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De Limburgse paardenchirurg Tom Mariën heeft een voedingssupplement tegen artrose ontwikkeld
dat ook bij mensen heel efficiënt blijkt te zijn. 'Heel wat mensen namen de paardenpillen. Ik heb het
recept dan maar voor menselijk gebruik aangepast', zegt de dierenarts.

'Ze liepen mijn deur plat voor de antiartrosepillen. Maar die voedingssupplementen waren bestemd
voor paarden en niet voor mensen. Dat kon zo niet langer en ik heb in samenspraak met specialisten
en chirurgen een product ontwikkeld voor menselijk gebruik', zegt paardenchirurg Tom Mariën uit
Lummen.

'Acht jaar geleden startte ik met mijn onderzoek naar voedingssupplement voor paarden met artrose.
Ik opereer ontzettend dure paarden, vorige week nog een dier dat 5 miljoen euro waard is. Wanneer
die paarden kreupel worden door kraakbeenletsels, betekent dat een grote waardevermindering. Maar
de eigenaars van de dieren die het voedingssupplement tegen artrose nemen, zijn bijzonder tevreden
over het resultaat. Ze zeggen dat hun paard spectaculair verbeterd is.'

Tom Mariën had nooit kunnen vermoeden dat zijn paardenmiddel ook door mensen met artrose zou
worden ingenomen. 'Ze kwamen me vertellen dat ze zich veel beter voelden. Daarom heb ik het
aangepast voor menselijke consumptie.'

Het product Anti-Forte is geen geneesmiddel, maar een voedingssupplement. 'Het bestaat uit
uitsluitend natuurlijke stoffen. Deze supplementen vervangen de stoffen die alleen bij jonge mensen
worden aangemaakt. Er zitten ook ontstekingsremmende stoffen in, waardoor sommige patiënten al
na een week beterschap voelen.'

Volgens de paardenchirurg is er geen enkel risico mee gemoeid. 'Het product werd uitgebreid getest
door medici. Het is zonder doktersvoorschrift uitsluitend te koop in de apotheek', zegt Tom Mariën.

Drie Limburgse bedrijven hebben een joint venture opgericht om het nieuwe voedingssupplement te
lanceren. Anti-Forte is een product dat door het bedrijf Global Medics uit Lummen werd ontwikkeld.
Anti-Forte wordt aangeboden in een verpakking met 120 tabletten en kost 38 euro tot 49,70 euro,
afhankelijk van werkingsgraad.
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