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Kraakbeen

Kraakbeen bestaat voor 80% uit water, voor 12% uit vezels en slechts voor 8% uit cellen. De matrix (grond-
substantie) van waaruit kraakbeen is opgebouwd is water en proteoglycanen. Collageenfi brillen zorgen 
voor de stevigheid.
 

Hierboven zie je de opbouw van het kraakbeen en de verbinding met het bot. Daarnaast een uitvergroting 
van de collageenfi brillen en het in elkaar schuiven van de fi brillen bij druk. 

Het waterbindende vermogen van het kraakbeen wordt 
geleverd door proteoglycanen. Dit zijn een soort borstels 
die met een verbindingseiwit aan een hyaluronzuurketen 
bevestigd zitten. Zo’n proteoglycanen constructie verbindt 
twee collageenfi brillen met elkaar (rechter plaatje).

Op het moment dat de fi brillen in elkaar gedrukt worden laten de 
proteoglykanen water los en kan het kraakbeen zich aanpassen aan 
de belasting. Valt de druk weg, nemen de proteoglycanen het water 
weer op.

Zoomen we nog meer in (hier links) dan zien we dat de proteoglykanen 
zelf zijn opgebouwd uit een kerneiwit (vergelijkbaar met de nerf van een 
blad) met daaraan glucosaminoglycanen. Deze glucosaminoglycanen 
bestaan uit zwavelgroepen (kerataansulfaat en chondroïtinesulfaat) 
en essentiële suikers.

Voeding

Voor de aanmaak van de proteoglycanen en de eiwitstructuren moet er een voortdurende toestroom 
van zuurstof, eiwitten en andere bouwstoff en en brandstoff en plaatsvinden. Deze toestroom wordt 
verzorgd door het onderliggende bot en het bovenliggende synovia (gewrichtssmeer). 
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Druk én ontlasting leveren de pomp om samen met osmotische processen de voedingsstoff en op te 
kunnen nemen in de kraakbeenstructuur. Een van de oorzaken van degeneratie is dan ook onvoldoende 
beweging.

Opbouw

Het kraakbeen wordt van onderuit opgebouwd. Daar zorgen de chondroblasten voor. Net zoals in het 
botweefsel bouwen zij zich in en worden inactieve chondrocyten. Vanwege deze chondroblasten is 
regeneratie van het kraakbeen mogelijk.

Buff er

Het kraakbeen vormt, net als het bot, een waterbuff er voor het lichaam. Onderzoek heeft aangetoond 
dat bij een lage waterinname, water uit bot en kraakbeen wordt gebruikt voor meer belangrijke leven-
sprocessen. Met het verdwijnen van water neemt de capaciteit om druk op te vangen af, terwijl de pijn 
toeneemt. Weinig drinken geeft pijnlijke gewrichten! 

Zuurgraad vs Kwaliteit

Zoals hierboven geschets zijn voeding (voldoende eiwitten), beweging en water belangrijk voor de 
opbouw en kwaliteit van het kraakbeen.

De waterbindende kwaliteit van de proteoglycanen is a� ankelijk van de juiste pH (zuurgraad). Bij een 
verzuring van het milieu neemt de waterbindede capaciteit af. Het kraakbeen kan dan steeds slechter 
druk opvangen. Normale bewegingen gaan dan pijnlijk worden. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de 
kwaliteit. Deze neemt zienderogen af. Een verstoring van de pH wordt dan ook in verband gebracht 
met kraakbeen degeneratie, artrose en artritis.

De zuurgraad komt voortdurend onder druk te staan door onze westerse voedingsgewoonten. Met 
name suiker en suikerhoudende producten ‘verzuren’ de boel gigantisch. Het lichaam kan bij dergelijke 
verstoringen gelukkig putten uit de mineralen voorraden in je botten om de zuurgraad te normaliseren.  
Dat je botten dan moeten worden afgebroken (osteoporose) moet je dan maar voor lief nemen.

Groente, fruit en kruiden zorgen ervoor dat een zuur milieu gecompendeerd kan worden. Maar, dan 
moet je die wél (voldoende) eten. Ook glutamine (uit ei, vis, noten en zaden) kan door het lichaam ge-
bruikt worden om de pH optimaal te houden. Dus..... 


