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1. Inleiding 
 
Over de tijd zijn er grote vooruitgangen gemaakt in de geneeskundige en farmaceutische 
wereld. Voor steeds meer ziekten en aandoeningen werden er medicijnen ontwikkeld en 
onderzocht. De laatste decennia gaat er ook steeds meer aandacht uit naar de zogenaamde 
‘nutraceuticals’. Dit zijn voedsel of voedselbestanddelen die medisch of 
gezondheidsbevorderlijk zijn, inclusief preventief of therapeutisch voor ziekten(14). Deze 
nutraceuticals hebben de voordelen dat ze vaak minder bijwerkingen hebben, eenvoudiger en 
goedkoper om te produceren zijn en minder angstig worden ontvangen door het publiek 
omdat het immers natuurlijke producten zijn. 
Een van de huidig gebruikte nutraceuticals is gelatine hydrolysaat. Een enzymatisch 
gezuiverde stof die wordt verkregen uit dierlijke huiden. Gelatine hydrolysaat wordt op dit 
moment voor een aantal toepassingen een positieve werking toegeschreven: Het zou 
bevorderlijk zijn voor de huid, voor de botten en voor de gewrichten(9). Deze laatste 
toepassing, de gewrichten, wordt in dit onderzoek dieper op ingegaan. 
Het exacte werkingsmechanisme is nog niet bekend.(6) Al is de werkzaamheid wel al 
geaccepteerd. Sinds Oesser(3) (2003) heeft aangetoond dat de stof na orale opname terug te 
vinden is in de gewrichten wordt aangenomen dat de stof zijn werkzaamheid ontleend door 
direct contact met het gewrichtsweefsel. 
Waar er in de humane onderzoekssector een veelvoud aan onderzoeken beschreven zijn, is er 
in de veterinaire onderzoekssector slechts een fractie van deze onderzoeken te vinden. 
Deze onderzoekstage heeft als doel: 
1. Een literatuuronderzoek met als doel:  

- Gelatine hydrolysaat en zijn mogelijke werkingsmechanisme op het gebied van 
gewrichten te inventariseren.  

- De belangrijkste huidige literatuur op dit gebied in kaart brengen. 
- Onderzoeken of deze beweringen ook zijn onderzocht op dieren, tot en met ons 

uiteindelijke proefdier: het paard. 
2. Een expirimentele proef met als doel: 

- De acceptatie van gelatine hydrolysaat bepalen bij paarden. 
- Effect van de kwaliteit van gelatine hydrolysaat op de orale opname bij paarden. 

 
Voor de literatuurstudie zal er in Pubmed gezocht worden met de termen: gelatin, collagen en 
hydrolysate. Bij deze artikelen wordt verder gezocht in de referenties. 
 
Dit verslag is als volgt opgebouwd: 
 
- Het literatuuronderzoek  
- De preferentieproef 
- Referenties 
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2. Literatuuronderzoek 
2.1. Gelatine hydrolysaat 
 
Gelatine hydrolysaat wordt sinds lange tijd gebruikt als component van veel humane 
voedingsmiddelen en is door de Europese Unie veilig verklaard.  
De grondstof is collageen. Dit collageen is het meest gevonden eiwit in een lichaam en wordt 
voornamelijk verkregen uit huiden van runderen of varkens. De eerste stap naar het gelatine 
hydrolysaat is van het collageen naar gelatine. Collageen is voor te stellen als een triple helix 
waarbij de enkele helixen de enkelvoudige gelatineketens zijn (zie Figuur 1). Deze ketens zijn 
onderling verbonden met covalente bindingen, dus voordat van collageen gelatine te 
produceren is moeten deze verbindingen tussen de ketens verbroken worden. Deze 
verbindingen worden verbroken door het collageen te behandelen met een zuur of base. Om 
tot de uiteindelijke vorm gelatine hydrolysaat (ook wel collageen peptiden genoemd) te 
komen, moeten de lange gelatineketens met behulp van proteases gehydrolyseerd worden tot 
kleinere ketens. Deze uiteindelijke ketens zijn gemiddeld tussen de 2 en 5 kD. Gelatine 
hydrolysaat is nu ook goed oplosbaar in koud water en vormt geen gel meer. 
 

 
  
 
 
Het gelatine hydrolysaat is rijk aan de aminozuren glycine, proline en hydroxyproline (zie 
figuur 2). Deze unieke aminozuursamenstelling wordt ook gevonden in het collageen van de 
kraakbeenmatrix.  

 

Figuur 1 (9): van collageen naar gelatine hydrolysaat 

Figuur 2(9): Gelatine hydrolysaat structuurformule 
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2.2. Productie proces 
 
Gelatine hydrolysaat word stapsgewijs geproduceerd, hieronder staan de productiestappen die 
tot het eindprodukt leiden in detail weergegeven. 
 

1. Ruw materiaal preparatie: De grondstof (varkenshuiden) worden geknipt tot een 
kleinere maat (20x20cm) en gewassen met water 

2. Zuurbehandeling: De stukken worden een aantal uren behandeld met zwavelzuur 
(pH 1,2-3,5). 

3. Extractie: Met heet water (temperatuur 50-65°C) worden de collageenketens 
geëxtraheerd van de huiden. 

4. Filtratie: Het mengsel wordt gefiltreerd om alle partikels die niet gewenst zijn te 
verwijderen. 

5. Desionisatie: Verwijdering van anionen en kationen. 
6. Concentreren: Door middel van verdampers onder vacuüm omstandigheden wordt 

het mengsel geconcentreerd tot ongeveer 30-40% 
7. Enzymatische hydrolyse: De pH wordt verhoogd tot 6,2-7,5 zodat de toegevoegde 

proteases het product kunnen hydrolyseren. 
8. Sterilisatie: het product wordt 4 seconden verhit tot 138°C om bacteriën te doden. 
9. Drogen: Het product wordt door middel van droogkamers aan de lucht gedroogd. 
10. Productie eindstappen: Hierna wordt het product nog geanalyseerd op verschillende 

parameters (bloom, korrelgrootte, etc.) voordat het wordt verpakt en gecontroleerd 
zodat het klaar is om naar afnemers te transporteren. 

 
Het eindprodukt “gelatine hydrolysaat” bezit zoals eerder genoemd de volgende 
eigenschappen: 

- Droge stof 
- Geen gelvorming meer 
- Goed oplosbaar in (koud) water 
- Stabiel 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Gelatine hydrolysaat in water 
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2.3. Werkingsmechanisme 
 
Hyalien kraakbeenweefsel is een sterk en flexibel weefsel met aan het oppervlak een lage 
frictiecoëfficiënt. Dit maakt het weefsel ideaal om schokken te absorberen en krachten over 
een oppervlakte te verdelen. 
Het weefsel bestaat uit chondrocyten (2-10%) en een extracellulaire matrix die onderhouden 
wordt door de chondrocyten. De matrix bestaat uit weefselvloeistof en een geraamte van 
macromoleculen, deze zijn nodig voor de vorm en stevigheid. 
Dit geraamte is opgemaakt uit: collageen (veelal type II), proteoglycanen en niet collagene 
proteïnen (zie figuur 4). 
De collageen fibrillen vormen een netwerk in de extracellulaire ruimte door middel van 
covalente bindingen. Hierdoor verkrijgt het kraakbeen zijn sterkte tegen de krachten die erop 
in werken. Deze collageenfibrillen lijken in aminozuursamenstelling sterk op gelatine 
hydrolysaat met veel glycine, proline en hydroxyproline. De proteoglycanen (vooral 
aggrecanen) zorgen voor de osmotische druk in het kraakbeen die weer zorgt voor de 
elasticiteit en samendrukbaarheid van het kraakbeen. 
Ondanks de erg lage turnover van kraakbeenweefsel blijft het wel een dynamiek van opbouw 
en afbraak. Als deze balans op enige wijze verstoord wordt kunnen door de overmatige 
afbraak fysieke klachten ontstaan als gewrichtspijn.(1,6) 
In deze balans tussen opbouw en afbraak wordt de werking van gelatine hydrolysaat 
verondersteld. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De eerste bewijzen van de werking van gelatine hydrolysaat worden al beschreven in de 
middeleeuwen. Hildegard von Bingen, een bekende Duitse theoloog, filosoof en 
wetenschapper die leefde van 1098-1179 beschreef een recept met het koken van de 
onderbenen van kalveren en daarna al het overgeblevene op te eten. Inclusief het vetweefsel 
en de huiden. Volgens hildegard gingen hiervan de pijnen in de gewrichten weg.(8) 
 

Figuur 4: Schematische opbouw kraakbeen 
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Het exacte werkingsmechanisme blijft onbekend maar er is onderzoek gedaan dat aantoont 
dat gelatine hydrolysaat de chondrocyten stimuleert om collageen te secreteren. In dit 
onderzoek(2) worden chondrocyten van bovine oorsprong in vitro gesupplementeerd met 
gelatine hydrolysaat. Uit de resultaten blijkt dat de chondrocyten die gesupplementeerd 
worden met gelatine hydrolysaat een significante, dosis afhankelijke stijging in het 
gescreteerde collageen laten zien t.o.v. de controlegroep zonder gelatine hydrolysaat.(2) 

Hoewel in vitro de resultaten de werkzaamheid van gelatine hydrolysaat ondersteunen(2), dient 
de werkzaamheid in vivo bewezen te worden dat het gelatine hydrolysaat ook daadwerkelijk 
na orale opname met de chondrocyten in direct contact komt. Dit is onderzocht met behulp 
van muizen die 14C gelabeld gelatine hydrolysaat oraal toegediend kregen. Door het 
radioactief labelen van de stof is de opnamedynamiek te controleren. Met een controlegroep 
waar gelatine hydrolysaat werd toegediend samen met 14C gelabeld Proline werd gekeken 
naar de opnamedynamiek in het lichaam op verschillende tijdstippen na toediening (tot 192u 
na toediening). Hierbij viel op dat bijvoorbeeld in de huid van de muizen er geen significant 
verschil kon worden aangetoond in radioactiviteit maar in gewrichten een duidelijk en 
significant verschil werd gezien(zie figuur 5) (3) . De verklaring voor dit verschil wordt niet 
gegeven, het feit dat gelatine hydrolysaat t.o.v. proline significant meer in kraakbeen 
accumuleert is opmerkelijk.Verder werd in dit onderzoek aangetoond dat 6 uur na toediening 
al 90% van de radioactiviteit verloren was gegaan uit de gastrointestinale lumen. Dit is een 
aanwijzing dat gelatine hydrolysaat geen problemen heeft met de absorptie uit het 
darmlumen.(3) 
 

 

In het onderzoek van Oesser(3) is al aangetoond dat gelatine hydrolysaat een goede absorptie 
in de darm heeft, maar is hier ook daadwerkelijk het hydrolysaat voor nodig? Aangetoond is 
dat in vitro onder peptiden een omgekeerd verband bestaat tussen ketengrootte en 
permeabiliteit in de darm.(4) Hiervoor zijn drie verschillende molecuulgewichten (3,1 4,6 en 
6,4 kD) gebruikt, die door een mono-layer van Caco2 cellen getransporteerd worden om de 
paracellulaire weg door het epitheel van de darm na te bootsen. De resultaten laten zien dat de 
kleinere molecuulgewicht fractie eerder en meer aan de andere kant van de mono-layer 

Figuur 5(3): Gemeten radioactiviteit in huid en kraakbeen 
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aankomt. Wat suggereert dat de opname in de darm voor kleinere peptiden van gelatine 
hydrolysaat groter is.(4) Uit dit omgekeerde verband tussen ketengrootte en darmpermeabiliteit 
kunnen we afleiden waarom het voor de opname in darm gunstig is om de ketens te 
hydrolyseren.  

 

2.4. Werkzaamheid 
 
Met betrekking tot de werkzaamheid van gelatine hydrolysaat zijn vooral in de humane 
geneeskunde onderzoeken uitgevoerd. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van 
recente studies die de werkzaamheid van gelatine hydrolysaat onderzochten en analyseren we 
de gebruikte onderzoeksmethoden. 

2.4.1. Kristine L. Clark et. Al(5) 

Een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek is uitgevoerd met 147 jonge atleten. Dit 
onderzoek is uitgevoerd onder personen die last hadden van inspanningsgerelateerde 
gewrichtspijn. Uiteindelijk zijn de data van 97 personen bruikbaar gebleken op basis van de 
oorsprong van de gewrichtspijn en exclusie van mensen die al supplementen tot zich namen. 
De behandelgroep en de placebocontrolegroep zijn gerandomiseerd ingedeeld waarbij de 
behandelgroep dagelijks 10g gelatine hydrolysaat kreeg toegediend. Dit werd gemengd tot 
een vloeibare oplossing waarbij niet te onderscheiden was welke het hydrolysaat en welke de 
placebo bevatte. Op 5 momenten gedurende 24 weken werden verschillende parameters 
gemeten zoals gewrichtspijn tijdens rust, lopen, staan, tillen van objecten en dragen van 
objecten. Dit werd beoordeeld op een schaal van 0 tot 10. 

 
 
 

 

Deze parameters wijzen op een significante vermindering van pijn t.o.v. de controlegroep. 
Ook gemeten is het gebruik van alternatieve therapieën zoals pijnstilling. Aan het begin van 
het onderzoek laat dit geen significant verschil zien tussen de groepen, maar na 24 weken 
blijkt dat de placebogroep meer dan drie keer zoveel alternatieve therapieën gebruikt. Verder 
blijkt uit de gegevens dat de therapie met gelatine hydrolysaat een aantal weken (10-12) nodig 
heeft voordat het effect zich manifesteert.(5) 

Dit onderzoek lijkt op het eerste gezicht goed uitgevoerd, wel moeten er vraagtekens geplaatst 
worden bij de exclusie van de originele onderzoeksgroep. Personen die waarschijnlijk werden 
bevonden om tijdens de studie hun pijnstilling dosis te verhogen werden uitgesloten. Dit 
terwijl het verschil in gebruik van pijnstillig wel in de onderzoeksresultaten gebruikt zijn. 
Hierdoor zijn de resultaten voor wat betreft de pijnstilling minder bruikbaar. 

 Behandelgroep Placebogroep P= 
ΔPijn tijdens rust -0,81 ± 1,77 -0,39 ± 0,56 0,039 
ΔPijn tijdens lopen -1,11 ± 1,98 -0,46 ± 1,63 0,007 
ΔPijn tijdens staan -0,97 ± 1,92 -0,43 ± 1,74 0,011 
ΔPijn tijdens tillen -1,79 ± 2,11 -1,26 ± 2,09 0,018 
ΔPijn tijdens dragen -1,45 ± 2,11 -0,83 ± 1,71 0,014 

Tabel 1: verschil tussen begin en eind van 
onderzoek tussen de groepen (Gem ± SD) 
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2.4.2. Benito-Ruiz  et. Al(6) 
In het onderzoek van Benito-Ruiz wordt een groep gedurende 6 maanden lang behandeld met 
10g gelatine hydrolysaat en vergeleken met een placebo-controlegroep. De resultaten worden 
hier gemeten met 3 verschillende manieren van vragenlijsten ingevuld door de patiënten zelf. 
Te weten:  

- VAS (Visual Analog Scale) die op een schaal van 1-100 de pijnintensiteit 
weergeeft. 

- WOMAC (Western Ontario Mcmaster universities Arthritis index), een vaak 
gebruikte schaal waarbij door de patiënten drie parameters van de klacht worden 
beoordeeld: pijn, functie en stijfheid. 

- SF-36 (Short Form health survey), een brede schaal die de fysieke en mentale 
gesteldheid beoordeelt. 

De resultaten zijn overwegend positief. Voor de VAS-schaal wordt gekeken hoeveel patiënten 
de vooraf bepaalde 30 punten minder scoorden op de schaal. Hier word een significant 
verschil gevonden tussen de behandelgroep en de controlegroep. 

 

 
In de rest van de resultaten word alleen op de WOMAC-index op het onderdeel pijn een 
significant verschil gemeten tussen de behandelgroep en de controlegroep. De andere 
parameters laten wel een significante daling van de scores in de beide testgroepen zien, maar 
geen significant verschil tussen de behandelgroep en de controlegroep.(6) 

 
De manier waarop in dit onderzoek de resultaten worden weergegeven (het verschil in aantal 
patienten die de vooraf bepaalde 30 punten minder scoorden op de VAS-schaal) is een 
subjectieve manier van resultaten weergeven en verminderd de bruikbaarheid hiervan 

 

2.4.3. T.E. McAlindon et. Al(7) 

Bij de meeste van deze onderzoeken zijn de resultaten vooral gebaseerd op de waarneming 
van de patiënten zelf. In dit onderzoek is de werkzaamheid van gelatine hydrolysaat 
onderzocht met een MRI-scanner(7). Een kleine testgroep (n=31) is opgesplitst in een 

Figuur 6: Fractie patiënten die de vooraf bepaalde score van 30 punten mindering op de VAS-
schaal haalden(6) 
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behandelgroep en een placebo-controlegroep. De behandelgroep kreeg dagelijks 10g gelatine 
hydrolysaat. Vooraf werden bepaalde algemene ‘regionen van interesse’ bepaald in 
gewrichten die aan het begin, na 24 weken en na 48 weken beoordeeld werden d.m.v. een 
MRI-scan. De algemene regionen die getest werden waren: mediale tibia, centraal mediale 
femur, posterior mediale femur, laterale tibia, centraal laterale femur en posterior laterale 
femur. 

De resultaten van deze test hebben slechts voor 2 van de 6 regionen, te weten: de mediale en 
laterale tibia. Deze resultaten waren alleen significant positief verschillend voor de 
behandelgroep t.o.v. de controlegroep op 24 weken. Op 48 weken werd geen enkel significant 
verschil aangetoond. (7) 

 
Of er kan niet worden bewezen dat gelatine hydrolysaat een anabool effect heeft op het 
hyaliene kraakbeen, of een verkeerde methode is gebruikt. Verder is de grootte van de groep 
patiënten die het traject voltooid hebben klein (N=29). Dit kan ook de reden voor het gebrek 
aan bruikbare resultaten zijn. 

 

2.4.4. Klaus Flechsenhar et. Al(8) 

In dit onderzoek worden 100 patiënten gekozen met als criterium dat ze last van hun 
gewrichten hebben. Deze worden gecategoriseerd in heup, schouder en knie. Relatief jonge 
patiënten worden gebruikt in dit onderzoek, de gemiddelde leeftijd was 41,5 ± 16,3. 

De patiënten worden geëvalueerd na 12 weken met een interim-evaluatie op 4 of 6 weken. De 
pijn wordt door de patiënten zelf op een schaal van 1-10 geclassificeerd op de volgende 
onderdelen: pijn in rust, pijn tijdens lopen, pijn tijdens traplopen en pijn ‘s nachts 

Na de 12 weken dagelijkse inname van 10g gelatine hydrolysaat zijn ook hier de resultaten 
interessant. Vooral bij pijn bij lopen en pijn bij traplopen merkt bijna 80% van de patiënten 
een significante verbetering van 5 punten.  

Omdat dit onderzoek is gebaseerd op de observaties van de patiënten zelf en er geen 
controlegroep is gebruikt moeten we voorzichtig zijn met de interpretatie van de resultaten. 
De behandelgroep kan door een placebo-effect namelijk de illusie wekken dat een therapie 
betere resultaten geeft dan het in werkelijkheid doet. Ook is een verbetering van 5 punten op 
een schaal van 10 erg hoog te noemen. 
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2.5. Werkzaamheid bij dieren 
 
Omdat de kraakbeen opbouw en afbraak bij dieren in grote lijnen hetzelfde is, wordt bij 
dieren het zelfde werkingsmechanisme voor gelatine hydrolysaat verondersteld als bij 
mensen. De uitgevoerde onderzoeken om deze veronderstelling te onderbouwen zijn bij 
dieren in mindere getale aanwezig als bij humane onderzoeken. In deze paragraaf worden 2 
studies besproken die het effect van het supplementeren van gelatine hydrolysaat hebben 
onderzocht.  

2.5.1. Weide N.(10) 
Weide heeft in 2004 een onderzoek uitgevoerd naar het effect van het supplementeren met 
gelatine hydrolysaat bij honden. 
In dit onderzoek worden 2 groepen gebruikt. Een groep met 10 gezonde honden en een groep 
met 20 honden die een chronische stoornis hebben in het locomotie systeem. De honden zijn 
gedurende 4 maanden bijgevoerd met dagelijks 20g gelatine hydrolysaat. De honden zijn aan 
het begin op verschillende parameters geëvalueerd. Om te beginnen zijn de honden door een 
dierenarts onderzocht om de mate van kreupelheid van elke hond vast te stellen. Ook werd er 
bij de honden bloed afgetapt om aminozuursamenstelling te bepalen evenals markers zoals 
Matrix-metalloprotease-3. MMP-3 is een proteïne dat o.a. collageen II afbreekt. Door deze 
functie wordt de hoogte van het MMP-3 niveau in het bloed in verband gebracht met 
kraakbeenafbraak. 
Na de looptijd van het onderzoek werden deze parameters opnieuw bepaald om verschillen te 
kunnen bepalen na het voeren met gelatine hydrolysaat. 

Te beginnen met het klinische kreupelheidonderzoek (bij de kreupele honden), Deze score 
(van 0-4 naarmate de kreupelheid) is gezakt van 1,73 ± 1,12 aan het begin van het onderzoek 
tot 0,84 ± 1,11 welke een significante daling betreft. Ook bij de observaties van de eigenaren 
is een daling in de pijnlijkheid bij de hond zichtbaar. 
Bij de aminozuursamenstelling in het bloed waren de concentraties van de aminozuren waar 
het gelatine hydrolysaat rijk aan is namelijk Glycine, Proline en Hydroxyproline bij zowel de 
gezonde als bij de honden met een probleem aan het bewegingsapparaat aan het eind van het 
onderzoek significant verhoogt. (zie figuur 7) 

Figuur 7a: Aminozuursamenstelling in bloedplasma 
     van gezonde honden 

Figuur 7b: Aminozuursamenstelling in bloedplasma 
     van honden met locomotieproblemen 
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Ook het MMP-3 daalt significant. In de honden met locomotieproblemen van 37,3 ng/ml naar 
26,1 ng/ml. In de gezonde honden van 32,0 ng/ml naar 27,8 ng/ml. Dit doet vermoeden dat 
het gelatine hydrolysaat de afbraak van collageen II significant remt. 
Deze resultaten wijzen naar een positieve werkzaamheid van gelatine hydrolysaat. Wel is de 
testgroep klein te noemen (n=30). Alleen de meting van de kraakbeen afbraak markers heeft 
geen invloed van menselijke evaluaties. Deze markers suggereren dat het 
werkingsmechanisme van gelatine hydrolysaat niet alleen aangrijpt op de opbouw van 
kraakbeen maar ook in de afbraak. Dit onderzoek is wel met een controlegroep van gezonde 
honden uitgevoerd maar zonder een echte placebocontrolegroep.(10) De 
aminozuursamenstelling in bloedplasma die hier aangedragen wordt als aantoning dat gelatine 
hydrolysaat effectief is (figuur 7) is in tegenstrijd met het onderzoek van Oesser(3). Welke 
aantoont dat een aminozuur alleen niet dezelfde effectiviteit heeft als gelatine hydrolysaat als 
geheel. 

 
2.5.2. Beynen A.(11) 
 

In het onderzoek van Beynen wordt ook getracht de werkzaamheid van gelatine hydrolysaat te 
bewijzen. Hier werd een groep van 15 honden bijgevoerd met 10g gelatine hydrolysaat. Ook 
werd een placebo-controlegroep van 15 honden met een soja proteïne bijgevoerd. Deze 
honden werden 8 weken gevolgd waar er na de testperiode een vragenlijst ingevuld werd door 
de eigenaren. Hier werden de honden middels een score van 0-10 beoordeeld op activiteit, 
stijfheid, kreupelheid en pijn. De resultaten waren op de categorie ‘pijn’ na allen significant 
verminderd (P>0,05) (zie figuur 6). In dit onderzoek is de testperiode van 8 weken t.o.v. 
andere onderzoeken kort te noemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 8(11): Verbetering in de categorieën A (activiteit), S (stijfheid), L (kreupelheid) 
en P (pijn) bij honden gevoerd met gelatine hydrolysaat en placebo 
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2.6. Werkzaamheid bij Paarden 
 
Naar de werkzaamheid van gelatine hydrolysaat bij paarden is weinig onderzoek gedaan. 
Reden hiervoor is dat onderzoek bij paarden al snel veel omvangrijker en kostbaarder wordt 
dan bij andere diersoorten. Ook wordt er vanuit gegaan dat de systemen die verantwoordelijk 
zijn voor de werkzaamheid van gelatine hydrolysaat zoals darmpassage en kraakbeen opbouw 
en afbraak weinig verschillen tussen de mens, hond en paard. 
 

2.6.1. Appelt K.(12) 

 
Appelt heeft in 2005 onderzoek gedaan naar de effecten van gelatine hydrolysaat 
supplementatie bij paarden in training. Er zijn 13 paarden gebruikt die werden getraind 
volgens een gestandaardiseerde oefening d.m.v. een loopband. Over de periode van 10 weken 
werden 7 paarden bijgevoerd met 60g gelatine hydrolysaat, en de overige 6 paarden worden 
gebruikt als controlegroep. Wekelijks werden er bloedmonsters genomen om de volgende 
parameters te bepalen: aminozuurprofiel, urea, osteocalcine, C-telopeptide van collageen I en 
kerataansulfaat.  
Voor het aminozuurprofiel werden na de maaltijd elk uur metingen gedaan tot 8 uur erna. 
In het licht van gelatine hydrolysaat als supplement voor kraakbeenopbouw is vooral het 
aminozuurprofiel en de kerataansulfaatconcentratie interessant. 
Het aminozuurprofiel, omdat hiermee aangetoond zou kunnen worden dat het gelatine 
hydrolysaat net als bij honden en bij mensen door de darm wordt opgenomen en zich in het 
bloed laat vinden. 
Direct na het supplementeren met gelatine hydrolysaat zijn er voor de aminozuren proline, 
glycine en alanine een significante stijging gevonden. (Zie figuur 9,10,11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9(12): Proline concentratie in het bloed 
X-as: tijd na toediening (uren) 
Y-as: concentratie (µmol/dL) 

Proline 
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Deze stijging in de betreffende aminozuren komt overeen met eerdere onderzoeken en steunt 
het idee dat gelatine hydrolysaat de bouwstenen voor kraakbeenopbouw ter beschikking stelt. 

Figuur 10(12): Glycine concentratie in het bloed 
X-as: tijd na toediening (uren) 
Y-as: concentratie (µmol/dL) 

Glycine 

Figuur 11(12): Alanine concentratie in het bloed 
X-as: tijd na toediening (uren) 
Y-as: concentratie (µmol/dL) 

Alanine 
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Nu het onderzochte kerataansulfaat. Dit sulfaat komt vrij bij de afbraak van proteoglycanen in 
het kraakbeen. Hierdoor wordt keratinesulfaat gebruikt als een marker voor katabole activiteit 
in het kraakbeen.(12) 

 

 

 
 

 
Zoals te zien is in tabel 2, veranderd de kerataansulfaatconcentratie in de controle nagenoeg 
niet. Echter in de behandelde groep, is een daling te zien die op 10 weken zelfs significant 
genoemd mag worden. 
Dit suggereert dat de kraakbeenafbraak significant vermindert door de supplementatie met 
gelatine hydrolysaat bij paarden. 
 

Groep 0 weken 5 weken 10 weken 
Behandeld met GH 226 ± 34,9 187 ± 26,5 177 ± 15,3 
Controle 205 ± 47,6 203 ± 38,9 209 ± 35,6 

Tabel 2(12): Kerataansulfaatconcentratie  (µmol/dL) 
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2.7. Overzicht onderzoeken 
 
In tabel 3 zijn de geanalyseerde recente onderzoeken op een rijtje gezet met hun jaar van 
publicatie, aantal testsubjecten en de onderzoeksopzet. 
 
 
 
 
Tabel 3: overzicht onderzoeken 
 
Onderzoeker Jaar van 

publicatie 
Aantal 
testsubjecten 

Onderzoeksopzet 

Clark, Kristine 2008 147 Dubbelblind, placebo controle, 
gerandomiseerd 

Benito-Ruiz, P. 2009 250 Dubbelblind, placebo controle, 
gerandomiseerd 

McAlindon, T. 2009 30 Dubbelblind, placebo controle, 
gerandomiseerd 

Flechsenhar, K. 2005 100 Open 

Weide, N. 2004 30 Open, locomotie stoornis vs. gezonde 
controlegroep 

Beynen, A. 2009 30 Dubbelblind, placebo controle, 
gerandomiseerd 

Appelt, K. 2005 13 Dubbelblind, placebo controle, 
gerandomiseerd 

 

Tabel 3: overzicht onderzoeken 
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2.8. Conclusies literatuuronderzoek 
 
Naar aanleiding van de literatuur die hier is onderzocht (5,6,8,9,10,11,12) kan gesteld worden dat er 
voldoende studies zijn die aantonen dat na enige tijd supplementeren met gelatine hydrolysaat 
significante verbeteringen optreden in gewrichten. Vooral op het gebied van pijnlijkheid zijn 
goede resultaten te vinden. Het exacte werkingsmechanisme is nog niet.wetenschappelijk 
bewezen, maar er is een idee ontstaan waaraan de stof zijn werking ontleent. Door in het 
bloedbeeld aan te tonen dat de aminozuren proline, hydroxyproline en glycine verhoogd 
aanwezig zijn na supplementatie met gelatine hydrolysaat(3,4,10,12) en de wetenschap dat dit 
aminozuurbeeld nagenoeg gelijk staat aan het beeld in de collageenfibrillen in het kraakbeen 
zelf kunnen we stellen dat de biobeschikbaarheid van de bouwstenen voor de synthese van 
collageenfibrillen verhoogd is. Aangetoond is ook dat gelatine hydrolysaat gericht 
accumuleerd in het kraakbeen(3). En dat chondrocyten in vitro getimuleerd met gelatine 
hydrolysaat een dosis afhankelijke stijging in het gescreteerde collageen laten zien t.o.v. de 
controlegroep zonder gelatine hydrolysaat. Verder zijn er aanwijzingen dat gelatine 
hydrolysaat ook nog via andere wellicht directe manieren zijn werking in de balans tussen de 
opbouw en afbraak van kraakbeen heeft. Bijvoorbeeld een daling in kerataansulfaat (12) die 
een aanwijzing geeft tot een vermindering van de afbraak, alsook de daling van het MMP-3 
niveau.(10) Deze marker geeft eveneens een aanwijzing tot daling van de afbraak. Deze 
verschuiving in de balans tussen anabolisme en katabolisme in kraakbeen wordt in de huidige 
wetenschappelijke literatuur gezien als het primaire werkingsmechanisme van gelatine 
hydrolysaat in gewrichtskraakbeen.  
 
 

 
 
 
 
 

→ 
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3. Preferentieproef 
 

3.1. Introductie 
 
Er zijn aanwijzingen dat het supplementeren van gelatine hydrolysaat voordelen biedt; 
gelatine hydrolysaat is veilig, en het kan mogelijk kraakbeenopbouw in het gewricht 
stimuleren. Daarnaast zijn er een aantal praktische zaken die getest moeten worden alvorens 
dit supplement aan het paard kan worden aangeboden. 
 

 In welke vorm moet het worden aangeboden?  
Als supplement bij de mens wordt het aangeraden om gelatine hydrolysaat op te lossen in een 
glas water. Voor paarden is dit uiteraard lastiger. Bij honden kan gelatine hydrolysaat als 
topdressing over het voer worden aangeboden. Paarden zijn uiterst selectief in hun 
voeropname. Ze kunnen het voer bij een vleugje onprettige smaak of geur al afwijzen. Ook 
kan een poeder als topdressing onverwacht ‘stoffig’ zijn voor een paard. 
 

 Is de kwaliteit van gelatine hydrolysaat van invloed op de opname door paarden? 
Een groot verschil in productie is het ‘pharma-grade’ produceren waar men zich moet houden 
aan strenge regels en richtlijnen voor de productie van farmaceutische producten, en het 
‘food-grade’ produceren waar men zich aan de minder strenge regels en richtlijnen voor het 
produceren van voedselwaren dient te houden. Deze food-grade producten zijn nog steeds 
humaan toegelaten. 
Ook zijn er bij het productieproces meerdere stappen om de grondstof, dierlijk collageen, uit 
de dierlijke huid te krijgen, waarbij aan het begin van dit proces zuiverdere grondstof 
gewonnen wordt. Het langere verloop van dit proces waarbij nog altijd grondstof wordt 
gewonnen gaat ten koste van de zuiverheid van het product. 
Vanuit economisch oogpunt is het van belang om te weten of paarden een verschil in 
preferentie hebben tussen de zuiverste pharma-grade gelatine hydrolysaat, of de minder 
zuivere food-grade gelatine hydrolysaat. Op basis van deze vragen is een proefopzet 
ontworpen om de preferentie van paarden voor een van de kwaliteiten gelatine hydrolysaat 
vast te kunnen stellen. 
 

 Hoe reageren paarden als ze de keuze krijgen tussen hun normale voer zonder 
supplement en voer met supplement? 

Bij de vorige vragen krijgen we inzicht in de preferentie van paarden tussen twee 
supplementen. Interessant is ook de vraag hoe de prefentie van paarden zich verhoudt als ze 
de keuze krijgen tussen voer met een gelatine hydrolysaat supplement en het normale voer 
zonder supplementen. 
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3.2. Materiaal en methoden 
 

3.2.1. Onderzoekspopulatie 
 
Voor de proefopzet wordt gebruik gemaakt van 3 verschillende groepen van 20 paarden op 3 
verschillende locaties. 

1. De eerste groep is eigendom van stoeterij ‘de vier dagmaelen’ in Kasterlee, België. 
Deze populatie bestaat uit voor zover bekend gezonde Belgische warmbloedpaarden die 
worden ingezet in de paardensport op het onderdeel springen. Een detail aan deze paarden is 
dat ze al in lichte mate gesupplementeerd worden met de hoge kwaliteit pharmagrade gelatine 
hydrolysaat. De massaverhouding waarin deze paarden bij het voer gesupplementeerd worden 
ligt rond 0,1-0,2%. Deze paardengroep wordt normaliter op vaste tijden gevoerd met een 
mengsel van krachtvoer in de vorm van pellets en granen. Buiten dit krachtvoermengsel 
krijgen de paarden ook ruwvoer in de vorm van hooi aangeboden. 

2. De tweede groep is eigendom van manege Vermeulen in Peer, België. 
Deze populatie bestaat uit voor zover bekend gezonde dieren. 19 hiervan behoren tot het 
Belgisch warmbloed ras en 1 hiervan behoort tot het Arabische volbloedras. De paarden 
worden vooral ingezet voor recreatief gebruik. Deze paardengroep wordt normaliter op vaste 
tijden gevoerd met een mengsel van krachtvoer in de vorm van pellets en granen. Buiten dit 
krachtvoermengsel krijgen de paarden ook ruwvoer in de vorm van hooi aangeboden. Deze 
paarden zijn nog nooit in contact geweest met supplementen als gelatine hydrolysaat. 

3. De derde groep is eigendom van manege van Hoorn in Sappemeer. 
Deze populatie bestaat uit voor zover bekend gezonde Nederlandse warmbloedpaarden die 
deels worden ingezet in de paardensport op de onderdelen springen en dressuur, en deels voor 
recreatief gebruik. Deze paardengroep wordt normaliter op vaste tijden gevoerd met een 
mengsel van krachtvoer in de vorm van pellets en granen. Buiten dit krachtvoermengsel 
krijgen de paarden ook ruwvoer in de vorm van hooi aangeboden. Deze paarden zijn nog 
nooit in contact geweest met supplementen als gelatine hydrolysaat. 
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3.2.2. Materiaal 
 

3.2.2.1. Voer en supplementen 
 
Bij deze proeven wordt gebruikt gemaakt van 2 kwaliteiten gelatine hydrolysaat, te weten; 
hoge kwaliteit pharma-grade gelatine hydrolysaat en mindere kwaliteit food-grade gelatine 
hydrolysaat. Beide producten zijn in poedervorm. Deze twee kwaliteiten gelatine hydrolysaat 
zullen aan de paarden aangeboden als topdressing over hun normale krachtvoermengsel.  
In Kasterlee wordt gebruik gemaakt van krachtvoer van het merk Lannoo, basismengeling 
In Peer wordt gebruik gemaakt van krachtvoer van het merk Masters, horsebrox basis-sport en 
in Sappemeer wordt gebruik gemaakt van krachtvoer van het merk Pavo explosive. 
Bewust is gekozen voor een verhouding die hoger ligt dan de aanbevolen massaverhouding 
van gelatine hydrolysaat op voer (1-2%)(13). Dit om eventuele preferentie duidelijker zichtbaar 
te maken. Na enige testen om de acceptatie bij paarden met verschillende mengconcentraties 
te peilen is er gekozen voor een verhouding waarbij de paarden per voederbak 100g 
krachtvoer (pellets met granen) met daaroverheen 5g gelatine hydrolysaat aangeboden krijgen 
(massaverhouding 5%). Deze verhouding is bij de proef in Kasterlee gebruikt en voor de 
proeven bij Peer en Sappemeer is de totale hoeveelheid met dezelfde verhouding verhoogd tot 
200g krachtvoer met daaroverheen 10g gelatine hydrolysaat. Dit om de tijd die het een paard 
kost om de voerbak leeg te eten te verlengen om eventuele preferentie vanuit de paarden 
duidelijker te kunnen maken. 
De verhouding voer met gelatine hydrolysaat is weergegeven in figuur 12 
  
 

 Figuur 12: Voermengsel, 100g krachtvoer + 5g supplement als topdressing 
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3.2.2.2. Voedertafel 
 
Om de voedersessies per paard achteraf te kunnen analyseren is ervoor gekozen om deze op te 
nemen met behulp van een videocamera. Om dit mogelijk te maken is het voer aan de paarden 
aangeboden d.m.v. een voedertafel waarop de 2 bakken met voer naast elkaar staan en waarin 
de videocamera bevestigd kan worden. (Zie figuur 13 t/m 16) 
 
 

 

Figuur 13: Voedertafel opstelling Figuur 14: Videocamera 

Figuur 15: Videocamera Figuur 16: Voedertafel ‘in actie’ 
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3.2.3. Proefopzet 
 
Om de onderzoeksvragen zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden is een serie proeven 
bedacht. Voor elke proef wordt een nieuwe groep paarden gebruikt. Dit om factoren als 
gewenning zo weinig mogelijk invloed in de resultaten te geven. 
 

 De eerst beschikbare groep paarden was de groep in Kasterlee. 
Hier is een blind gerandomiseerd onderzoek opgezet om de preferentie van paarden voor de 
twee kwaliteiten gelatine hydrolysaat vast te stellen. De paarden krijgen m.b.v. de voedertafel 
de keuze uit twee voerbakken met de verschillende kwaliteiten gelatine hydrolysaat. Om een 
blind onderzoek te waarborgen haalt de onderzoeker deze verschillende kwaliteiten uit 
onherkenbaar gemerkte zakken. De paarden worden rond de normale eigen voedertijd 
gevoerd en deze sessie zal worden opgenomen op video om later te kunnen analyseren. 
Het analyseren zal aan de hand van twee parameters gebeuren: 

1. Bekeken wordt welke voederbak als eerste leeg is. 
2. Bekeken wordt hoe lang het paard per voederbak nodig heeft om deze leeg te eten. 

 
 De tweede proef is een gerandomiseerd onderzoek met de groep paarden uit Peer. 

Deze proef moet de preferentie van paarden vast stellen die nog nooit in contact zijn geweest 
met voedingssupplementen als ze de keuze krijgen tussen voer gesupplementeerd met gelatine 
hydrolysaat en het normale voer. Deze keuzes worden de paarden opnieuw aangeboden m.b.v. 
de voedertafel en het analyseren van de video opnames gebeurt a.d.v. dezelfde parameters: 

1. Bekeken wordt welke voederbak als eerste leeg is. 
2. Bekeken wordt hoe lang het paard per voederbak nodig heeft om deze leeg te eten. 

 
 De derde proef is een gerandomiseerd onderzoek met de groep paarden uit 

Sappemeer. 
De groep paarden uit de eerste proef in Kasterlee was al bekend met de hoge kwaliteit 
gelatine hydrolysaat, weliswaar een lagere concentratie. Om zeker te zijn dat dit de 
proefresultaten niet beïnvloedt, is besloten om de proef nogmaals te herhalen met een groep 
paarden die nog nooit in aanraking is geweest met voersupplementen als gelatine hydrolysaat. 
Verder is de proefopzet en methode van analyse hetzelfde. 

1. Bekeken wordt welke voederbak als eerste leeg is. 
2. Bekeken wordt hoe lang het paard per voederbak nodig heeft om deze leeg te eten. 
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3.2.4. Protocol 
 
 
Om de proef zo efficiënt en probleemloos als mogelijk te laten verlopen wordt per paard 
gebruik gemaakt van het volgende protocol: 
 

- De proef zal worden uitgevoerd op het normale voertijdstip van de paarden. 
- De bakken op de tafel worden gevuld met:  

o (100g/200g) krachtvoer en afhangend van de proef (5g/10g) hoge kwaliteit 
pharma-grade gelatine hydrolysaat. 

o (100g/200g) krachtvoer en (5g/10g) lage kwaliteit food-grade gelatine 
hydrolysaat. 

- De posities van de verschillende voeders worden genoteerd (links/rechts). 
- De videocamera wordt aangezet. 
- De voedertafel met voerbakken en videocamera word bij het paard in de box gezet. 
- Er wordt gewacht totdat het paard al het voer op heeft of langere tijd geen interesse 

meer in het voer. 
- De videocamera wordt stopgezet en gecontroleerd. 
- De voedertafel wordt uit de box gehaald. 
- Paardnummer, videobestand en evt. Bijzonderheden worden genoteerd. 
- Indien nodig worden de bakken schoongemaakt 
- Inhouden van de linker en rechter bak worden opnieuw gevuld en van positie 

gewisseld. (de bakken worden telkens met dezelfde inhoud gevuld) 
 

3.2.5. Verwerking 
 
De video opnames worden gebruikt om de preferentie voor een van de twee voerbakken al 
dan niet met gelatine hydrolysaat vast te stellen. Op de opnames wordt vastgesteld na welke 
tijd beide voerbakken leeg zijn, hier wordt de tijd vanaf getrokken dat het het paard heeft 
gekost om te beginnen met eten bij een van de voerbakken. 
Van deze tijden wordt een gemiddelde en standaarddeviatie berekend, daarna wordt de 
significantie van het verschil in de gemiddelde tijden tussen de voerbakken bepaald. 
 
Van de paarden wordt bekeken welke voerbak het eerste leeg is. Dit gegeven wordt 
vergeleken tussen de twee verschillende voerbakken en bepaald of dit verschil significant is. 
 

3.2.6. Statistiek 
 
Als tussen de verschillende supplementen een significant verschil bestaat in de tijden kan een 
preferentie aangetoond worden. Deze kans op een significant verschil (p-waarde) berekenen 
we met een ‘twee steekproeven met ongelijke variantie’-T-test van het aantal seconden die de 
paarden over het leegeten van de voerbak hebben gedaan. Waarbij als significantie p < 0,05 
aangehouden wordt. 
De significantie van het eventuele verschil in welke voerbak het eerste is leeggegeten zal 
bepaald worden door met de een χ2-test uit te voeren. Waarna er met de χ2-waarde de kans op 
significant verschil (p-waarde) bepaald wordt. Hier wordt wederom p < 0,05 als significantie 
aangehouden. 
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3.3. Resultaten 
 

3.3.1. Resultaten voederproef (Kasterlee, hoge versus mindere kwaliteit 
gelatine hydrolysaat) 
 

 

 

Paard Mindere kwaliteit 
tijd tot voerbak leeg is 
(mm:ss) 

Hoge kwaliteit 
tijd tot voerbak leeg is 
(mm:ss) 

Eerste leeg 
Hoge kwaliteit      = H 
Mindere kwaliteit = M 

1 06:54 02:24 H 
2 02:19 01:59 H 
3 04:25 02:41 H 
4 01:40 00:42 H 
5 02:39 01:50 H 
6 02:15 01:41 H 
7 02:50 02:07 H 
8 03:15 01:25 H 
9 02:46 01:07 H 
10 05:17 02:41 H 
11 02:46 01:38 H 
12 01:42 02:25 M 
13 02:09 00:30 H 
14 01:48 01:21 H 
15 02:07 01:26 H 
16 03:16 01:49 H 
17 03:03 01:56 H 
18 01:23 02:19 M 
19 01:11 00:50 H 
Gemiddeld 
(SD) 

02:50 (± 01:24) 01:44 (± 00:39) H: 89%, M: 11% 

P-waarde 0,004719 0,000579 

Tabel 4: Resultaten voederproef Kasterlee 
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In tabel 4 (Resultaten Kasterlee) is te zien dat de paarden de voerbak die gevuld is met de 
hoge kwaliteit gelatine hydrolysaat significant eerder leeg eten dan de voerbak gevuld met de 
mindere kwaliteit gelatine hydrolysaat. Uit de T-test komt een P-waarde van P=0,004719 
Hiermee kan geconcludeerd worden dat de paarden liever de hoge kwaliteit pharmagrade 
gelatine hydrolysaat als supplement over hun voer hebben dan de mindere kwaliteit 
foodgrade. Dit wordt bevestigd door het feit dat bij 89% van de paarden de bak met de hoge 
kwaliteit als eerste leeg was. Uit de χ2-test komt de P-waarde: P=0,000579. Dit duidt ook op 
een significante preferentie voor de hoge kwaliteit gelatine hydrolysaat 
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3.3.2. Resultaten voederproef (Peer, normaal voer versus lage kwaliteit 
gelatine hydrolysaat) 
 
 
 

 

 

Paard Gelatine hydrolysaat 
(mindere kwaliteit) 
tijd tot voerbak leeg is 
(mm:ss) 

Normaal voer 
tijd tot voerbak leeg is 
(mm:ss) 

Eerste leeg 
Normaal voer           =V 
Gelatine hydrolysaat=G 

1 P 06:26 V 
2 P 03:33 V 
3 G 02:41 V 
4 05:01 01:26 V 
5 14:45 08:06 V 
6 P 02:13 V 
7 07:23 03:13 V 
8 P 01:30 V 
9 G 03:02 V 
10 P 02:03 V 
11 G 02:20 V 
12 G 02:27 V 
13 P 01:31 V 
14 G 01:48 V 
15 P 01:09 V 
16 G 01:45 V 
17 P 01:16 V 
18 G 06:32 V 
19 G 08:43 V 
20 05:25 01:13 V 
Gemiddeld 
(SD) 

08:08 (± 04:32) 03:09 (± 02:21) V=100%, G=0% 

P-waarde 0,111 0,00000774 

*G: Paard heeft alleen aan de bak geroken. 
*P: Paard heeft het voer in de bak alleen geproefd. 
 

Tabel 5: Resultaten voederproef Peer. 
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In tabel 5 is te zien dat 4 van de 20 paarden de bak met gelatine hydrolysaat supplement leeg 
hebben gegeten. Deze paarden hadden gemiddeld ruim 8 minuten nodig om de voerbak met 
gelatine hydrolysaat leeg te eten t.o.v. een gemiddelde tijd van 3m09s voor het normale voer. 
Hieruit blijkt dat ze het normale voer preferen. Helaas kan dat niet significant bewezen 
worden met een T-test, als we de p-waarde berekenen komt die door het gebrek aan 
proefresultaten op p=0,111 en is dus niet significant. Maar door het gebrek aan gegevens voor 
de voerbak met gelatine hydrolysaat is dit geen goede maatstaf. Wel kunnen we met het feit 
dat 100% van de paarden eerder de bak met normaal voer leeg had dan de bak met gelatine 
hydrolysaat een χ2-test uitvoeren. Hier komt een P-waarde uit van P=0,00000774. Dit duidt op 
een absoluut significant verschil tussen de voerbak met normaal voer en de voerbak met 
gelatine hydrolysaat. 
 



29 

3.3.3. Resultaten voederproef (Sappemeer, hoge versus mindere kwaliteit 
gelatine hydrolysaat) 
 
 

 

 
 
In tabel 6 is te zien dat niet alle paarden de voerbakken leeg eten. Slechts 8 paarden hebben de 
voerbak met hoge kwaliteit gelatine hydrolysaat leeggegeten en slechts 2 paarden hebben de 
voerbak met de mindere kwaliteit gelatine hydrolysaat leeggegeten. Uit de resultaten zijn 
gemiddelden berekend van 7m02s voor de mindere foodgrade kwaliteit, en 4m48s voor de 
hoge kwaliteit pharmagrade gelatine hydrolysaat. Dit suggereert dat ook hier de hoge 
kwaliteit de voorkeur heeft. Als er een T-test wordt uitgevoerd met deze gegevens komen we 
op een p-waarde van p=0,037. Dit verschil in preferentie is dus significant. 
Onder de 8 paarden die 1 of beide voerbakken hebben leeg gegeten heeft 100% van de 
paarden als eerste de voerbak met hoge kwaliteit gelatine hydrolysaat leeg gegeten. 
Uitgevoerd met een χ2-test komt hier een P-waarde uit van P=0,00468. Hier wordt de 

Paard Mindere kwaliteit 
tijd tot voerbak leeg is 
(mm:ss) 

Hoge kwaliteit 
tijd tot voerbak leeg is 
(mm:ss) 

Eerste leeg 
Hoge kwaliteit      = H 
Mindere kwaliteit = M 

1 P P - 
2 06:34 02:11 H 
3 P P - 
4 G 05:53 H 
5 G P - 
6 G G - 
7 G P - 
8 P 08:09 H 
9 P 03:46 H 
10 P 06:08 H 
11 P 03:45 H 
12 G G - 
13 G P - 
14 P G - 
15 07:30 05:35 H 
16 P 02:58 H 
17 G P - 
18 G P - 
19 G G - 
20 G G - 
Gemiddeld 
(SD) 

07:02 (±00:40) 04:48 (± 01:58) H=100%, M=0% 

P-waarde 0,037 0,00468 

*G: Paard heeft alleen aan de bak geroken. 
*P: Paard heeft het voer in de bak geproefd. 
 

Tabel 6: Resultaten voederproef Sappemeer. 
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preferentie van de paarden voor de voerbak met hoge kwaliteit gelatine hydrolysaat 
significant aangetoond. 
 
De proeven in Kasterlee en Sappemeer zijn met uitzondering van het feit dat de paarden in 
Kasterlee al gesupplementeerd werden met gelatine hydrolysaat gelijk. Bij het vergelijken van 
de resultaten van de proeven valt op dat de eettijd per 100g voer in Kasterlee met 1m44s voor 
de hoge kwaliteit en 2m50s voor de mindere kwaliteit beduidend lager ligt dan in Sappemeer 
met 2m24s voor de hoge kwaliteit en 3m31s voor de mindere kwaliteit. Dit verschil toont aan 
dat de naiëve paarden aan beide supplementen moeten wennen. 
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3.4. Discussie 
 
De selectie van de paarden: In Kasterlee werd de proef uitgevoerd met paarden die al in kleine 
mate gesupplementeerd werden met de hoge kwaliteit pharmagrade gelatine hydrolysaat. Dit 
lijkt invloed te hebben op de uitkomsten van deze proef. Gezien de resultaten bij herhaling 
van deze proef in Sappemeer met naiëve paarden een verlengde tijd laten zien in de 
eetsnelheid per 100g voer. In Kasterlee werden alle voerbakken door de paarden leeg gegeten, 
in Sappemeer werden slechts 25% van de voerbakken leeg gegeten. De verschillen tussen 
deze proeven suggereren dat gewenning aan het product een rol speelt bij de acceptatie van 
paarden.  
 
De paarden stonden tijdens het voeren soms met hun neus tegen de muur of de voerbak te 
schuren. Ook werden bij sommige paarden schrikreacties waargenomen als het paard voor het 
eerst tijdens het snuffelen op het voer uitademde waardoor een stofwolkje omhoog kwam. 
Deze waarneming kan erop wijzen dat de paarden het stoffige aspect van beide kwaliteiten 
gelatine hydrolysaat als onaangenaam ervaren. Dit had wellicht voorkomen kunnen worden 
door het supplement in een andere vorm aan te bieden. Bijvoorbeeld door het al in de pellets 
te persen of misschien door het voer met supplement een beetje vochtiger te maken zodat het 
supplement wat meer aan het voer zou plakken. Smaaktoevoegingen zouden ook een 
verhoogde acceptatie kunnen bewerkstelligen. Uit onderzoek blijkt dat paarden positief 
reaguren op voeding waaraan de smaak van bijvoorbeeld bananen, wortels of kersen is 
toegevoegd(15). 
 
Omdat tijdens de proeven het supplement qua concentratie overmatig aanwezig was, waren 
deze waarnemingen waarschijnlijk ook sterker. Tijdens alle proeven werd het supplement als 
5% gewicht t.o.v. het krachvoer aangeboden. Er is nog geen eenduidig antwoord op hoeveel 
paarden gesupplementeerd zouden moeten worden, maar andere fabrikanten zoals Pavo™ 
raadden aan om 12,5g gelatine hydrolysaat op het dagelijkse krachtvoer toe te voegen.(13) Als 
er uitgegaan wordt van een kilo krachtvoer zou dit een concentratie betekenen van 1,25% 
gewicht t.o.v. van het voer, Dit is qua concentratie duidelijk minder dan werd gevoerd in de 
proeven. Als in de proeven op deze lagere concentratie gesupplementeerd was, had de 
acceptatie bij de paarden misschien anders geweest. In de proeven werd bewust met een 
hogere concentratie gevoerd om de verschillen tussen de producten duidelijker te maken voor 
de paarden zodat de proefresultaten duidelijk zouden worden. 
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3.5. Conclusie 
 
In dit onderzoek is aangetoond dat paarden een voorkeur voor de hoge kwaliteit pharmagrade 
gelatine hydrolysaat hebben boven de mindere kwaliteit foodgrade gelatine hydrolysaat. Bij 
zowel de proef in Kasterlee als bij de proef in Sappemeer is deze voorkeur op basis van de tijd 
die het een paard kost om de voerbak leeg te eten significant aangetoond (Kasterlee 
P=0,00472, Sappemeer P=0,037). De voorkeur voor voer zonder supplementen t.o.v. voer 
gesupplementeerd met (mindere kwaliteit) gelatine hydrolysaat kan niet op basis van de tijd 
die het een paard kost om de voerbak leeg te eten significant aangetoond worden (P= 0,111). 
 
Op basis van de andere gemeten parameter; welke van de voerbakken de paarden het eerst 
leeg hebben gegeten, kunnen deze bewering significant aangetoond worden. In Kasterlee en 
in Sappemeer wijzen de gegevens in beide gevallen op een significante preferentie van hoge 
kwaliteit gelatine hydrolysaat over de mindere kwaliteit gelatine hydrolysaat (Kasterlee 
P=0,004719, Sappemeer P=0,00468). De preferentie voor voer zonder supplementen t.o.v. 
voer met gelatine hydrolysaat kan op basis van deze gegevens ook significant aangetoond 
worden (Peer P=00000774). 
 
Een verdere conclusie is dat gewenning van de paarden aan het supplement een grote rol 
speelt. De proef in Kasterlee en in Sappemeer waarbij de twee kwaliteiten gelatine 
hydrolysaat werden aangeboden aan de paarden waren qua proefopzet hetzelfde. Toch zijn er 
grote verschillen in de acceptatie van het voer door de paarden waargenomen. De paarden in 
de proef in Kasterlee accepteerden het supplement veel beter (in Kasterlee alle 38 voerbakken 
leeg tegenover 10 voerbakken in Sappemeer). Met als wezenlijk verschil dat de paarden in 
Kasterlee al gesupplementeerd werden met gelatine hydrolysaat, ook al was dit in zeer kleine 
mate. 
 
Samengevat: 
 

1. Paarden hebben een preferentie voor hoge kwaliteit gelatine hydrolysaat boven 
mindere kwaliteit gelatine hydrolysaat. 

2. Paarden hebben een preferentie voor het voer zonder supplement boven voer met 
gelatine hydrolysaat supplement. 

3. Gewenning aan de gelatine hydrolysaat als topdressing speelt een rol in de acceptatie 
bij paarden. 
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1. Introduction 
 
This research of gelatin hydrolysate consists of a literature study of the substance in which the 
working mechanism will be reviewed, as well as a practical research part that includes a 
preference test that  studied the preference of horses between a food grade and pharma grade 
quality of gelatine hydrolysate . 
 
Gelatin hydrolysate (GH) has been used for decades as a component of many food products 
and has been declared safe for usage by European food authorities. GH  is derived from 
collagen which is extracted from pig skins. The structure of collagen is a triple helix form and 
when these helices are extracted from each other by acid extraction they form the single helix 
substance called “gelatine”. This gelatin is processed further by enzymatic hydrolyzation to 
form the smaller peptides that are  known as gelatin hydrolysate (or hydrolyzed collagen) as 
seen in Figuur 1, page 3. This final product has the benefits of being soluble in cold water and 
is no longer forming a gel. 
 
Apart from the usage in food products as a binding agent, GH is also used as a nutraceutical. 
This implies that it is a food or food product that is suggested to  provide health and medical 
benefits, including the prevention and treatment of disease upon its nutritional value. It is 
suggested that GH is able to benefit joint health by stimulating the growth of cartilage. 
 

2. Working mechanism 
 
The working mechanism for the cartilage simulating function of GH is as of yet not entirely 
clear. Although cartilage has a very slow biochemical turnover, it is still a dynamic of 
anabolic and katabolic processes. Figuur 4, page 5 shows a schematic of cartilage with its 
most important proteins. 

- Chondrocytes which maintain the extra cellular matrix that consists of collagen 
fibrils and proteoglycans.  

- The collagen fibrils and the proteaglycans in the extracellular matrix which 
provide for the strength and sturdiness of the cartilage. 

 
Figuur 2, page 3 shows the chemical structure of GH. The main reason for the current concept 
of the working mechanism lies in this amino acid composition because this rather unique 
amino acid composition is similar to the amino acid composition found in the collagen fibrils 
in cartilage. It is believed that by providing the right amino acids in the form of gelatin 
hydrolysate, the production of newly synthesized collagen fibrils will be stimulated. 
Therefore, it is hypothesized that stimulating the anabolic process in cartilage would result in 
more strength and ultimately healthier joints. As mentioned before, this believe is currently an 
assumption because there have not been studies conducted that provide sufficient proof for 
this statement. However there have been some studies executed to verify this assumption. 
 
In 1999 Oesser et al.(3) demonstrated that GH  accumulates in cartilage by injecting mice with 
radioactive labelled gelatin hydrolysate. As a control group he also injected these mice with 
radioactive labelled proline. After injection the mice were monitored for radioactivity in skin, 
blood plasma and cartilage until 192 hours after the injection. Figuur 5, page 6 shows the 
results of radioactivity both in skin and in cartilage. Only in cartilage was there a significant 
difference in radioactivity found from both GH and proline. This result shows that GH 
specifically accumulates in cartilage. 

Deleted: ¶
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Oesser et al. conducted another study in 2003(2) where bovine chondrocytes were stimulated 
in vitro by GH. This resulted in a significant dose dependant increase of the secretion of 
collagen compared to a control group without gelatin hydrolysate. 
 
Previous studies suggest that GH stimulate the anabolic processes in cartilage, but there are 
also indications that gelatin hydrolysate inhibits the degradation of cartilage. In 2004 Weide et 
al. studied the effects of GH on canines(10). During this study the enzyme matrix-
metalloprotease-3 was monitored. This proteolytic enzyme is responsible for the breakdown 
of type 2 collagen. And therefore used as a marker for cartilage breakdown. After 4 months of 
feeding gelatin hydrolysate to 10 healthy dogs and 20 dogs with locomotive problems the 
level of matrix-metalloprotease-3 in blood went down from 32 ng/ml to 27,8 ng/ml in the 
group of healthy dogs. And from 37,3 ng/ml to 26,1 ng/ml in the group of dogs with 
locomotive problems. This was a significant decrease. 
 
In 2005 Appelt et al. studied the effects of GH  on horses and monitored the level of keratane 
sulphate in blood(12). This keratane sulphate is released with destruction of proteoglycans and 
is therefore also used as a marker for cartilage breakdown. After ten weeks, the level for the 
control group without GH did not change significantly from 205 to 209 µmol/dL. However 
the group that was treated with GH showed a significant decrease from 226 to 177 µmol/dL. 
These results suggest that GH may also act as an inhibitor for cartilage breakdown. 
 
To summarize the current state of knowledge about GH: 
 

- Gelatin hydrolysate has the same amino acid composition as collagen fibrils and is 
used for the synthesis of these fibrils. 

- Gelatin hydrolysate accumulates in cartilage. 
- Bovine chondrocytes in vitro show an increase in collagen secretion when 

stimulated with gelatin hydrolysate. 
- Gelatin hydrolysate acts as an inhibitor for cartilage breakdown 
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3. Preference test  
 

3.1. Introduction 
Supplementing horse diets with GH is of economical interest. Before the product is ready for 
marketing there are a few questions that need to be answered. One of these questions is if the 
product is palatable. This was the objective of the preference test executed in this report. 
 

3.2. Objectives 
 
In the production process of GH there are some steps taken with different durations or steps 
that are repeated. Differences in treatment lead to different product purities and therefore 
different qualities of GH. The higher the quality, the higher the cost of production. Gelatin 
hydrolysate can also be produced under different standards. For example, the pharma-grade 
standard for pharmaceutical products has many rules and regulations to comply. The food-
grade standard used is regulated to a lesser extent. 

- The main objective of the study described in this report was to determine whether 
horses display a preference for either of these different qualities of GH (Pharma- 
versus Feed grade quality) 

- How does the preference for the feed with GH supplement turn out if compared to 
feed with no supplement? 

- In this test the supplement was presented to horses in the form of a dry powder as 
topdressing over the normal feed,. It was questioned if this would be a preferable 
way of supplementing the feed? 

 

3.3. Horses 
 
For this test 3 different groups of 20 horses were used from stables in towns called Kasterlee, 
Peer en Sappemeer. All the horses were selected randomly from the stables and appeared to 
be in good health. The first group of the three populations (Kasterlee) was already being fed a 
diet supplemented with a very low dosage of GH so they were used to the product. The other 
two groups have never been fed with GH. 
  

3.4. Design and measurements 
 
This preference test was split into three field tests.  The first test was held at a stable in a town 
called Kasterlee (Belgium). In this test the horses were given the choice between their normal 
feed supplemented with the high purity pharma-grade GH, and their normal feed 
supplemented with the lower purity food-grade GH. This group of horses was to some extent 
adapted  to a diet supplemented with GH. 
 
The second test was held at a stable in a town called Peer (Belgium). In this test the horses 
were given a choice between their normal feed supplemented with the lower purity food-grade 
GH, and their normal feed without any supplements. 
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The third test was held at a stable in a town called Sappemeer (Netherlands). In this test the 
horses were again, like in the first test, given the choice between the two qualities of GH. The 
difference compared to the group of horses in Kasterlee was that this group of horses had 
never been fed with GH. 
 
The choices of feed with or without supplement were presented to the horses on a self made 
feeding table as seen in figure 13 through 16. This enabled the test to be reproducible in al the 
stables and enabled the researcher to videotape the feeding sessions for each horse. 
 
The feed for the horses was mixed with the supplement in the following concentration: 100g 
pellets with 5g supplement for the first test and 200g pellets with 10g for the remaining two 
tests due to the horses being able to finish the first concentration too fast. Considering the 
previous tests and GH supplements already on the market, this concentration is considered to 
be very high(13). This high concentration was appied on purpose to create a large contrast 
between the preference of the horses. The food mixture is seen in Figuur 12, page 19. 

3.5. Mean outcome measures 
 
The results of these tests were measured for efficacy in two different ways.  

- The time it would take the horses to finish eating the feed was recorded and 
compared between the two presented feed mixtures to study if there was a 
significant difference. 

- It was recorded which feed mixture was finished first, to see if one feed mixture 
was finished earlier than the other. 

The level of significance was set at P < 0.05. 

3.6. Results 
 
 
 
In the following table a summary of the test results is presented. The full results can be found 
on pages 23 through 28 (tables 4-6). 
 

Kasterlee Peer Sappemeer   

Purity GH 
High vs. lower 

 
Normal food vs. GH 

Purity GH 
High vs. lower 

The time it took 
horses to finish 
the food mixture 

 
1:44 vs. 2:50 

 
3:09 vs. 8:08 

 
4:48 vs. 7:02  

Significance: P= 0,004719 0,111 0,037  

Which food 
mixture was 
finished first? 

 
17 vs. 2 

 
20 vs. 0 

 
8 vs. 0 

Significance: P= 0,004719 0,00000774 0,00468  

Table 7: Results of the 3 preference tests 
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As noted in table 7, the horses in Kasterlee took significantly more time to finish the feed 
mixture with the lower purity GH. Significantly more horses finished the mixture with the 
higher purity first. 
 
In the test in Peer horses were given the choice between feed without supplement and the feed 
mixture with the lower purity GH. The horses took a much longer time to finish the feed 
mixture with the GH, but the results were not significant. This was due to the lack of results 
of a number of horses because 4 out of 20 horses finished the feed mixture with the 
supplement while all of the horses finished the feed without the supplement. This preference 
does significantly show in the measurement that tells which feed mixture was finished first. 
 
In the test in Sappemeer the horses were again given the choice between the different purities 
of GH with the difference that these horses were never supplemented with gelatin hydrolysate 
before. The results showed a significant preference for the the Pharma grade purity GH.8 out 
of 20 horses finished the feed with the high purity GH and 2 out of 20 horses finished the feed 
with the lower purity GH. This was a large contrast in comparison with the first test where the 
horses were accustomed to GH and all 20 horses finished both feeds.  
 

3.7. Discussion 
The results between the first test in Kasterlee and the third test in Sappemeer show large 
differences in acceptance of the feed mixture. The tests were identical with the exception of 
the fact that the horses in Kasterlee were already being fed with GH as a supplement in a very 
low dosage (0,1-0,2%). Adaptation to the product seems to be an important factor in the 
acceptance of the supplement. 
The video footage showed that horses were often displaying behaviour that can be interpreted 
as finding the dry powder topdressing unpleasant. The horses were often seen rubbing their 
noses against stable materials as if the powder tickled their noses. This may be because the 
dosage in which the feed mixture was prepared was high compared to other existing mixtures 
on the market(13). These findings might have been different when the dosage of the mixture 
would be brought down or when the supplement is presented in another way than topdressing. 
For instance, GH mechanically pressed into the feed pellets or added with a flavour horses 
seem to prefer(15) may help to improve the palatability of GH supplements. 

3.8. Conclusion 
 

- The results show that horses have a preference for feed supplemented with the 
high purity pharma-grade GH over feed supplemented with the lower purity food-
grade GH. 

- The results also show that horses have a preference for feed without supplements 
over feed supplemented with the lower purity GH. 

- The acceptance of feed supplemented with GH is higher when the horses are given 
time to get used to the product. 


