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SAMENVATTING 

Een losse processus anconeus (LPA) behoort samen met een losse processus coronoideus medialis 

(LPC), osteochondritis dissecans van de humeruscondyl (OCD) en elleboogincongruentie tot het 

syndroom; elleboogdysplasie. Elleboogdysplasie is een relatief veel voorkomende aandoening bij 

bepaalde hondenrassen. In deze uiteenzetting worden eerst een algemene inleiding over de losse 

processus anconeus gegeven, waarin de etiologie en pathogenese, symptomen, diagnose, 

behandeling, prognose en preventie aan bod komen. Vervolgens wordt er een casus over een 

vrouwelijke Sint bernard van 6,5 maand oud met LPA besproken.    
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1. INLEIDING 

Een losse processus anconeus (LPA) behoort samen met een losse processus coronoideus medialis 

(LPC), osteochondritis dissecans van de humeruscondyl (OCD) en elleboogincongruentie tot het 

syndroom; elleboogdysplasie (9, 20). Elleboogdysplasie is een erfelijke aandoening die vooral 

voorkomt bij middelgrote en grote rassen en die ontstaat op de leeftijd van 4-6 maanden gedurende 

de periode van snelle lichaamsgroei (9). Elleboogdysplasie komt bij bepaalde rassen relatief frequent 

voor, zo was bijvoorbeeld de prevalentie van elleboogdysplasie in België in de periode 2002-2006 bij 

Rottweilers 33%, bij de Sharpei 31%, bij Newfoundlanders 26% en bij Berner Sennen honden 20% 

(4). 

1.1 Etiologie en pathogenese 

De processus anconeus is een beenpunt aan het proximale deel van de ulna en zorgt voor de 

stabilisatie van het ellebooggewricht tijdens pronatie en suppinatie (16). In extensie past de processus 

anconeus in de fossa olecrani van de humerus (5). Een losse processus anconeus (LPA) kan op twee 

manieren ontstaan; ofwel door het niet fusioneren van de processus anconeus met de ulna bij 

hondenrassen die een aparte verbeningskern hebben ter hoogte van de processus anconeus (grote 

rassen), ofwel door het afbreken van de processus anconeus (16). Het ontstaan van een LPA wordt 

geassocieerd met elleboogincongruentie veroorzaakt door een te korte ulna ten opzichte van de 

radius. Door de incongruentie wordt er een verhoogde druk door de humerus op de processus 

anconeus uitgeoefend (6,16). Dit zou kunnen leiden tot het afbreken van de processus of tot het niet 

fusioneren van de anconeus met de ulna bij hondenrassen met een aparte verbeningskern (18, 16). 

Bij chondrodystrofische rassen zoals de Basset hound sluit de distale groeiplaat van de ulna vroeger 

dan de groeiplaten van de radius waardoor incongruentie ontstaat die dan via bovenstaand 

mechanisme kan leiden tot LPA (1). De losse processus kan (gedeeltelijk) aan de ulna vast blijven 

zitten door fibreus weefsel of volledig los komen te liggen. Dit leidt tot instabiliteit in het 

ellebooggewricht waardoor vervolgens irritatie, beschadiging en secundaire degeneratie van het 

kraakbeen in het ellebooggewricht en dus arthrose ontstaat (10).  

Verschillende rassen lopen een verhoogd risico op LPA waaronder de Basset hound, Berner 

sennenhond, Sharpei, Chow Chow, Engelse setter, Duitse herder, Golden retriever, Labrador 

retriever, Mastiff, Newfoundlander, Dwergkees, Rottweiler en de Sint bernard (12).  

1.2 Symptomen 

Klinische tekenen kunnen zich uiten als intermitterend of continu manken waarbij de ondervoet naar 

buiten wordt gedraaid, pijn bij extensie van het gewricht, opzetting van het ellebooggewricht,  reductie 

van range-of-motion, crepitatie en soms kan de instabiliteit van de processus gevoeld worden bij 

palpatie. Symptomen kunnen zichtbaar worden vanaf de leeftijd van 4-5 maand, maar kunnen ook 

uitblijven tot de leeftijd van 8-9 maand (6).   
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1.3 Diagnose  

Om een volledige radiografisch beeld van de elleboog te verkrijgen zijn vier opnames nodig; een 

mediolaterale opname met de elleboog in een neutrale hoek, een mediolaterale opname in flexie, een 

craniocaudale opname en een craniolateraal-15º-caudomediaal oblique (3). Een losse processus 

anconeus wordt radiografisch het best gediagnosticeerd op een mediolaterale opname met de 

elleboog in flexie en is zichtbaar als een discrete of onregelmatig afgelijnde radiolucente onderbreking 

tussen de processus anconeus en het proximaal deel van de ulna. De opname in flexie voorkomt 

superpositie van de mediale humerus epicondyl en de processus anconeus waardoor  de processus 

anconeus goed bekeken kan worden. Als de opname in flexie niet genomen zou worden zou men de 

radiolucente lijn van de physis van de mediale humerus epicondyl kunnen verwarren met een LPA 

omdat deze physis later sluit dan deze van de processus anconeus. (fig 1.) Men neemt best ook nog 

de drie andere opnames omdat er gelijktijdig met LPA ook nog andere aandoeningen zoals  een LPC 

aanwezig kunnen zijn (3).  

Uit een studie van Meyer-Lindenberg (2006) is gebleken dat in 16% van de gevallen van LPA ook 

LPC voorkomt. De diagnose van LPC in combinatie met LPA is vaak moeilijk radiografisch te stellen 

omdat beide aandoeningen kunnen leiden tot osteoarthrose, er moeten dan geavanceerde technieken 

zoals arthroscopie, CT of MRI gebruikt worden. Het is dus belangrijk om, wanneer deze technieken 

niet gebruikt worden, tijdens de chirurgische correctie van een LPA ook het mediale aspect van het 

ellebooggewricht te inspecteren op een eventueel aanwezige LPC (15). 

Bij de Basset hound en bij verschillende grote rassen waaronder de Duitse herder, Newfoundlander, 

de Bloedhond, Mastiff, Greyhound en Sint bernard vormt de processus anconeus een apart 

verbeningskern (16). De physis geassocieerd met de verbeningskern van de processus anconeus kan 

radiografisch opgemerkt worden in jonge honden tot de leeftijd van 20-22 weken. Als de physis langer 

zichtbaar blijft wordt dit beschouwd als een niet gefusioneerde processus anconeus (3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Elleboog van een jonge hond. A. mediolaterale opname:  superpositie van de radiolucente lijn van de physis 

van de mediale humerus epicondyl over  de processus anconeus. B. mediolaterale opname in flexie waarop 

duidelijk te zien is dat de processus anconeus gefusioneerd  en dat de radiolucente lijn van de humerus epicondyl 

afkomstig is. (3) 
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Scintigrafie, echografie, arthroscopie, CT en MRI  zouden ook gebruikt kunnen worden voor het stellen 

van de diagnose maar dit wordt in de praktijk niet  vaak gedaan omdat een LPA redelijk gemakkelijk 

met behulp van radiografische opnames vastgesteld kan worden (3). Deze technieken kunnen wel 

toegepast worden om een bijkomend probleem zoals LPC vast te stellen. 

1.4 Behandeling  

Men kan conservatief behandelen met NSAID’s gedurende vier tot zes weken om de pijn te verlichten 

in combinatie met rust en controle van lichaamsgewicht (2). Deze behandeling geeft echter slechts 

beperkte verbetering van de klachten en verandert niet significant de progressie van de arthrose (6). 

Deze behandeling kan enkel verantwoord toepast worden bij jonge honden met milde klachten en in 

situaties waar de LPA niet verplaatst is of los zit. Een andere mogelijkheid is het chirurgisch 

verwijderen van de losse processus anconeus, dit kan met behulp van een mediale of laterale 

athrotomie en soms in geval van een klein fragment met behulp van arthroscopie. De lange termijn 

resultaten zijn wisselvallig, niet alle patiënten zijn volledig vrij van mankheid en in veel gevallen leidt 

het verwijderen van het fragment  tot instabiliteit van het gewricht en veroorzaakt zo progressief 

arthrose (10, 14). Vroege verwijdering van een LPA resulteert in het progressief optreden van arthrose 

en een milde vermindering van de range-of-motion maar geeft een goed functioneel herstel van het 

gewricht op lange termijn (17). De losse processus kan ook met behulp van een compressieschroef 

vastgezet worden aan de ulna. Bij een stabiele fixatie treedt vergroeiing op en een verbetering van de 

mankheid, door de stabilisatie van het gewricht neemt ook de kans op de ontwikkeling of progressie 

van  arthrose af. (7, 11). Een nadeel van deze procedure is dat wanneer het stuk niet perfect op zijn 

plaats gebracht en gefixeerd kan worden er metaalmoeheid en breken van de schroef kan optreden 

door abnormale krachten die op de schroef inwerken met instabiliteit van het losse stuk tot gevolg (7, 

17).  
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Figuur 2. A. Mediolaterale opname van een elleboog met een LPA behandeld met een compressieschroef fixatie en 

een proximale osteotomie van de ulna.  B. controle-opname van de elleboog na 12 weken toont een fusie van de 

LPA. Uitgesproken hypertrofische callusvorming is zichtbaar op de plaats waar de osteotomie plaats vond. (2) 
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Omdat elleboogincongruentie aan de basis kan liggen van een LPA is het belangrijk om naast de 

losse processus ook de incongruentie te behandelen. Dit kan door een proximale osteotomie van de 

ulna (ulnectomie) eventueel in combinatie met een intramedullaire fixatie en/of een compressieschroef 

fixatie van de anconeus (fig. 2). De combinatie van een interne fixatie met een proximale osteotomie 

van de ulna zou in vergelijking met enkel een proximale osteotomie meer kans op heling van de ulna 

geven (16). Ferrigno et al. beschrijft goede resultaten met een dynamische distractie van het 

proximale deel van de ulna in combinatie met een externe fixatie (6). 

Een proximale osteotomie van de ulna kan  de normale congruentie in het ellebooggewricht herstellen 

doordat het proximale deel van de ulna naar proximaal kan bewegen waardoor de abnormale 

krachten op de processus anconeus worden opgeheven en deze een kans krijgt om zich (terug) vast 

te hechten aan de ulna (18). De resultaten van de proximale ulnectomie zijn zeer goed, in de meeste 

gevallen fusioneert de anconeus  (vrijwel) geheel met een goed functioneel herstel van het gewricht. 

De leeftijd waarop de ulnectomie wordt toegepast zou wel een rol spelen in het al dan niet (volledig) 

optreden van een fusie tussen anconeus en ulna, de resultaten zijn beter onder de leeftijd van zeven 

maanden (11, 19, 21). Ook de resultaten van een osteotomie in combinatie met een fixatie van de 

anconeus door een compressieschroef zijn goed, deze techniek is goed toe te passen bij een volledig 

losliggende processus anconeus (11, 14). Het radiografische resultaat van een osteotomie in 

combinatie met een fixatie van de anconeus zou beter zijn dan het radiografisch resultaat van een 

osteotomie alleen, of dit ook klinische betekenis heeft is onzeker (16). 

1.5 Prognose  

De prognose van LPA is afhankelijk van de leeftijd van de hond en van de behandelingsmethode. 

Over het algemeen is de prognose bij een behandeling met een ulnectomie eventueel in combinatie 

met een compressieschroef fixatie van de anconeus goed. Kiest men voor een conservatieve 

behandeling, het verwijderen van de anconeus of een fixatie van de anconeus dan is er meer kans op 

ontwikkeling of progressie van arthrose en blijvende mankheid. Geen enkele behandeling geeft echter 

een garantie op een volledig normaal gewricht, er zal altijd wat arthrose aanwezig blijven of 

progressief toenemen. De klinische consequenties hiervan zijn moeilijk te voorspellen. Een vroege 

accurate diagnose en chirurgische behandeling geeft de beste prognose om arthroseontwikkeling af te 

remmen (5). 

1.6 Preventie 

Aangezien elleboogdysplasie (ED) een erfelijke aandoening is kan men door middel van selectie 

proberen de incidentie van ED terug te dringen. In Zweden is bij de Rottweiler en Berner sennen  al 

genetische en fenotypische vooruitgang geboekt met behulp van selectie op basis van 

screeningprogramma’s gedurende de periode van 1984-2002 (13). Verder zou de nutritionele opname 

van calcium en vitamine D verstoringen in de endochondrale beenvorming kunnen induceren en zo 

een rol kunnen spelen in het optreden van ED. Ongebalanceerde voeding en overmatige 
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voedselopname kan dus best vermeden worden. Wanneer het dier echter geen genetische aanleg 

voor ED heeft spelen deze milieufactoren geen significante rol (8). 

De International Elbow Working Group (IEWG) heeft een protocol ontworpen om radiografische 

opnames van de elleboog te beoordelen en zo de ellebogen op basis van de al dan niet aanwezige 

arthrose een score van 0-3 toe te kennen (22); 

 Graad 0: geen arthrose of osteofyten zichtbaar in het gewricht. 

 Graad 1: milde arthrose; osteofyten kleiner dan 2mm zichtbaar in het gewricht of sclerose van 

de ulnaire trochlear notch zichtbaar. 

 Graad 2: matige arthrose; osteofyten van 2-5mm zichtbaar in het gewricht. 

 Graad 3: erge arthrose; osteofyten groter dan 5mm zichtbaar in het gewricht. 

Verder wordt er ook gelet op de aanwezigheid van een primaire aandoening (osteochondrose, LPA, 

incongruentie, losse processus coronoideus of andere observaties) die verantwoordelijk is voor de 

arthrose (22). Op basis hiervan kan men selectie doorvoeren van fokreuen en teven om zo de 

incidentie van ED terug te dringen. 
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2. CASUÏSTIEK 

Een vrouwelijke Sint bernard van 6.5 maand oud, 48 kilogram, werd ter onderzoek aangeboden aan 

de dienst orthopedie van de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke. Op de leeftijd van 4,5 maand 

werd er door de eigenaars intermitterend manken aan de rechter voorpoot gezien, voornamelijk na 

een wandeling. Het manken verergerde geleidelijk naar continu manken. De doorverwijzende 

dierenarts heeft dan 5 dagen metacam® voorgeschreven zonder klinische verbetering, daarna 10 

dagen metacam® zonder verbetering. Twee maand na de start van het manken rechts is ook 

intermitterend manken met de linker voorpoot opgetreden. 

Tijdens inspectie was de hond matig mank op de linker voorpoot. De linker voorpoot vertoonde matige 

spieratrofie, beide voorpoten vertoonden een normale plooibaarheid en matig tot erge opzetting van 

het ellebooggewricht. Er kon een lichte pijnreactie uitgelokt worden bij extensie.  

Radiografische opnames van de linker elleboog toonden een niet verplaatste LPA met matige arthrose 

reactie. De opnames van de rechter elleboog toonden geen duidelijke afwijkingen. (fig.3 en fig. 4) 

 

33333  

      A             B   

C       

                                                                                                             

Li 3 foto’s 

Figuur 3. Radiografische opnames van de linker 

elleboog   

A. craniocaudale opname.   

B. mediolaterale opname met de elleboog 

in een neutrale hoek 

C. Mediolaterale opname met de elleboog 

in flexie 

Op de mediolaterale opnames is er een 

onregelmatig afgelijnde radiolucente breuklijn 

te zien tussen de processus anconeus en de 

ulna. De  breuklijn is afgelijnd met sclerotisch 

materiaal. Er is een matige hoeveelheid 

nieuwbeenvorming aan het dorsale aspect 

van de processus anconeus. 
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Een week later is er een diagnostische arthroscopie op beide ellebogen uitgevoerd. Via een kleine 

steekincisie werd de arthroscoop in het gewricht gebracht. Het gewricht werd grondig geïnspecteerd 

en na inspectie werd de wonde gesloten door middel van een agraffe. De linker elleboog vertoonde 

een matige tot erge incongruentie, een licht verplaatste losse processus anconeus, synovitis en een 

heel klein fragmentje (waarschijnlijk een osteofyt) op het mediale coronoïd (fig 5). Op de rechter 

elleboog waren geen afwijkingen te vinden. 

Op de linker elleboog werd er vervolgens een proximale schuine osteotomie van de ulna uitgevoerd. 

De ulna werd via caudaal benaderd en een fragment van 2 cm werd eruit gezaagd. Na de ingreep 

werd de wonde standaard gesloten. Vervolgens is er post-operatief een controle radiografische 

opname van de linker elleboog genomen (fig. 6). Post-operatief is er Synulox®, Rimadyl® en 

           A   

B   C  

 

 

Figuur 4. Radiografische opnames van de 

rechter elleboog. 

A. mediolaterale opname met de 

elleboog in een neutrale hoek 

B. craniocaudale opname.  

C. Mediolaterale opname met de 

elleboog in flexie 

Er is een sclerotische aflijning 

zichtbaar in het gebied tussen de 

processus anconeus en het 

olecranon, er is geen duidelijke 

radiolucente zone zichtbaar. 
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Mephenon® toegediend. De eerste dag na de ingreep sleepte de hond de linker voorpoot volledig 

over de grond. Naar aanleiding daarvan werd er een neurologisch onderzoek uitgevoerd waarbij de 

proprioceptie linksvoor vertraagd was en  de buigreflex verzwakt. Het neurologisch onderzoek werd 

wel bemoeilijkt door het verband rond de poot. De eigenaars werd geadviseerd de hond rustig te 

houden, geen bruuske bewegingen te laten maken, verder te behandelen met Rimadyl® en Synulox® 

en indien het slepen met de poot zou aanhouden terug een neurologisch onderzoek te laten uitvoeren 

na 1 à 2 weken. 

 

Tien dagen na de ingreep is de hond terug op controle gekomen op de dienst orthopedie. De eigenaar 

heeft zelf Befact® toegediend en er is bij de fysiotherapeut elektrostimulatie gedaan. Vijf dagen na de 

ingreep was er weer steunname op de linker voorpoot. De hond ging wel nog direct zitten of liggen als 

ze naar buiten mocht en wandelde nog niet veel. Op inspectie was de hond matig tot erg mank. Bij 

Palpatie was het linker ellebooggewricht matig opgezet, de plooibaarheid licht beperkt en er was een 

lichte pijnreactie bij flexie. Het neurologisch onderzoek was nu normaal. De rechter elleboog was 

 

Figuur 6. Controle opname van de linker elleboog 

direct post-operatief. 

A    

B    

Figuur 5. A. Synovitis en matige tot erge incongruentie 

tussen radius en ulna zichtbaar. B. licht verplaatste 

losse processus anconeus. 
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enkel matig opgezet. Geadviseerd werd de Rimadyl® nog twee weken verder te zetten, geleidelijk aan 

kleine wandelingen te doen en dit verder geleidelijk op te bouwen. 

De volgende controle heeft zes weken na de 

ingreep plaatsgevonden. Er was nu een goede 

steunname op de linker voorpoot sinds twee 

weken. De hond ging vier tot vijf keer per dag tien 

minuten wandelen. Volgens de eigenaar ging het 

nu een stuk beter, ze steunde steeds beter en 

mankte steeds minder. Op inspectie was de hond 

matig mank. Bij palpatie was er een lichte 

spieratrofie van de linker voorpoot op te merken, 

lichte opzetting van het ellebooggewricht, een 

licht beperkte plooibaarheid en matige pijn bij 

extensie. Er werden opnieuw controle 

radiografische opnames genomen waaruit bleek 

dat de LPA bijna volledig gefusioneerd was en er 

was een grote hoeveelheid nieuwbeenvorming 

zichtbaar ter hoogte van de osteotomieplaats (fig. 

7). Er was dus een gunstig herstel van de losse 

processus anconeus en de ulnectomie. Als advies 

werd meegegeven om de wandelingen geleidelijk 

aan in frequentie en duur op te bouwen en geen 

bruuske bewegingen zoals springen en spelen toe 

te laten. Verdere controles waren niet meer 

noodzakelijk tenzij er problemen zouden  

optreden. 

3.  DISCUSSIE 

Sint bernards behoren tot de risicorassen voor LPA en hebben een aparte verbeningskern ter hoogte 

van de processus anconeus (8, 12). De physis geassocieerd met de verbeningskern van de processus 

anconeus kan radiografisch opgemerkt worden in jonge honden tot de leeftijd van 20-22 weken. Als 

de physis langer zichtbaar blijft wordt dit beschouwd als een niet gefusioneerde processus anconeus 

(3). Het ontstaan van een LPA wordt geassocieerd met elleboogincongruentie veroorzaakt door een te 

korte ulna ten opzichte van de radius. Door de incongruentie wordt er een verhoogde druk door de 

humerus op de processus anconeus uitgeoefend (6,16). Dit zou kunnen leiden tot het afbreken van de 

processus of tot het niet fusioneren van de anconeus met de ulna bij hondenrassen met een aparte 

verbeningskern (16,18). In het geval van de Sint bernard teef was er inderdaad sprake van elleboog 

incongruentie waardoor de LPA hier verklaard zou kunnen worden door het niet fusioneren van de 

anconeus met de ulna vanwege de verhoogde druk uitgeoefend door de humerus. 

 

Figuur  7. Controle opname van de linker elleboog zes 

weken na ulnectomie. De non-union van de processus 

anconeus is bijna niet meer zichtbaar (enkel nog twee 

vage radiolucente lijnen zichtbaar). Er is een grote 

hoeveelheid heterogene nieuwbeenvorming aanwezig 

op de plaats van de ulnectomie. 
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De symptomen van de Sint bernard teef waren intermitterend manken, opzetting van de 

ellebooggewrichten en een lichte pijnreactie bij extensie van het ellebooggewricht. Symptomen van 

een LPA kunnen zichtbaar worden vanaf de leeftijd van 4-5 maand maar kunnen ook uitblijven tot de 

leeftijd van 8-9 maand (6). Het intermitterend manken aan de rechter voorpoot bij de Sint bernard uit 

de case is voor het eerst opgetreden op de leeftijd van 4,5 maand, het manken aan de linker voorpoot 

op 6,5 maand, dit klopt dus met de leeftijd waarop in het algemeen de symptomen zich voordoen. 

Op de radiografische opnames was duidelijk een LPA aan de linkerkant te zien, aan de rechterkant 

waren geen duidelijke afwijkingen te zien, enkel een sclerotische aflijning in het gebied tussen de 

processus anconeus en het olecranon. Bij de arthroscopie is er een duidelijke incongruentie, een te 

korte ulna ten opzichte van de radius, vastgesteld in de linker elleboog samen met een licht 

verplaatste LPA, aan de rechterkant geen afwijkingen. Het vroegere manken aan de rechterkant en de 

opzetting van het gewricht kunnen dus niet verklaard worden door de onderzoeken die 

plaatsgevonden hebben. 

Voor de behandeling is gekozen voor een proximale osteotomie van de ulna vanwege de aanwezige 

elleboogincongruentie. Een proximale osteotomie van de ulna kan  de normale congruentie in het 

ellebooggewricht herstellen doordat het proximale deel van de ulna naar proximaal kan bewegen 

waardoor de abnormale krachten op de processus anconeus worden opgeheven en deze een kans 

krijgt om zich (terug) vast te hechten aan de ulna (18). De resultaten van de proximale ulnectomie zijn 

zeer goed, in de meeste gevallen fusioneert de anconeus  (vrijwel) geheel met een goed functioneel 

herstel van het gewricht. De leeftijd waarop de ulnectomie wordt toegepast zou wel een rol spelen in 

het al dan niet (volledig) optreden van een fusie tussen anconeus en ulna, de resultaten zijn beter 

onder de leeftijd van zeven maanden (11, 19, 21). De Sint bernard was 6,5 maand en op de controle 

radiografische opname zes weken na de ulnectomie is duidelijk zichtbaar dat de losse processus 

anconeus bijna volledig gefusioneerd is met de ulna.  

De prognose van LPA is afhankelijk van de leeftijd van de hond en van de behandelingsmethode. 

Over het algemeen is de prognose bij een behandeling met een ulnectomie goed. Geen enkele 

behandeling geeft echter een garantie op een volledig normaal gewricht, er zal altijd wat arthrose 

aanwezig blijven of progressief toenemen. De klinische consequenties hiervan zijn moeilijk te 

voorspellen. Een vroege accurate diagnose en chirurgische behandeling geeft de beste prognose om 

arthroseontwikkeling af te remmen (5). Bij deze Sint bernard is de prognose goed gezien de resultaten 

na de ingreep. Of en hoe arthrose zich verder zal ontwikkelen is moeilijk te voorspellen en zal de tijd 

moeten uitwijzen. 

Er is geen genetische achtergrond over deze Sint bernard bekend en er is ook niet bekend of 

eventuele nestgenoten ook aangetast zijn. Het verdient hier in ieder geval de aanbeveling niet te 

fokken met deze teef gezien het erfelijk karakter van elleboogdysplasie. 
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SAMENVATTING 

De losse processus coronoideus medialis (LPC) en osteochondritis dissecans van de mediale zijde 

van de humeruscondyl (OCD) behoren samen met de losse processus anconeus (LPA) en 

elleboogincongruentie tot het syndroom elleboogdysplasie. Elleboogdysplasie is een relatief veel 

voorkomende aandoening bij bepaalde hondenrassen. In deze uiteenzetting worden eerst een 

algemene inleiding over de losse processus coronoideus en osteochondrosis dissecans van de 

humeruscondyl gegeven, waarin de etiologie en pathogenese, symptomen, diagnose, behandeling, 

prognose en preventie aan bod komen. Vervolgens wordt er een casus over een mannelijke Labrador 

retriever  van tien maand oud met LPC en OCD besproken.    
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1. INLEIDING 

De losse processus coronoideus medialis (LPC) en osteochondritis dissecans van de mediale zijde 

van de humeruscondyl (OCD) behoren samen met de losse processus anconeus (LPA) en 

elleboogincongruentie tot het syndroom elleboogdysplasie (13, 19). Elleboogdysplasie is een erfelijke 

aandoening die vooral voorkomt bij middelgrote en grote rassen en die ontstaat op de leeftijd van 4-6 

maanden gedurende de periode van snelle lichaamsgroei (13). Elleboogdysplasie komt bij bepaalde 

rassen relatief frequent voor, zo was bijvoorbeeld de prevalentie van elleboogdysplasie in België in de 

periode 2002-2006 bij Rottweilers 33%, bij de Sharpei 31%, bij Newfoundlanders 26% en bij Berner 

Sennen honden 20% (5). Elleboogdysplasie komt ook meer voor bij reuen dan bij teven waarschijnlijk 

omwille van het hogere lichaamsgewicht (19). Binnen het syndroom elleboogdysplasie is LPC de 

meest voorkomende aandoening (2). OCD van de mediale zijde van de humeruscondyl komt meestal 

samen met LPC voor (8). 

1.1 Etiologie en pathogenese 

De elleboog vormt een complex scharniergewricht opgebouwd uit de humerus, de radius en de ulna 

en laat pronatie en supinatie van de onderarm toe op alle niveaus van flexie en extensie (2). Het 

distale deel van de humerus wordt gevormd door de humeruscondyl die articuleert met de incisura 

trochlearis van de ulna, ook wel de “trochlear notch” genoemd. Het mediale deel van de 

humeruscondyl vormt de trochlea humeri en wordt vaak (incorrect) de mediale humeruscondyl 

genoemd. Het laterale deel van de humeruscondyl wordt gevormd door het capitulum en draagt meer 

dan tachtig procent van het gewicht, de helft van dit gewicht wordt op de radiuskop overgedragen  en 

de andere helft op de trochlear notch (2, 18). De radiuskop articuleert met de ulna in de “radial notch” 

die zich bevindt tussen de laterale en de mediale processus coronoideus (18). (fig. 1) 

                

 

Figuur 1. anatomie van de elleboog (1)                      
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Een losse processus coronoideus medialis ontstaat door fissuurvorming en eventueel fragmentatie 

van het kraakbeen en onderliggend subchondraal bot ter hoogte van de mediale processus 

coronoideus van de ulna. Er kan dus sprake zijn van een klein letsel wanneer enkel een fissuur 

aanwezig is maar er kunnen ook één of meerdere beenderige fragmenten ontstaan die ter plaatse 

kunnen blijven zitten of zich in het gewricht kunnen verplaatsen (2, 11). De losse processus 

coronoideus zal meestal verbonden blijven met de ulna door gevasculariseerd fibreus bindweefsel en 

zal dus zo verder kunnen verbenen. De aanwezigheid van een LPC leidt tot beschadiging van het 

gewrichtskraakbeen van de mediale humeruscondyl en uiteindelijk tot het optreden van artrose van 

het ellebooggewricht (11).   

Er bestaan verschillende hypotheses voor het ontstaan van een LPC, vroeger werd aangenomen dat 

LPC een osteochondritis dissecans letsel was maar tegenwoordig gaat men er meer vanuit dat LPC 

het gevolg is van een incongruentie in het ellebooggewricht (2, 10, 18). LPC tengevolge van 

elleboogincongruentie kan op twee manieren ontstaan, enerzijds door een onderontwikkelde trochlear 

notch en anderzijds door een relatief te korte radius. In beide gevallen ontstaan er onfysiologische 

krachten op de procesus coronoïdeus waardoor er fissuurvorming kan optreden (2). Tenslotte kan een 

LPC ook veroorzaakt worden door trauma, voornamelijk bij oudere honden (10). 

Onder osteochondrose verstaat men een lokale verdikking van het groeiende epiphyseale kraakbeen 

door een verstoring in de endochondrale verbening waardoor dieper gelegen kraakbeenlagen niet 

uitrijpen en mineraliseren. De exacte etiologie en pathogenese is nog niet volledig gekend en schijnt 

samen te hangen met de groeisnelheid en met genetische, nutritionele, endocriene en traumatische 

factoren (8). Osteochondrose kan zich verder ontwikkelen tot osteochondritis dissecans wanneer er 

een kraakbeenflap ontstaat, deze kraakbeenflap kan blijven vasthangen maar kan ook afscheuren 

waardoor er een defect in het kraakbeen ontstaat (2, 13). OCD is een aandoening die meestal samen 

voorkomt met een losse processus coronoideus (2, 8, 17). 

OCD letsels van de mediale humeruscondyl moeten onderscheiden worden van “kissing lesions” die 

op OCD letsels lijken maar in feite slijtageletsels van het gewrichtskraakbeen zijn die zich kunnen 

uitbreiden naar het subchondrale bot. Kissing lesions kunnen ontstaan door de aanwezigheid van een 

losse processus coronoideus die langs het gewrichtskraakbeen schuurt of door elleboog incongruentie 

(2, 13). 

Verschillende rassen lopen een verhoogd risico op LPC waaronder de Basset hound, Berner 

sennenhond, Bouvier des Flandres, Bullmastiff, Chow chow, Duitse herder, Golden retriever, Gordon 

setter, Ierse wolfshond, Labrador retriever, Mastiff, Newfoundlander, Rottweiler en Sint Bernard (14).  

Rassen die een verhoogd risico lopen om OCD van de mediale humeruscondyl te ontwikkelen zijn; de 

Chow chow, Duitse Herder, Golden retriever, Duitse dog, Labrador retriever, Newfoundlander en de 

Rottweiler (14).  
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1.2 Symptomen 

Klinische tekenen van zowel LPC als OCD kunnen zich uiten als stijfheid, een abnormale gang, 

intermitterend of continu manken waarbij de ondervoet naar buiten wordt gedraaid, pijn bij 

hyperextensie en hyperflexie van het gewricht en opzetting van het ellebooggewricht. Symptomen 

kunnen zichtbaar worden vanaf de leeftijd van 4-5 maand, maar de honden worden vaak pas 

aangeboden op de leeftijd van 7-9 maanden zeker wanneer er bilateraal problemen zijn omdat 

manken dan vaak moeilijker door de eigenaar herkend wordt (1, 11).  Een LPC kan ook bij oudere 

honden voorkomen, in de anamnese is er dan vaak sprake van trauma en zijn de symptomen 

begonnen na het optreden van het trauma (10). 

1.3 Diagnose 

1.3.1 RADIOGRAFIE  

Om een volledige radiografisch beeld van de elleboog te verkrijgen zijn vier opnames nodig; een 

mediolaterale opname met de elleboog in een neutrale hoek, een mediolaterale opname in flexie, een 

craniocaudale opname en een craniolateraal-15º-caudomediaal oblique opname (4). 

OCD kan gediagnosticeerd worden op een mediolaterale opname en op een craniocaudale opname 

maar wordt het best gevisualiseerd op een craniolateraal-15º-caudomediaal oblique projectie. OCD 

wordt radiografisch opgemerkt als een radiolucente zone, een onregelmatigheid, afvlakking of defect 

in het subchondrale beenweefsel ter hoogte van het mediale aspect van de humeruscondyl, er wordt 

zelden een los fragment gezien op de radiografie (4, 9). (fig 2) 

 

Figuur  2. Craniolateraal–15º–caudomediaal oblique 

opname. Er is een radiolucente afvlakking van het 

mediaal aspect van de distale humerus condyl 

zichtbaar, distaal ervan is er een gemineraliseerd 

fragment (pijl) zichtbaar. Het mediale aspect van de 

humeruscondyl is omgeven door sclerosis (pijlhoofdjes) 

(3). 

 

Figuur 3. Craniolateraal–15º–caudomediaal 

oblique opname. Er is een kissing lesion met 

sclerose van de mediale humerus condyl (pijl 

hoofdjes) zichtbaar grenzend aan een losse 

processus coronoideus (pijl) (3). 
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Kissing lesions uiten zich als subchondrale sclerosis met eventueel een aanwezigheid van een 

radiolucente (concave) zone op het gewrichtsvlak van de humeruscondyl. De letsels zijn moeilijk te 

differentiëren van OCD letsels maar kunnen soms onderscheiden worden van OCD letsels door de 

gelijktijdige aanwezigheid van een opklaring of sclerose op de aangrenzende zone van de radius of 

ulna (4, 21). (Fig. 3) 

In tegenstelling tot een losse processus anconeus (LPA) en OC(D) zijn de losse processus 

coronoideus en elleboogincongruentie moeilijker radiografisch te diagnosticeren. De processus 

coronoideus is klein en er is veel superpositie op radiografische opnames van de elleboog waardoor 

het moeilijk is om een fissuur of fragment te visualiseren (4, 21).  

In gevallen waar er geen duidelijke LPC zichtbaar is kan men wel frequent andere veranderingen 

opmerken die sterk suggestief zijn voor de aandoening (9, 21). Op de mediolaterale opname kan men 

volgende afwijkingen vinden; sclerose aan de basis van de processus, een “step” van meer dan 2 mm 

tussen radius en ulna, slecht afgelijnde craniale rand en verminderde opaciteit van de processus 

coronoideus, osteofyt vorming in het ellebooggewricht en een ongelijke of vergrote gewrichtaflijning 

tussen de humerus en radius (4, 9). Op de craniocaudale opname kan men onregelmatigheid in het 

beenweefsel en/of nieuwbeenvorming aan de mediale rand van de humerus en ulna waarnemen, een 

“step” tussen de radius en ulna, een wijdere humeroradiale gewrichtsspleet mediaal dan lateraal en 

een subchondraal beendefect aan de mediale humerucondyl met of zonder subchondrale sclerose 

(OC/OCD of kissing lesion) (9). (fig 4)  

 

 

 

Figuur  4. (A) Mediolaterale projectie van de elleboog met een onduidelijk afgelijnde proximale rand van de 

mediale procesus coronoideus (pijl). Er zijn osteofyten zichtbaar op de mediale epicondyl, processus 

anconeus en radiuskop aanwezig (pijlhoofdjes) (B) Craniocaudale projectie van dezelfde elleboog waarop 

osteofyten aan het mediale deel van de ulna zichtbaar zijn (pijl) Diagnose: LPC. (4) 
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De diagnose van LPC wordt vaak gezien als een “diagnose gesteld door uitsluiting” wanneer er 

wanneer er radiografisch osteoartrose gezien wordt zonder aanwezigheid van LPC, OC, trauma of 

incongruentie. Om tot een meer zekere diagnose te komen kunnen andere meer geavanceerde 

technieken gebruikt worden (zie verder)  (4, 9, 21). 

Uit een studie van Meyer-Lindenberg (2006) is gebleken dat in 16% van de gevallen van LPA ook 

LPC voorkomt. Het is dus belangrijk om altijd alle radiografische opnames te nemen om ook 

bijkomende aandoeningen vast te stellen. De diagnose van LPC in combinatie met LPA is vaak 

moeilijk radiografisch te stellen omdat beide aandoeningen kunnen leiden tot osteoartrose, ook hier 

moeten dan geavanceerde technieken zoals artroscopie, CT of MRI gebruikt worden (17).  

1.3.2 CT 

Het probleem van superpositie van verschillende structuren bij radiografieën kan door het maken van 

een CT scan vermeden worden (4). CT laat een perfecte aflijning en differentiatie van de laterale en 

mediale processus coronoideus, de mediale en laterale aspecten van de humeruscondyl, de incisura 

radialis en radiuskop toe (4). Met behulp van CT kan sclerose, opklaring en/of afvlakking van het 

mediale aspect van de humeruscondyl gezien worden en een onderscheid tussen OCD en kissing 

lesions gemaakt worden. Ook incongruentie van het humero-radiaal, humero-ulnair en /of radio-ulnair 

gewricht kunnen goed beoordeeld worden (21). Nadelen van CT zijn de beschikbaarheid, de kostprijs 

en er is een algemene anesthesie vereist (4, 21). (Fig. 5 en 6) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 ARTROSCOPIE 

Artroscopie wordt tegenwoordig meer en meer toegepast en is een goede methode om een definitieve 

diagnose te stellen in geval van elleboogproblemen die niet (goed) zichtbaar zijn met radiografie of 

CT. Het is tevens het mogelijk om in een zeer vroeg stadium, nog voor er radiografisch zichtbare 

artrose aanwezig is, een LPC vast te stellen. Ook LPA, OCD en elleboogincongruentie kunnen 

artroscopisch vastgesteld worden (22).  

 
 

Figuur  5. Transversaal CT beeld door de regio van de 

mediale Humeruscondyl met een typisch OCD letsel 

(donkere ronde vlek op de humeruscondyl) (4). 

 

Figuur 6. Transversaal CT beeld. Er is een 

abnormale vorm van de mediale processus 

coronoideus zichtbaar samen met een klein 

fragment (pijl) en een onregelmatigheid van 

de radial notch (4). 
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Tijdens een artroscopisch onderzoek kan het mediale 

compartiment van het gewricht goed bekeken worden en 

door de vergrotingsfactor van de artroscoop kunnen het 

gewrichtskraakbeen, de synoviale membranen en de intra-

articulaire ligamenten en structuren nauwkeurig 

geïnspecteerd worden. Verschillende lesies gaande van 

kleine fissuren tot fragmentatie van de processus 

coronoideus kunnen goed zichtbaar gemaakt worden (fig. 

7). Ook OCD en kissing lesions kunnen vastgesteld 

worden (21, 23). 

Artroscopie kan tevens gebruikt worden in de behandeling 

van OCD en LPC. Vanwege het feit dat honden met 

elleboogdysplasie meestal erg jong en actief zijn is het minimaal invasief karakter en daardoor de 

afwezigheid van post operatieve complicaties en het snelle herstel een groot voordeel van deze 

techniek (22).  

1.3.4 MRI 

MRI is gevoeliger dan CT voor het in beeld brengen van subtiele veranderingen in botstructuur  en is 

de enige techniek die weefseldifferentiatie op de overgang been- kraakbeenweefsel toelaat (4). Het 

gebruik van MRI bij elleboogproblemen is echter beperkt omwille van de relatief kleine omvang van 

het gewricht, de complexe bouw van het gewricht en de dunne kraakbenige gewrichtsaflijningen van 

de humerus, radius en ulna. MRI wordt dan ook niet routinematig gebruikt voor de diagnose van 

elleboogdysplasie. (4, 21). 

1.4 Behandeling 

1.4.1 MEDICAMENTEUS 

LPC en OCD kunnen conservatief behandeld worden met NSAID’s voor twee tot vier weken, 

chondroprotectiva, gecontroleerde beweging en gewichtsmanagement. De klachten kunnen voor 

kortere of langere tijd verdwijnen maar men moet rekening houden met het feit dat de verdere 

ontwikkeling  van osteoartrose onvermijdelijk is. In gevallen waar er al vergevorderde artrose 

aanwezig is gaat de voorkeur uit naar een conservatieve behandeling omdat het voordeel van een 

chirurgische ingreep hier ten zeerste te betwijfelen valt. Deze behandeling wordt tevens toegepast 

wanneer een chirurgische ingreep niet succesvol was (3, 6, 22). 

  

 

Figuur 7. Artroscopisch beeld van het 

mediale deel van een linker elleboog: een 

fragment (pijltjes) ter hoogte van de 

processus coronoideus (LPC) (21). 

 

 

 

 

Fig8 
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1.4.2 CHIRURGISCH 

1.4.2.1 Losse processus coronoideus 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een losse processus coronoideus te behandelen. Men kan 

een mediale elleboog artrotomie uitvoeren en alleen de vrije fragmenten verwijderen of samen met 

een deel van de intacte processus, hierna wordt er dan een curettage van de lesies uitgevoerd. 

Gezien de invasiviteit van de procedure is de langere herstelperiode een nadeel van de ingreep (6, 

20, 22).  

Een andere mogelijkheid is het verwijderen van één of meerdere fragmenten via artroscopie, dit laat 

tevens een grondige inspectie van het hele ellebooggewricht toe om eventuele andere tegelijkertijd 

aanwezige aandoeningen te diagnosticeren. De resultaten na artroscopie zouden beter zijn dan na 

artrotomie, een groter percentage van de honden herstelt zonder manken en de herstelperiode na de 

ingreep is beduidend korter (16, 22). Beide methoden kunnen echter de progressie van artrose in het 

gewricht niet voorkomen (16). 

Fitzpatrick beschrijft een techniek genaamd “subtotale coronoid ostectomie” waarbij er via een mini 

artrotomie een gestandaardiseerd pyramidevormig deel van de processus coronoideus wordt 

verwijderd met een osteotoom of een oscillerende zaag. Verder moet de beweging van de hond 

gelimiteerd worden en wordt er pentosan polysulfaat toediening voorgeschreven. Deze behandeling 

leidde in een studie uit 2009 (Fitzpatrick et al.) tot het verdwijnen van de klinische symptomen op korte 

en lange termijn in het grootste deel van de onderzochte honden onafhankelijk van de initiele ergheid 

van de aanwezige pathologieën (6, 7). 

Wanneer er sprake is van elleboogincongruentie door een relatief te lange ulna kan het verwijderen 

van de losse fragmenten kan gecombineerd worden met een proximale osteotomie van de ulna. 

Hierbij wordt er een stuk beenweefsel weggehaald waardoor de congruentie van het gewricht 

(gedeeltelijk) hersteld wordt en de processus coronoideus minder belast wordt (3).  

Er wordt ook nog een “sliding osteotomie” beschreven waarbij er een schuine osteotomie van de ulna 

wordt uitgevoerd. Het proximale deel van de ulna zou zo de mogelijkheid hebben om naar craniaal te 

bewegen en licht naar voren te roteren waardoor de druk op de processsus coronoideus verminderd 

wordt. Het roterend effect zou zorgen voor een herstel van de gewrichtsaflijning tussen de radius en 

de processus coronoideus (20). 

1.4.2.2 Osteochondritis dissecans 

OCD letsels kunnen artroscopisch behandeld worden waarbij de flap in zijn geheel of in gedeeltes 

losgemaakt en verwijderd wordt. Het achtergebleven defect in het subchondraal beenweefsel wordt 

opgefrist met een curette of shaver zodat de ingroei ven fibrocartilagineus weefsel bevorderd wordt (3, 

6, 22). 
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Wanneer er grotere of uitgebreide letsels aanwezig zijn kan de osteochondrale autograft transfer 

(OAT) techniek toegepast worden. Bij deze techniek worden er één of meerdere gezonde cylinders 

van kraakbeen en subchondraal bot van een minder belast deel getransplanteerd naar het aangetaste 

deel van het gewricht. De voordelen zijn dat er een nauwkeurige reconstructie van de 

gewrichtsaflijning gebeurt, de oppervlakte wordt hersteld door hyalien of hyalien-achtig kraakbeen en 

er wordt onmiddelijk een barrière gevormd  tussen het gewrichtsvocht en het subchondraal bot. Het 

nadeel is dat er geen geschikte plaats in het ellebooggewricht is om het donorweefsel te collecteren 

en dat dit weefsel dus uit een ander gewricht moet gehaald worden, met name de knie. Verdere 

studies zijn noodzakelijk om de lange termijn resultaten te beoordelen (8). 

1.4.2.3 Kissing lesions 

Diepe of uitgebreide kissing lesions op de mediale humeruscondyl worden artroscopisch behandeld 

door het verwijderen  van het zacht en gerafeld kraakbeenweefsel, Oppervlakkige letsels worden niet  

behandeld (22). 

1.5 Prognose 

De prognose voor LPC is afhankelijk van verschillende factoren waaronder de leeftijd, de mate van 

secundaire kraakbeenschade, het al of niet aanwezig zijn van artrose en de ergheid ervan, de 

aanwezigheid van incongruentie en eventueel aanwezige andere aandoeningen (OCD, LPA).  Over 

het algemeen is de prognose het best wanneer er vroegtijdig een diagnose en behandeling ingesteld 

kan worden nog voor er artrose of secundaire kraakbeenbeschadiging kan optreden. Geen enkele 

behandeling geeft echter een garantie op een volledig normaal gewricht, in tachtig procent van de 

gevallen zal aanwezige artrose progressief toenemen. De klinische consequenties hiervan zijn moeilijk 

te voorspellen. Een vroege accurate diagnose en chirurgische behandeling geeft de beste prognose 

om artroseontwikkeling af te remmen (22). 

Osteochondritis dissecans van de mediale humeruscondyl komt meestal voor in combinatie met LPC, 

wanneer beide letsels aanwezig zijn en behandeld worden is er 40-70 procent kans op een goed 

functioneel herstel. Deze resultaten zijn op basis van subjectieve beoordelingen, verdere objectieve 

prospectieve studies zijn nodig om betere richtlijnen voor deze aandoening te formuleren (3).  

1.6 Preventie 

Aangezien elleboogdysplasie (ED) een erfelijke aandoening is kan men door middel van selectie 

proberen de incidentie van ED terug te dringen. In Zweden is bij de Rottweiler en Berner sennen  al 

genetische en fenotypische vooruitgang geboekt met behulp van selectie op basis van 

screeningprogramma’s gedurende de periode van 1984-2002 (15). Verder zou de nutritionele opname 

van calcium en vitamine D verstoringen in de endochondrale beenvorming kunnen induceren en zo 

een rol kunnen spelen in het optreden van ED. Ongebalanceerde voeding en overmatige 

voedselopname kan dus best vermeden worden. Wanneer het dier echter geen genetische aanleg 

voor ED heeft spelen deze milieufactoren geen significante rol (12). 
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De International Elbow Working Group (IEWG) heeft een protocol ontworpen om radiografische 

opnames van de elleboog te beoordelen en zo de ellebogen op basis van de al dan niet aanwezige 

artrose een score van 0-3 toe te kennen (23); 

 Graad 0: geen artrose of osteofyten zichtbaar in het gewricht. 

 Graad 1: milde artrose; osteofyten kleiner dan 2mm zichtbaar in het gewricht of sclerose van 

de ulnaire trochlear notch zichtbaar. 

 Graad 2: matige artrose; osteofyten van 2-5mm zichtbaar in het gewricht. 

 Graad 3: erge artrose; osteofyten groter dan 5mm zichtbaar in het gewricht. 

Verder wordt er ook gelet op de aanwezigheid van een primaire aandoening (osteochondrose, LPA, 

incongruentie, losse processus coronoideus of andere observaties) die verantwoordelijk is voor de 

artrose (23). Op basis hiervan kan men selectie doorvoeren van fokreuen en teven om zo de 

incidentie van ED terug te dringen. 

2. CASUÏSTIEK 

Een mannelijke Labrador retriever van 10 maand oud, 35 kilogram, werd ter onderzoek aangeboden 

aan de dienst orthopedie van de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke. Sinds de leeftijd van vier 

maanden wordt door de eigenaars afwisselend manken met de rechter en met de linker voorpoot 

gezien, het manken lijkt erger met de rechter voorpoot. Meestal is de hond matig mank maar af en toe 

wordt er erg doorzakken op één poot gezien. De hond is vooral mank na rust en lijkt dan stijfheid te 

vertonen en mankt ook na intensief spelen. Het manken blijft stabiel en is niet erger geworden. Bij de 

eigen dierenarts werden reeds radiografische opnames genomen van de voorpoten waarop 

vermoedelijk een fragment ter hoogte van de rechter elleboog te zien was. 

Bij het algemeen onderzoek waren er geen afwijkingen. Bij het orthopedisch onderzoek was er tijdens 

inspectie geen duidelijk manken aanwezig. Bij palpatie vertoonde de rechter voorpoot lichte 

spieratrofie, een licht tot matig opgezet ellebooggewricht, geen duidelijke pijnreactie en een normale 

plooibaarheid. Aan de linker voorpoot was er een licht opgezet ellebooggewricht, pijn bij extensie van 

de elleboog en een normale plooibaarheid. Bij het uitvoeren van de buigproef was er een duidelijk 

positieve reactie aan de rechter elleboog. 

Radiografische opnames van de linker elleboog toonden een osteochondrose letsel ter hoogte van de 

mediale humeruscondyl. De opnames van de rechter elleboog toonden tekenen van een losse 

processus coronoideus en slijtage letsels of osteochondrose van de mediale humeruscondyl. In beide 

ellebogen werd mineralisatie van de mediale weke delen gezien. (fig. 8 en 9). 
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                                                                                                      A     

B  C         

Figuur 8. Radiografische opnames van de 

linker elleboog 

A. Mediolaterale opname met de 

elleboog in flexie 

B. mediolaterale opname met de 

elleboog in een neutrale hoek 

C. craniocaudale opname.  

Er is een kleine hoeveelheid nieuwbeen- 

vorming zichtbaar aan het cranioproximaal 

aspect van de radiuskop. 

Op de craniocaudale opname is er een 

halvemaan- vormig radiolucent defect 

(0,3cm x 0,06cm) zichtbaar aan de distale 

rand van de mediale humeruscondyl. 
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A      

 B   C  

Figuur 9. Radiografische opnames van de rechter 

elleboog 

D. mediolaterale opname met de elleboog in 

een neutrale hoek 

E. craniocaudale opname.  

F. Mediolaterale opname met de elleboog in 

flexie 

Ook hier is er kleine hoeveelheid nieuwbeen- 

vorming zichtbaar aan het cranioproximaal aspect 

van de radiuskop. Het cranioproximaal aspect van 

de mediale processus coronoideus is slecht 

afgelijnd en heeft een afgerond uitzicht. 

Op de craniocaudale projectie is er een 

halvemaanvormig radiolucent defect (0,3cm x 

0,09cm) aanwezig aan de distale rand van de 

mediale humeruscondyl. Er is ook een goed 

afgelijnde ovoide opaciteit zichtbaar in de weke 

delen mediaal van de humeruscondylen. 
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Dezelfde dag werd er een diagnostische en therapeutische artroscopie op beide ellebogen uitgevoerd. 

Het linker ellebooggewricht werd mediaal benaderd en via een kleine steekincisie werd de artroscoop 

in het gewricht gebracht. Het gewricht werd grondig geïnspecteerd en er werd een osteochondrose 

letsel op de mediale humeruscondyl gezien. Verder waren er geen afwijkingen te vinden. Het gewricht 

werd grondig gespoeld en de steekincisies werden gesloten door middel van een agraffe (fig. 10). 

 

 

Ook de rechter elleboog werd mediaal benaderd en de artroscoop werd via een steekincisie in het 

gewricht gebracht. Bij inspectie werd er een matige synovitis vastgesteld, een OCD flap op de mediale 

humeruscondyl en een niet verplaatst fragment op de mediale processus coronoideus. Het overige 

kraakbeen was intact en er was geen sprake van elleboogincongruentie. De OCD flap werd 

losgemaakt en verwijderd met een kleine forceps, het achtergebleven defect werd opgefrist met de 

curette tot er subchondrale bloedingen aanwezig waren. Het fragment op de processus coronoideus  

werd ook verwijderd en het defect werd opgefrist met een shaver. Na een grondige spoeling van het 

gewricht werden de steekincisies gesloten met een agraffe (fig. 11). 

De eigenaars werd geadviseerd om de hond gecontroleerde beweging te geven en geen bruuske 

bewegingen te laten maken, de hechtingen mochten na tien dagen verwijderd worden. Verder werd er 

drie weken Rimadyl® voorgeschreven in combinatie met chondroprotectiva (Kynosil®). 

                                                                     

Figuur 10. Artroscopie linker 

elleboog 

Osteochondrose letsel op de 

mediale humeruscondyl. 
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 A    B  

C    D  

E     F  

Figuur 11.  Artroscopie van de rechter elleboog 

A. Links boven de OCD flap, rechts in het midden het fragment op de processus coronoideus.  

B. Het verwijderen van de OCD flap. 

C. Het ontstane defect op de mediale humerus condyl na het verwijderen van de OCD flap. 

D. Het defect na het opfrissen met de curette tot er subchondrale bloedingen ontstaan. 

E. Het verwijderen van het fragment op de processus coronoideus. 

F. Het gewricht aan het eind van de behandelingen. 
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Eén maand na de ingreep is de hond terug op controle gekomen op de dienst orthopedie. Onmiddelijk 

na de artroscopie heeft de hond niet veel pijn gehad maar was wel iets rustiger dan normaal, vier tot 

vijf dagen na de ingreep had de hond weer een normale gang. Hij kreeg nu dagelijks anderhalf uur 

beweging en volgens de eigenaars was de hond nog licht mank maar was er wel verbetering in 

vergelijking met de situatie voor de ingreep. De huidwondjes waren mooi genezen en de hond kreeg 

nog steeds Kynosil®. 

Op inspectie was de hond heel licht mank aan de rechter voorpoot. Bij palpatie was er nog steeds 

lichte spieratrofie ter hoogte van de rechter voorpoot. De rechter elleboog was licht tot matig opgezet 

met een normale range of motion en was licht pijnlijk bij flexie en extensie. 

Als advies werd gegeven om de beweging licht op te drijven en de chondroprotectiva verder te zetten. 

Twee maanden daarna vond de volgende controle plaats. De hond kreeg nu meer beweging en was 

volgens de eigenaars minder mank. Op inspectie was de hond nog steeds licht mank aan de rechter 

voorpoot. Bij palpatie was er een lichte spieratrofie aan de rechter voorpoot, het ellebooggewericht 

was licht opgezet en er was een matig beperkte plooibaarheid. Er was geen pijn bij flexie en extensie. 

De linker voorpoot vertoonde een lichte opzetting van het ellebooggewricht met een normale 

plooibaarheid en geen pijn bij flexie en extensie. Gezien de gunstige evolutie werd als advies gegeven 

geleidelijk meer beweging toe te laten en de therapie met Kynosil® verder te zetten. 

3.  DISCUSSIE 

Labrador retrievers behoren tot de risicorassen voor het ontwikkelen van zowel LPC als OCD. De 

Labrador in deze casus was een reu en reuen zijn vaker aangetast  door elleboogdysplasie dan teven. 

Het signalement komt dus overeen met de gegevens die in de literatuur gevonden kunnen worden 

(14, 19). OCD van de mediale humeruscondyl is een aandoening die meestal voorkomt in combinatie 

met een LPC, ook in dit geval werd er aan de rechter elleboog een losse processus coronoideus 

vastgesteld in combinatie met OCD van de mediale humeruscondyl (2, 8, 17) 

Klinische tekenen van zowel LPC als OCD kunnen zich uiten als stijfheid, een abnormale gang, 

intermitterend of continu manken waarbij de ondervoet naar buiten wordt gedraaid, pijn bij 

hyperextensie en hyperflexie van het gewricht en opzetting van het ellebooggewricht. Symptomen 

kunnen zichtbaar worden vanaf de leeftijd van 4-5 maand, maar de honden worden vaak pas 

aangeboden op de leeftijd van 7-9 maanden zeker wanneer er bilateraal problemen zijn omdat 

manken dan vaak moeilijker door de eigenaar herkend wordt (2, 11). De symptomen van deze 

labrador reu waren intermitterend manken aan de linker en rechter voorpoot, stijfheid na rust, lichte tot 

matige opzetting van het rechter ellebooggewricht, matige opzetting van het linker ellebooggewricht, 

en pijn bij extensie van de linker elleboog. Er waren dus bilaterale klachten die begonnen zijn op de 

leeftijd van vier maanden. In dit geval werd de hond ook pas later aangeboden op de dienst 

orthopedie, op de leeftijd van tien maanden. 
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Een LPC is niet altijd even gemakkelijk radiografisch te diagnosticeren omdat processus coronoideus  

klein is en er veel superpositie van structuren op radiografische opnames van de elleboog is waardoor 

het moeilijk is om een fissuur of fragment te visualiseren (4, 21). Ook hier was het fragment niet 

rechtstreeks zichtbaar op de radiografie maar waren er wel aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

een LPC zoals een slecht afgelijnde processus coronoideus met een afgerond aspect. 

OC/OCD is beter radiografisch te diagnosticeren en was hier relatief duidelijk te zien op beide 

radiografiën als een halvemaanvormig radiolucent defect aan de distale rand van de mediale 

humeruscondyl. 

Voor de behandeling is gekozen voor artroscopie waarbij de OCD flap en het fragment van de 

processus coronoideus verwijderd werden en de ontstane defecten opgefrist. Artroscopie is een 

minimaal invasieve procedure met een korte herstelperiode. Aangezien het hier om een jonge hond 

ging, die vaak moeilijk rustig te houden zijn, is dit een groot voordeel van deze procedure. In dit geval 

heeft de hond na de ingreep geen pijn gehad en had hij na vier tot vijf dagen weer een normale gang. 

De resultaten na de ingreep zijn goed voor deze hond, links mankt hij niet meer en rechts is het 

manken veel verbeterd. De hond is drie maanden na de ingreep nog licht mank aan de rechter 

voorpoot. In tachtig procent van de gevallen ontwikkelt aanwezige artrose zich progressief verder en 

de klinische consequenties hiervan zijn moeilijk te voorspellen (22). Hoe dit zich verder gaat 

ontwikkelen bij deze hond zal de tijd moeten uitwijzen. 

Er is geen genetische achtergrond over deze Labrador retriever bekend en er is ook niet bekend of 

eventuele nestgenoten ook aangetast zijn. Het verdient hier in ieder geval de aanbeveling niet te 

fokken met deze reu gezien het erfelijk karakter van elleboogdysplasie. 
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