
  

 

Glucosamine en Chondroïtine 

Gewrichtsproblemen zijn de meest gemelde zorgen van hondenbezitters en komen helaas 
voor bij honden van alle leeftijden; inclusief jonge honden, vaak als gevolg van genetische 
problemen, onjuiste oefeningen of algemene slijtage. Omdat rennen en spelen essentieel zijn 
voor de mentale en fysieke gezondheid van onze hond, is het belangrijk dat we er als baasjes 
alles aan doen om hun gewrichten te ondersteunen en hun bewegingsvrijheid aan te 
moedigen. 

Wat zijn glucosamine en chondroïtine? 

Glucosamine en chondroïtine zijn vaak aanbevolen voedingssupplementen, die de gezondheid 
en mobiliteit van de gewrichten bij honden kunnen ondersteunen. Dit komt omdat 
glucosamine de synthese van collageen in het kraakbeen helpt reguleren, terwijl chondroïtine 
de impact van destructieve enzymen in kraakbeen en gewrichtsvloeistof kan helpen 
beperken. Zowel glucosamine als chondroïtine zijn ook betrokken bij de vorming van 
verbindingen die de bouwstenen van kraakbeen vormen. 

Waarom gebruiken we ze in ons hondenvoer? 

We gebruiken zowel glucosamine als chondroïtine in veel van onze diëten, omdat ze de 
gewrichten van uw hond kunnen ondersteunen door de structuur, veerkracht en regeneratie 
van kraakbeen te ondersteunen, terwijl ze helpen hun bewegingsvrijheid te behouden. Diëten 
aangevuld met glucosamine en chondroïtine kunnen geschikt zijn voor alle honden, zelfs voor 
honden met gezonde gewrichten; u hoeft tenslotte geen probleem te zien, voordat u nadenkt 
over het ondersteunen van hun gewrichtsgezondheid! 

Het juiste dieet kiezen! 

Veel van onze varianten zijn gemaakt met verhoogde niveaus van glucosamine en 
chondroïtine om gezonde gewrichten en mobiliteit te ondersteunen. Verder gebruiken we het 
bekende supplement "Joint Aid for Dogs" in onze Skinners Field & Trial Turkey & Rice, omdat 
het een aantal heilzame ingrediënten bevat, waaronder glucosamine en chondroïtine om hun 
gewrichten te helpen ondersteunen. Deze diëten kunnen geschikt zijn voor volwassen honden 
van alle leeftijden, inclusief honden die niet per se gewrichtsproblemen hebben, maar baat 
kunnen hebben bij voedingsondersteuning. 

Leefstijlbeheer 

Hoewel dieetmanagement een belangrijk onderdeel kan zijn van het ondersteunen van de 
gewrichten van uw hond, is het ook belangrijk om hun levensstijl effectief te beheren. Dit 



houdt in dat ze hun gewicht beheersen om ervoor te zorgen dat ze geen overmatige druk op 
hun gewrichten uitoefenen, en waar nodig hun dagelijkse trainingsroutine aanpassen. 

Eerst de juiste diagnose stellen! 

Als u zich zorgen maakt over hun gewrichten, beweging of mobiliteit, raden we u aan in eerste 
instantie met uw dierenarts te praten. Als uw dierenarts een diagnose van een aandoening 
heeft gesteld, bieden wij graag voedingsondersteuning en begeleiding in lijn met het advies 
van uw dierenarts. 

Neem gerust contact met ons op… 

Als je informatie wilt over onze diëten of voedingsadvies wilt, neem dan contact met ons 
op via info@123hondenvoer.nl. We helpen je graag verder! 
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