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Een behandelplan voor artrose wordt op maat gemaakt op basis van de klachten
en wensen van de eigenaar. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van de
volgende zaken: gewichtsreducering, gewrichtsondersteunende voeding, aanpassing
leefomgeving, medicatie, fysiotherapie, interarticulaire injecties of een operatie. Nieuwe
behandelmethoden zoals stamceltherapie en behandeling met ACP’s zijn steeds meer
evidence-based.
Voor paraveterinairen in de praktijk is er een belangrijke rol voor deze grote groep
patiënten. De eigenaren bewust maken van het probleem en de katten eigenaar helpen
de kat bij de dierenarts te krijgen zijn de eerste stappen. Ook in begeleiding van de
voeding en gewichtsreductie is een belangrijk deel van de behandeling.
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