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Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de hond. De meest 
voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een dege-
neratieve aandoening waarbij het kraakbeen van een bepaald 
gewricht wordt aangetast. Maar liefst 20% van de honden van 
één jaar en ouder heeft in meer of mindere mate last van artro-
se. In deze folder vind je meer informatie over de achtergrond, de  
verschijnselen en de behandeling van gewrichtsaandoeningen en de 
maatregelen die je kunt nemen om jouw hond zo lang mogelijk fit en 
actief te houden.

Hoe ontstaan gewrichtsproblemen?

Gewrichtsproblemen kunnen in één of meerdere gewrichten optreden. 
Meestal betreft het de knie, heup, schouder of elleboog. In het geval 
van (osteo)artrose ontstaan de problemen door overmatige slijtage of 
beschadiging van het gewrichtskraakbeen. Dit kraakbeen dient in het 
gewricht vooral als een soort stootkussen, waardoor het onderlig-
gende bot rondom het gewricht wordt beschermd. Door beschadiging 
van het kraakbeen verdwijnt deze beschermende laag en wordt het 
bot aangetast. Dit leidt tot allerlei veranderingen in het gewricht. Het 
wordt dikker, minder goed beweeglijk en de spieren erom heen ver-
slappen door het verminderde gebruik.
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Gewrichtsproblemen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan, zoals 
beschadiging van het gewricht door een ongeluk of verstuiking en door 
bepaalde ziekten of infecties. Daarnaast spelen erfelijke aanleg, overge-
wicht en/of overmatige activiteit een belangrijke rol.

De meeste gewrichtsproblemen komen voor bij oudere honden en bij 
jonge honden van grote hondenrassen. Deze laatste groep heeft name-
lijk een lange groeiperiode en is door het lichaamsgewicht en door 
erfelijke aanleg gevoeliger voor groeistoornissen. Daarom is vooral 
voor jonge honden van grote rassen een zorgvuldig gecontroleerde 
groei van belang. Een specifieke voeding met een aangepast energie- 
en calciumgehalte speelt hierbij een rol. Samen met een gecontroleer-
de hoeveelheid lichaamsbeweging tijdens de groeiperiode vormt dit de 
beste basis voor gezonde gewrichten. 

Hoe herken je gewrichtsproblemen?

De meest voorkomende verschijnselen bij gewrichtsaandoeningen zijn:

• Stijfheid na activiteit.
• Moeite met opstaan en op gang komen na een rustperiode 

(‘startkreupelheid’).
• Minder actief en achterblijven bij wandelingen.
• Kreupelheid.
• Verdikking van het gewricht, pijnlijk bij aanraking.
• Beperkte beweeglijkheid van het aangetaste gewricht.
 (minder goed strekken en/of buigen)
• Herhaaldelijk likken aan het gewricht (door pijn en zwelling).
• Verlies van eetlust.
• Verandering van gedrag (vooral geïrriteerdheid door de pijn).
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De behandeling

Genezing van gewrichtsaandoeningen is niet altijd mogelijk. Er kunnen 
echter een aantal maatregelen genomen worden om de klachten te 
helpen verminderen en de voortgang van de aandoening te vertragen. 

• Voorkomen en behandelen van overgewicht
 Honden met overgewicht hebben meer last van gewrichtsproblemen. 

Overgewicht kan het proces en de klachten verergeren, omdat de 
gewrichten zwaarder belast worden. Het is dus belangrijk om er voor 
te zorgen dat jouw hond een gezond lichaamsgewicht heeft en houdt, 
want voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen. 

• Aangepaste hoeveelheid lichaamsbeweging
 Voor honden met gewrichtsproblemen is regelmatig, maar gedo-

seerd bewegen belangrijk. Jouw dierenarts kan het beste bewegings -
advies geven. Bij de hond kan er soms ook gebruik worden gemaakt 
van fysiotherapie. Hiermee kunnen de spieren worden versterkt, de 
pijn worden verminderd en de beweeglijkheid van gewrichten worden 
vergroot. Zwemmen is een hele goede vorm van bewegen, omdat dit 
de spieren versterkt zonder de gewrichten te belasten.

• Bewegingsadvies

wel doen
•  Dagelijkse korte wande-

lingen (5-10 minuten) op 
een laag tempo.

•  Opstapjes maken om 
makkelijk op verhoogde 
plaatsen te komen.

niet doen
•  Lange wandelingen eens 

per week.
•  Spelen met de bal (plotse-

ling stoppen en versnel-
len).

•  Springen, zoals in de auto 
of op de bank.
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• Pijnstillers / ontstekingsremmers
 Jouw dierenarts zal in de meeste gevallen pijnstillende/ontstekings-

remmende medicijnen voorschrijven ter verlichting van de pijn en  
vermindering van de klachten. 

• Voeding
 Bepaalde voedingsstoffen helpen de beweeglijkheid van de gewrichten 

te behouden, zoals EPA en DHA (Omega-3 vetzuren), kurkuma, gehy-
drolyseerd collageen en polyfenolen uit groene thee.

• Anders
 Bij sommige gewrichtsaandoeningen kan een operatie nodig zijn, 

bijvoorbeeld bij knieproblemen door gescheurde kruisbanden. Ook 
wanneer andere behandelmethodes onvoldoende resultaat hebben 
kan een operatie soms verbetering geven. 
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Waarom raadt uw dierenarts Mobility Diet C2P+ aan?

ROYAL CANIN© Mobility Diet C2P+ is de enige voeding met het nieuwe 
wetenschappelijk bewezen gepatenteerde ‘C2P+™ gewrichtscomplex’, 
een unieke combinatie van:
• Kurkuma-extract
• Gehydrolyseerd collageen
• Polyfenolen uit groene thee

Van elk van deze nutriënten is bekend dat ze de gezondheid van 
gewrichten ondersteunen. Nu is echter wetenschappelijk aangetoond 
dat ze elkaar versterken. De combinatie van kurkuma-extract, gehy-
drolyseerd collageen en polyphenolen uit groene thee zorgt voor aan-
zienlijke verbetering van de mobiliteit en levenskwaliteit van honden.

Het C2P+™ gewrichtscomplex is ontwikkeld in samenwerking met de 
Faculteit Diergeneeskunde, the Bone and Cartilage Research Unit en 
the Laboratory of Human Motion Analysis in Luik, België. .

EIGENSCHAPPEN VAN DE SPECIALE VOEDING 

In een klinische studie zag maar 
liefst 88% van de hondeneigenaren 

verbetering in de beweeglijkheid 
van hun hond.

(Multicentrische studie in dierenklinieken in Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland, in 42 dagen bij 

50 honden. Royal Canin 2015.)
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Mobility Diet C2P+ is ontwikkeld om aan te sluiten aan de voedingsbe-
hoefte van iedere hond die extra ondersteuning van de gewrichten kan 
gebruiken, onafhankelijk van ras of grootte. Door de speciale samen-
stelling is Mobility Diet C2P+ ook geschikt voor oudere honden, vanwe-
ge het verlaagde fosforgehalte. Daarnaast bevat de Mobility Diet C2P+ 
range een matig gehalte aan calorieën om de gewrichten die belast 
worden door teveel gewicht te ondersteunen en het ideale gewicht te 
behouden.

Waarschuwing
Kurkuma-extract is een natuurlijke kleurstof die textiel 
en de handen kan verkleuren. Vermijd daarom contact 
van de voeding met kleding. Gebruik altijd een maatbe-
ker en was na gebruik uw handen met water en zeep.

Mobility Diet C2P+

Droogvoeding 
Verpakking van 2kg, 7kg en 12kg

De aanwezigheid van oranje deeltjes op het oppervlak 
van de brokken is volkomen normaal; dit komt door het 
kurkuma-extract.
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MOBILITY DIET C2P+ VOOR DE HOND

Belangrijkste eigenschappen

ROYAL CANIN© Mobility Diet C2P+ is een uitgebalanceerde, volledige 
voeding voor honden die levenslang gegeven kan worden.

Ondersteuning van de gewrichten
Bevat het C2P+™ gewrichtscomplex: Een innovatieve 
synergetisch werkende combinatie van kurkuma-extract, 
gehydrolyseerd collageen en polyfenolen uit groene thee, 
waarvan bekend is dat deze de gewrichten ondersteunt.

Verbetering van mobiliteit en levenskwaliteit
Draagt bij aan de verbetering van de mobiliteit en levens-
kwaliteit van honden.

Uitstekende smakelijkheid en tolerantie
Een spontane voedingsinname draagt er toe bij dat de 
dagelijkse aanpak van de mobiliteit van de hond wordt 
vergemakkelijkt.

Behoud van een gezond gewicht
Een matig gehalte aan calorieën helpt de gewrichten die 
belast worden door teveel gewicht te ondersteunen en het 
ideale gewicht te behouden.

De droogvoeding valt binnen de S/O Index™ range,  
speciaal ontwikkeld om te zorgen  voor een urine waarin 
zowel de vorming van struviet- als calciumoxalaatkristal-
len wordt beperkt.



MOBILITY DIET C2P+ VOOR DE HOND

Ingrediënten droogvoeding:
Maïsmeel, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, rijst, dierlijke vetten, 
plantaardige vezels, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, tarwe, maïsglu-
ten, visolie, bietenpulp, tarwegluten*, gehydrolyseerd collageen (1,5%), 
mineralen, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne). 
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden 

OPGROEIENDE HOND

Volw. gewicht  
van de hond

8 maanden 10 maanden 12 maanden 14 maanden 18 maanden
gram maat- 

bekers gram maat- 
bekers gram maat- 

bekers gram maat- 
bekers gram maat- 

bekers
20kg 247 25/8 230 24/8 251 25/8
25kg 304 32/8 273 27/8 300 32/8 297 31/8
30kg 359 37/8 343 35/8 343 35/8 341 35/8
35kg 403 42/8 387 41/8 388 41/8 383 41/8
40kg 449 46/8 441 46/8 431 45/8 423 44/8
45kg 510 54/8 510 54/8 472 5 464 5
50kg 564 6 558 6 543 56/8 506 53/8
60kg 649 67/8 644 67/8 625 65/8 583 62/8 575 61/8
70kg 729 76/8 770 82/8 745 8 657 7 651 7

VOLWASSEN HOND
Gewicht  

van de hond
mager optimaal gewicht overgewicht

gram maatbekers gram maatbekers gram maatbekers
2kg 52 4/8 45 4/8 38 3/8
4kg 87 7/8 75 6/8 63 5/8
6kg 118 12/8 102 11/8 86 7/8
8kg 146 14/8 126 13/8 106 11/8

10kg 173 17/8 149 15/8 126 13/8
15kg 235 24/8 203 21/8 171 17/8
20kg 291 31/8 251 25/8 212 22/8
25kg 344 35/8 297 31/8 250 25/8
30kg 395 42/8 341 35/8 287 31/8
35kg 443 46/8 382 41/8 322 34/8
40kg 490 52/8 423 44/8 356 36/8
50kg 579 61/8 500 53/8 421 44/8
60kg 664 71/8 573 61/8 483 51/8
70kg 745 8 643 67/8 542 56/8
80kg 823 86/8 711 75/8 599 63/8



MOBILITY DIET C2P+ VOOR DE HOND

Mobility Diet C2P+ is ontwikkeld om aan te sluiten aan de voedingsbe-
hoefte van iedere hond die extra ondersteuning van de gewrichten kan 
gebruiken, onafhankelijk van ras of grootte. Door de speciale samen-
stelling is Mobility Diet C2P+ ook geschikt voor oudere honden, vanwe-
ge het verlaagde fosforgehalte. Daarnaast bevat de Mobility Diet C2P+ 
range een matig gehalte aan calorieën om de gewrichten die belast 
worden door teveel gewicht te ondersteunen en het ideale gewicht te 
behouden.

Mobility Diet C2P+

Blikvoeding 
Verpakking van 400g



MOBILITY DIET C2P+ VOOR DE HOND

Belangrijkste eigenschappen

ROYAL CANIN© Mobility Diet C2P+ is een uitgebalanceerde, volledige 
voeding voor honden die levenslang gegeven kan worden.

Ondersteuning van de gewrichten
Bevat het C2P+™ gewrichtscomplex: Een innovatieve 
synergetisch werkende combinatie van kurkuma-extract, 
gehydrolyseerd collageen en polyfenolen uit groene thee, 
waarvan bekend is dat deze de gewrichten ondersteunt.

Verbetering van mobiliteit en levenskwaliteit
Draagt bij aan de verbetering van de mobiliteit en levens-
kwaliteit van honden.

Uitstekende smakelijkheid en tolerantie
Een spontane voedingsinname draagt er toe bij dat de dagelijkse aan-
pak van de mobiliteit van de hond wordt vergemakkelijkt.

Behoud van een gezond gewicht
Een matig gehalte aan calorieën helpt de gewrichten die belast worden 
door teveel gewicht te ondersteunen en het ideale gewicht te behou-
den.



MOBILITY DIET C2P+ VOOR DE HOND

Ingrediënten natvoeding:
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan gehydrolyseerd collageen 
0,45%), granen, oliën en vetten, plantaardige eiwitextracten, plantaardige 
bijproducten, mineralen. 

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden 

Gewicht
hond

mager optimaal gewicht overgewicht
gram blikken 400g gram blikken 400g gram blikken 400g

2kg 200 1/2 176 1/2 152 1/2

3kg 271 3/4 239 1/2 206 1/2

4kg 337 3/4 296 3/4 256 3/4

5kg 398 1 350 1 303 3/4

6kg 456 11/4 402 1 347 3/4

7kg 512 11/4 451 11/4 389 1
8kg 566 11/2 498 11/4 430 1
9kg 619 11/2 544 11/4 470 11/4

10kg 669 13/4 589 11/2 509 11/4

15kg 907 21/4 798 2 690 13/4

20kg 1126 23/4 991 21/2 856 21/4

25kg 1331 31/4 1171 3 1012 21/2

30kg 1526 33/4 1343 31/4 1160 3
35kg 1713 41/4 1507 33/4 1302 31/4

40kg 1894 43/4 1666 41/4 1439 31/2



Volg de gezondheid van de gewrichten van jouw hond

Het is belangrijk om de gezondheid van de gewrichten van jouw hond 
goed te blijven volgen. Dit kun je doen door met enige regelmaat ant-
woord te geven op onderstaande vragen. 

De resultaten van ROYAL CANIN© Mobility Diet C2P+ zijn na drie tot 
zes weken zichtbaar. Wij raden je aan om de test te doen vóórdat je 
start met de voeding, dus als een soort nulmeting. Vul na zes weken 
opnieuw de test in, zodat je nauwgezet de voortgang kunt volgen. Het 
is raadzaam de test ook na deze zes weken nog met enige regelmaat 
in te vullen, bijvoorbeeld iedere drie maanden. Geef op een schaal van  
1 t/m 5 aan in welke mate de situaties van toepassing zijn op jouw 
hond.

Aangezien overgewicht een negatieve invloed heeft op de gezondheid 
van de gewrichten, kun je ook het lichaamsgewicht van jouw hond 
invullen in de tabellen op de volgende pagina’s. Zo kun je het gewicht 
van jouw hond goed in de gaten houden. Wanneer je merkt dat de 
totaal score van de tests omhoog gaat, en je dus een achteruitgang 
waarneemt in de gezondheid van de gewrichten van jouw hond, raden 
wij je aan om contact op te nemen met jouw dierenarts.

Schaal van 1 t/m 5
1 = nooit van toepassing
2 = soms van toepassing
3 = van toepassing
4 = vaak van toepassing
5 = altijd van toepassing

 TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN



 TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

voordat je start

Datum

Jouw hond heeft moeite bij het opstaan en is stijver

Jouw hond heeft moeite met traplopen, springen, etc.

Jouw hond speelt minder en is minder actief dan voorheen

Jouw hond loopt kreupel

Totale score

Lichaamsgewicht in kg

na 6 weken

Datum

Jouw hond heeft moeite bij het opstaan en is stijver

Jouw hond heeft moeite met traplopen, springen, etc.

Jouw hond speelt minder en is minder actief dan voorheen

Jouw hond loopt kreupel

Totale score

Lichaamsgewicht in kg

na 3 maanden

Datum

Jouw hond heeft moeite bij het opstaan en is stijver

Jouw hond heeft moeite met traplopen, springen, etc.

Jouw hond speelt minder en is minder actief dan voorheen

Jouw hond loopt kreupel

Totale score

Lichaamsgewicht in kg



na 6 maanden

Datum

Jouw hond heeft moeite bij het opstaan en is stijver

Jouw hond heeft moeite met traplopen, springen, etc.

Jouw hond speelt minder en is minder actief dan voorheen

Jouw hond loopt kreupel

Totale score

Lichaamsgewicht in kg

 TEST DE GEZONDHEID VAN DE GEWRICHTEN

Schaal van 1 t/m 5
1 = nooit van toepassing 4 = vaak van toepassing
2 = soms van toepassing 5 = altijd van toepassing
3 = van toepassing

na 12 maanden

Datum

Jouw hond heeft moeite bij het opstaan en is stijver

Jouw hond heeft moeite met traplopen, springen, etc.

Jouw hond speelt minder en is minder actief dan voorheen

Jouw hond loopt kreupel

Totale score

Lichaamsgewicht in kg



Familie Buitenhuis uit Apeldoorn
Onze zachtaardige Duitse Herder Lynn 
begon tekenen van (wat wij dachten) ouder-
dom te vertonen. Goed, haar snoetje was al 
heel lang grijs, maar nu gaf ze aan dat ze 
pijn had. Pijn bij het opstaan, het wandelen, 
spelen… Jong van geest, altijd in voor een 

spelletje en het daarna moeten bekopen met een aantal dagen mank 
lopen. Wat sneu. Af en toe gaven we haar een pijnstiller, maar het was 
onze fijne dierenarts die ons vrijblijvend een folder meegaf met alle 
informatie over Mobility Diet van Royal Canin. Haar assistente vertelde 
dat er mensen juichend voor hun balie hadden gestaan, hun hond was 
er zo van opgeknapt!

Na het nog een tijdje aangezien te hebben met Lynn, besloten we het te 
proberen. Immers, Royal Canin raadde een bepaalde periode aan. Was 
er in die periode geen verbetering zichtbaar, dan kon je weer stoppen 
met het voer. Dus proberen kon geen kwaad.

Om een lang verhaal kort te maken: Lynn staat zonder problemen op, 
alles gaat soepeler en zij loopt niet meer mank. Wij zijn erg blij met 
het advies van onze dierenarts en dus met Mobility Diet! We raden het 
andere mensen ook aan. We vertellen erbij dat het misschien geen 
effect heeft bij hun ouder wordende hond, maar dat het zó de moeite 
waard is om te proberen voor een aantal maanden. Werkt het niet, dan 
stop je ermee. Voor onze Lynn is dit voer dé oplossing. 

Wat zijn jouw ervaringen met Mobility Diet?
Stuur jouw eigen Mobility verhaal naar vet.nld@royalcanin.com, liefst 
met foto, en maak kans op 1 jaar gratis Mobility Diet C2P+. De gelukkige  
winnaar wordt in januari bekend gemaakt.

ERVARINGEN MET MOBILITY DIET



Er zijn een aantal algemene maatregelen die je kunt nemen om jouw 
hond te helpen:

• Schakel geleidelijk over op de nieuwe voeding. Je kunt gedurende 
één week de oorspronkelijke voeding in afnemende hoeveelheid 
mengen met een toenemende hoeveelheid nieuwe voeding. Zo kan 
jouw hond wennen aan de nieuwe voeding. 

• Geef eventuele medicijnen precies volgens voorschrift. 

• Geef de dieetvoeding volgens voorschrift en geef geen andere tus-
sendoortjes of snacks. Eventueel kunnen brokjes van de dieetvoeding 
tussendoor (als beloning) gegeven worden.

• Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en houd jouw hond op het 
juiste gewicht. Weeg jouw hond regelmatig om te controleren of 
hij op het gewenste gewicht blijft. Een gemakkelijke manier om de 
conditie van jouw hond te controleren, is zijn ribben te voelen door 
met een vlakke hand over de borstkast te strijken. Kun je de ribben 
slechts met moeite voelen, dan is jouw hond te zwaar en is afvallen 
noodzakelijk. Je kunt met jouw dierenarts overleggen hoe je dit het 
beste kunt aanpakken.

• Zorg dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat. 

•  Bewaar de voeding in een droge en koele omgeving*.

•  De positieve effecten van Mobility Diet C2P+ zijn na drie tot zes weken 
zichtbaar. Wanneer de opname van de voeding wordt gestopt, verdwij-
nen de positieve resultaten na enkele weken geleidelijk weer. Voor 
een optimaal resultaat is dus een regelmatige opname van de voeding 
noodzakelijk.

* De houdbaarheidsdatum, productiecode en registratienummer vind je op de 
achterzijde van de verpakking. Bij voorkeur te gebruiken vóór de datum aange-
geven op de achterzijde van de verpakking. Het vitaminegehalte van de voeding 
is gegarandeerd tot de datum van minimum houdbaarheid.

ALGEMENE ADVIEZENALGEMENE ADVIEZEN



GEMIDDELDE ANALYSE

MOBILITY MOBILITY

C2P+ C2P+

Droog Blik
(1000g) (1000g)

Vocht % 9,5 85
Eiwit % 25 8
Vet % 12 5,7
Mineralen % 5,8 1,3
Zetmeel % 38,2 5,24
Overige koolhydraten % 43,8 6
Voedingsvezels % 9,5 1,76
Ruwe celstof % 3,9 1,3
Calcium % 0,8 0,18
Kalium % 0,8 0,18
Fosfor % 0,5 0,16
Magnesium % 0,08 0,02
IJzer mg 173 38
Koper mg 15 3,8
Zink mg 188 36
Chloride % 1,03 0,13
Natrium % 0,4 0,09
Selenium mg 0,27 0,21
EPA + DHA % 0,6 0,5
Taurine % 0,19 0,12
Arginine % 1,51 0,45
Vitamine A IE 17.000 50.000
Vitamine E mg 600 200
Vitamine C mg 300 90
Vitamine D3 IE 1.000 195
Vitamine B1 mg 4,1 1
Vitamine B2 mg 3,8 2
Pantotheenzuur mg 25 5
Vitamine B6 mg 8,1 1
Vitamine B12 mg 0,07 0,015
Niacine mg 14,8 5
Biotine mg 1,07 0,05
Foliumzuur mg 0,8 0,1
Choline mg 2.500 610
Polyfenolen mg 780 228
Metaboliseerbare energie berekend NRC 2006 kcal/kg 3.574 1.000



Aanvullende informatie van uw dierenarts

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden:

Datum:

Hoeveelheid:

PRAKTISCHE INFORMATIE



Voor meer informatie:

Royal Canin Nederland BV
Kenniscentrum

Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel.: 0413–318400 
E-mail: kenniscentrum.nld@royalcanin.com
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.nl

Adres van de dierenarts:


