden,	 synoviaal	 vocht,	 pezen	 en	 spieren.	
Botweefsel	 speelt	 voor	 de	 voeding	 van	het	 kraak-
been	een	belangrijke	rol,	kleine	vaatjes	in	het	sub-
chondrale	bot	(het	bot	wat	net	onder	het	kraakbeen	
ligt)	zorgen	voor	een	deel	van	de	benodigde	zuurstof,	
eiwitten	en	suiker,	de	energie	en	bouwstoffen	voor	
het	kraakbeen.	Kraakbeen	is	belangrijk	omdat	het	
de	 krachten	 opvangt	 waardoor	 het	 onderliggende	
bot	beschermd	wordt.	Kapsel	en	banden	vormen	de	
begrenzing	 van	 de	 gewrichten.	 Via	 diffusie	 komen	
voedingsstoffen	door	het	kapsel	naar	de	gewrichten	
toe	 en	 kunnen	 afvalstoffen	 het	 gewricht	 verlaten.	

Door	trauma’s	en	ontstekingen	ontstaan	er	veel	af-
valstoffen	die	het	 transport	bemoeilijken.	Op	deze	
manier	gaat	door	langdurige	 irritatie	of	ontstekin-
gen	het	kraakbeen	atrofiëren.	Er	ontstaat	artrose.	
Het	synoviaal	vocht	zorgt	voor	smering	en	transport	
van	voedingsstoffen.	Spieren	vormen	via	pezen	ver-
bindingen	met	het	bot.	Pezen	lopen	vaak	door	in	het	
gewrichtskapsel,	 en	 zorgen	 ervoor	 dat	 de	 kracht,	
geleverd	door	de	spier,	omgezet	wordt	in	beweging.	
Deze	beweging	 is	 essentieel	 voor	de	kwaliteit	 van	
het	kraakbeen.	Door	afwisselend	belasten	en	weer	
ontlasten	van	het	kraakbeen	vindt	uitwisseling	van	
voeding-	en	afvalstoffen	plaats.
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poline	 uit	 proline	 en	 hydroxylysine	 uit	 lysine.	 Hy-
droxyproline	en	hydroxylysine	zijn	belangrijke	ami-
nozuren	binnen	het	bindweefsel	en	dus	ook	voor	het	
kraakbeen.	Het	zijn	de	bouwstenen	van	collageen.	

Vitamine	 E	 is	 belangrijk	 als	 vetoplosbare	 antioxi-
dant.	Vitamine	E	is	belangrijk	voor	de	bescherming	
van	 celwand	 en	 heeft	 een	 ontstekingremmende	
werking.

Selenium	is	een	belangrijke	antioxidant.	Het	is	no-
dig	voor	de	productie	van	het	antioxidant	enzym	glu-
tathion	peroxidase	(GPx).

Koper, zink en mangaan
Koper	 is	 betrokken	 bij	 de	 vorming	 van	 bindweef-
sel	en	hemoglobine	en	de	werking	van	het	centrale	
zenuwstelsel.	Bovendien	is	het	een	co-enzym	in	di-
verse	 stofwisselingsprocessen.	 Als	 co-enzym	 van	
superoxide	dismutase	(SOD),	beschermt	koper	het	
lichaam	 indirect	 tegen	 oxidatie.	 Het	 is	 betrokken	
bij	 de	 fysiologische	 afweermechanismen	 van	 het	
organisme	 tijdens	 ontstekingsprocessen,	 zoals	 bij	
inflammatoire	reumatische	aandoeningen.	

Zink	is	een	essentieel	mineraal	dat	vele	uitgebreide	
functies	heeft	in	het	lichaam.	Het	werkt	als	cofactor	
voor	meer	dan	tachtig	enzymen	en	als	bindend	ele-
ment	houdt	het	de	structuur	in	stand	van	een	aantal	
niet-enzymatische	moleculen.	Zo	is	het	nodig	voor	
de	 vorming	 van	 SOD	 (een	 lichaamseigen	 antioxi-
dant).

Mangaan	is	nodig	als	cofactor	voor	de	activatie	van	
het	enzym	glycosyltransferase.	Dit	enzym	 is	nodig	
voor	de	synthese	van	glycosaminoglycanen	binnen	
het	 kraakbeen	en	 is	 dus	betrokken	bij	 de	 opbouw	
van	het	kraakbeen.

MSM	
MSM	 (methylsulfonylmethaan)	 is	 een	 van	 nature	
in	 het	 lichaam	 voorkomende,	 wateroplosbare,	 or-
ganische	zwavelverbinding.	Zwavel	wordt	in	 iedere	
lichaamscel	 aangetroffen;	 hoge	 concentraties	 ko-
men	onder	meer	voor	in	de	huid,	haar,	nagels,	bot-
ten	en	gewrichten.	Zwavel	is	onder	meer	nodig	voor	
de	aanmaak	van	keratine,	een	eiwit	dat	belangrijk	is	
voor	de	conditie	van	huid,	haar	en	nagels.	Ook	voor	
de	vorming	van	het	bindweefseleiwit	collageen,	dat	
onder	meer	in	botten,	gewrichtskraakbeen	en	huid	
aanwezig	is,	wordt	zwavel	gebruikt.

Daarnaast	is	zwavel	van	groot	belang	omdat	het	bij-
draagt	aan	de	noodzakelijke	soepelheid	van	de	cel-
wand	en	een	goede	celademhaling	bevordert.	

Ook	heeft	zwavel	in	de	vorm	van	MSM	pijnstillende	
en	ontstekingremmende	eigenschappen.	
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