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Wat is groeipijn?
Groeipijn of ook wel enostosis genoemd, is een aandoening die 
voorkomt bij jonge honden van middelgrote tot grote rassen. 
De groeipijn treedt vooral op in de poten en de knieholtes van 
de jonge honden tot een leeftijd van 18 maanden. Symptomen 
zijn veelal kreupelheid waarbij in ernstigere gevallen de hond  
helemaal niet meer wilt lopen. Bovendien kan er koorts optre-
den en kan de hond zijn eetlust verliezen. Wanneer de hond vol-
ledig is uitgegroeid nemen de symptomen vanzelf weer af. De 
klachten kunnen echter dusdanig heftig zijn, dat de groeipijn te  
pijnlijk kan zijn voor de pup en dus beter voorkomen kan worden. 

Hoe ontstaat groeipijn?
Pups groeien in relatief korte tijd veel. In bepaalde periodes kan de 
pup sneller groeien. Tijdens deze groeispurten is er veel activiteit 
in de botten. Botten worden gevoed door bloed. De bloedvaatjes 
lopen door kleine voedingskanaaltjes door het bot heen. Het bloed 
zorgt voor het aanvoeren en afvoeren van de juiste voedingsstof-
fen. Tijdens de groeispurt neemt de groei van de botten toe. Door 
deze groei neemt ook de voedingsbehoefte van het bot toe en wor-
den de bloedvaten groter. Het voedingskanaal moet dus ook breder 
worden. Bij groeipijn zien we dat het verbreden van de voedingska-
naal niet gelijk loopt met het verbreden van het bloedvat. Hierdoor 
wordt het bloedvat beklemd en kan stuwing ontstaan.

Om het bot zit het botvlies. Dit is een dun vliesje waar veel zenuwen 
doorheen lopen en dat dus erg gevoelig is. Wanneer het bloedvat 
beklemd wordt, kan het bloed niet goed afgevoerd worden en treedt 
er vocht uit.  Hierdoor ontstaat er druk op het botvlies (zie teke-
ning). De pijn die daardoor ontstaat op het botvlies wordt groeipijn 
genoemd. De groeipijn kan plotseling optreden en wisselt van in-
tensiteit en sterkte.

Wat is de rol van voeding in het ontstaan of voorkomen van 
groeipijn?
Calcium speelt een belangrijke rol in het voorkomen van groeipijn. 
Om de stuwing van het bloed in het bot tijdens de groeispurt te voor-
komen is het nodig dat de voedingskanaaltjes in korte tijd breder 
worden. Belangrijk is hierbij dat er plaats gemaakt wordt voor de 
voedingskanaaltjes door de afbraak van bot rondom de kanaaltjes. 

Wanneer er via de voeding veel calcium opgenomen wordt, kun-
nen de kanaaltjes zich minder snel verbreden, omdat het bot min-
der snel afgebroken wordt. Het calcium wordt namelijk in het bot 
opgeslagen. Ook hormonaal wordt de afbraak van bot rondom de 
kanaaltjes dan geremd.
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Onderzoek met onder andere opgroeiende labradors door 
Prof. dr. H. A. W. Hazewinkel (Hoogleraar skeletontwikke-
lingsstoornissen van gezelschapsdieren, specialist chirurgie 
en Diplomate Eur.Coll.Vet.Comp. Nutrition. Verbonden aan 
de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht) heeft aangetoond 
dat bij opgroeiende honden het calciumgehalte optimaal is 
wanneer het lager is dan 1,2% van de droge stof (= 1 - 1,1% per 
kg droogvoer) bij voeders met een verhoogd energiegehalte. 

Is het calciumgehalte hoger of het energiegehalte van het droog-
voer lager dan de bovengenoemde waarden dan is de kans sterk 
aanwezig dat de opgroeiende hond last krijgt van groeipijnen en 
zich op langere termijn afwijkingen in het skelet kunnen ontwikke-
len, zoals osteochondrose van gewrichtskraakbeen dat zelfs op 
jonge leeftijd al een operatie noodzakelijk maakt. De kritische pe-
riode ligt vooral tussen drie weken na de geboorte tot een leeftijd 
van 6-8 maanden. In deze periode vindt de sterkste groei plaats. 

Verschillende studies hebben ook uitgewezen dat er dus niet alleen 
gekeken moet worden naar de hoeveelheid calcium in de voeding, 
maar ook naar de verhouding calcium ten opzichte van de hoeveel-
heid energie (Kcal) in de voeding. In de bovengenoemde studies is 
naar voren gekomen dat de hoeveelheid calcium optimaal is wan-
neer dit minder is dan 2,8 - 2,9 gram per 1000 kilocalorieën (Kcal).
Kort gezegd betekent dit dat een voeding wel laag in calcium kan 
zijn, maar als er alsnog veel gevoerd moet worden van de voeding 
om aan de energiebehoefte van de hond te voldoen, de hond indirect 
veel calcium binnen krijgt. Om het goed te doen moet de hoeveel-
heid calcium per 1000 Kcal  in de voeding dus nog berekent worden. 
Voor de berekening van het aantal grammen calcium uw huidige hon-
denvoeding per 1000 Kcal kunt u de volgende berekening aanhouden:

Het aantal % calcium x 10 = hoeveelheid gram calcium per 1000 
gram voeding.
(Bijvoorbeeld 1.5 % calcium x 10 = 15 gram calcium per 1000 gram 
voeding).

Vervolgens dient u het energiegehalte op de verpakking te vinden. 
De hoeveelheid gram calcium die u net berekent heeft dient u ver-
volgens door het energiegehalte te delen x 1000 Kcal energie. Staat 
het energiegehalte aangeduid in megajoule (MJ) kunt u dit omreke-
nen naar 1000 Kcal door het getal te delen door 4,186 (4,186 MJ = 
1000 Kcal). Mocht het energiegehalte niet op de verpakking staan, 
dan kunt u dit berekenen aan de hand van de analyse van de voeding. 

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u via onze website 
lezen hoe u dit kunt berekenen: https://www.farmfood.nl/honden-
voer/eisen-van-een-goed-hondenvoeder/ (zie het kopje eiwitten). 
Op deze manier kunt u precies uitrekenen of uw pup te veel of te 
weinig calcium binnenkrijgt.

Hoe kan Farm Food helpen bij het voorkomen en genezen van 
groeipijnen?
In de praktijk krijgen wij vaak de opmerking dat er speciale pup-
pyvoeding gegeven moet worden aan de pups om onder andere 
groeipijn te voorkomen. Voeding voor volwassen honden zou na-
melijk te weinig energie bevatten, omdat volwassen honden een 
lagere energiebehoefte hebben dan pups. Het gevaar dreigt dan 
dat de hoeveelheid voer verhoogd moet worden en dus de pup in-
direct veel calcium binnen krijgt door het ophogen van de voeding.

Farm Food HE is echter een High Energy brok met een hoog 
gehalte aan energie (4145 Kcal/kg), maar laag in calcium. 
Het percentage calcium in onze brok is 1%.  Als we dit ver-
volgens omrekenen naar energiegehalte komen we uit op 2,4 
gram per 1000 Kcal energie, waarmee we dus ruim onder de 
maximale waarden voor pups en opgroeiende honden zitten. 

1% calcium x 10 = 10 gram calcium per 1000 gram voeding.
10 gram / 4145 Kcal/kg  x 1000 Kcal = 2,4 gram per 1000 Kcal energie.

Bovendien groeien pups, wanneer ze vanaf het begin Farm Food HE, 
in combinatie met Farm Food Fresh Pens en Hart Compleet, te eten 
krijgen veel gelijkmatiger zonder de bekende groeispurten en groei-
pijnen. Deze gelijkmatige groei betekent een betere botontwikkeling 
en zorgt dat de voedingskanalen, maar ook de banden en pezen van 
de hond zich in verhouding tot de botontwikkeling in een gelijkmatig 
tempo kunnen ontwikkelen, waardoor deze veel stabieler worden
.
Steeds weer bevestigen fokkers ons dat de honden tijdens de groei 
altijd ‘in verhouding’ zijn. Opmerkelijk is daarbij ook dat het lijkt 
alsof de honden langzamer groeien dan hun nestgenoten die een 
andere voeding te eten krijgen, maar eenmaal volwassen zijn ze 
net zo groot. Vooral bij de grotere rassen is dit punt zeer opvallend.
Overigens adviseren wij daarnaast om, ongeacht de voeding, tot een 
leeftijd van ruim 1 jaar, meerdere maaltijden per dag te voeren om 
een geleidelijke groei te bevorderen en groeispurten te voorkomen.
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Waarom hebben mensen het dan vaak over de calcium/fosfor 
verhouding?
IDe verhouding tussen calcium en fosfor is een veel bespro-
ken punt als we het hebben over hondenvoeding en dit is niet 
zonder reden. Een hond heeft zowel calcium als fosfor nodig 
om tot een goede ontwikkeling te komen. Zowel een tekort in 
calcium als in fosfor kan problemen geven. Toch kan er gemak-
kelijk een tekort aan fosfor in het lichaam ontstaan, wanneer de 
verhouding tussen calcium en fosfor in de voeding niet goed is.

Calcium en fosfor kunnen namelijk elkaars opname in de darm 
beïnvloeden. Wanneer er relatief veel calcium in de voeding zit, 
wordt de opname van fosfor uit de voeding verminderd. Ondanks 
dat er wel voldoende fosfor in de voeding zit, kan er daardoor als-
nog een tekort aan fosfor in het lichaam van de hond ontstaan. 
Hierdoor kunnen problemen ontstaan als groeiachterstanden 
en groeiafwijkingen in de botten. De verhouding tussen calcium 
en fosfor in de voeding is dus heel belangrijk. Deze verhouding 
heeft echter geen invloed op het voorkomen van groeipijnen. 

Omdat de calcium/fosfor verhouding zo belangrijk is, maakt Farm 
Food geen gebruik van gemalen bot in de producten. Bot bevat van 
nature veel calcium, maar de calcium/fosfor verhouding is nooit 
goed vast te stellen, omdat elk bot anders is van samenstelling. 

Om calcium uit bot te halen moet het maagsap daarnaast dus-
danig zuur zijn dat het calcium in het bot door het maagzuur kan 
worden opgelost. Pas daarna is het calcium (en ook de fosfor) 
opneembaar in het darmkanaal en beschikbaar voor de stofwis-
seling. Wanneer er botten door het vlees gemengd zijn, weet men 
daarom nooit zeker of de hond voldoende, te veel of juist niet ge-
noeg calcium of fosfor binnenkrijgt, omdat de hoeveelheid calcium 
per bot steeds kan wisselen en de opname in de darm dus ook.  

Om die reden maakt Farm Food gebruik van een premix als 
aanvulling om in de voeding een juiste, constante hoeveel-
heid en verhouding te krijgen en te garanderen van calcium en 
fosfor. Hierdoor weten we precies hoeveel calcium en fosfor 
opneembaar is in de darm van de hond en kunnen we een op-
timale verhouding tussen deze twee mineralen garanderen.
 
Op deze manier krijgt uw hond precies de juiste hoeveelheid calci-
um, maar ook fosfor binnen om uw pup te laten groeien tot volwas-
sen hond zonder groeipijn! 
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