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Osteoartrose (OA) oftewel artrose: 

   

 

- meest voorkomende gewrichtsziekte 

 

- belangrijkste reden gewrichtsvervanging 

 

- Nog geen werkende therapie behalve gewrichtvervanging 

 



>> Wat is de oorzaak van artrose?? 

 

Gewoon Slijtage ?? 
 

 

    

    



Artrose is slijtage van het kraakbeen? 

  
  

 

 

 

    

    

Kenmerken slijtage; 
 
- Als je het meer gebruikt slijt het sneller 
 

  
 

- Als je het zwaarder belast slijt het sneller 
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Regelmatig trimmen leidt niet tot artrose en beschermt zelfs tegen artrose (1) 
 
Marathonlopers hebben niet meer last van artrose (1) 
 

Als je het meer gebruikt slijt het sneller 

1. The National Runners' and Walkers' Health Studies (90.000 deelnemers) 

Running Does Not Lead to Knee Osteoarthritis 
and May Protect People From Developing the 
Disease  
Released:11-Nov-2014 12:00 AM EST 
 



Vrouwen met overgewicht lopen een 4 keer zo grote kans om artrose van de knie te 
krijgen, bij mannen is dat zelfs 5 maal groter 
 

Als je het zwaarder belast slijt het sneller 

Mensen met overgewicht hebben ook bijna 3 keer zoveel kans om handartrose te krijgen. 
De hand is “non-load bearing” 

Mensen met overgewicht hebben geen verhoogde kans op heupartrose! 
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Artrose van de knie komt nu twee keer vaker voor dan in 1950* 

 

*Wallace et al. PNAS 2017 Aug 14. [Epub ahead of print]   

 “De toename in artrose komt niet alleen doordat mensen ouder worden en 

obesitas maar door grote veranderingen in “Life style” sinds 1950.  
 Hierbij moet vooral worden gedacht aan de afname van lichaamsbeweging”.  



- Immobilizatie leidt tot verlies van het kraakbeen (bv dwarslesie patienten) 
 

- Het kraakbeen is dikker in kinderen die meer sporten 
   
- Triathleten hebben dikker kraakbeen dan niet athleten 
 

Dus, artrose is geen slijtage van het kraakbeen 
 
Maar zelfs; 

Belasting is absoluut noodzakelijk voor gezond gewrichtskraakbeen 



Van destructie naar herstel  
 
  
 

 

Groeischijf en gewrichtskraakbeen 

Tijdelijk  
Kraakbeencellen breken 
kraakbeen af om plaats te 
maken voor bot (groei) 
 

Permanent 
Kraakbeencellen houden 
kraakbeen in stand 
 

 

Wat is hiervan de oorzaak?  

Gewrichtskraakbeen Groeischijf 
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http://www.naturalheightgrowth.com/wp-content/uploads/2014/04/fig1.jpg


TGFβ signaal verdwijnt snel als kraakbeen niet wordt belast 

Tijd na overlijden dier 

TGF beta en belasting 



Van destructie naar herstel  
 
  
 

 

Groeischijf en gewrichtskraakbeen 

Tijdelijk  
Kraakbeencellen breken 
kraakbeen af  >> Bot 
 

Permanent 
Kraakbeencellen houden 
kraakbeen in stand 
 

Gewrichtskraakbeen Groeischijf 

X 
Belasting 

TGF beta signaal 
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Artrose is geen gewrichtsslijtage 

Bewegen >> Maar verstandig 



Artrose en bewegen 

Beweging vermindert de symptomen van artrose zoals pijn 
 
Beweging is niet slecht voor het gewricht als het gebeurt op een verstandige 
manier 

Wandelen, fietsen, zwemmen enkele malen per week 
 
Vermijd overgewicht >>> minder overgewicht >> minder pijn 


