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VOORWOORD 

 

 

Sinds de aanvang van onze studies was onze interesse voor de sportieve dimensie binnen de 

revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie groot. Daarnaast hebben we steeds een speciale 

belangstelling gehad voor het kniegewricht. Het stond dan ook van in den beginne vast dat we aan het 

einde van onze studies deze twee zaken in een slotstuk zouden combineren. “Het in vivo 

deformationeel gedrag van het kraakbeen van de knie als functionele parameter in relatie tot 

sporthervatting bij patiënten met een voorste kruisbandreconstructie, onderzocht met Magnetic 

Resonance Imaging” vormde dan ook een perfect onderwerp voor onze masterproef. Vol goede moed 

begonnen we de overweldigende literatuur omtrent dit onderwerp te doorgronden, waarna we zelf aan 

de slag konden met sporters die een voorste kruisbandreconstructie hadden ondergaan. Het resultaat 

van deze ontelbare uren werk bij het lezen van literatuur, het afnemen van testen, het verwerken van 

de gegevens in het archief en het schrijven van het geheel, leverde finaal deze masterproef op. We 

hebben onszelf gedurende twee academiejaren vastgebeten in deze opdracht, het vormde een absolute 

prioriteit. Het leek wel alsof we stilaan verslaafd waren en we hopen dan ook dat dit werk positief 

onthaald zal worden.  

 

We zouden enkele mensen willen bedanken die ons geholpen hebben bij het maken van deze scriptie. 

In het bijzonder willen we onze promotor Professor E. Witvrouw en onze copromotor doctorandus A. 

Van Ginckel, die het schrijven van dit sluitstuk mogelijk maakten, bedanken. Zij stonden steeds klaar 

om ons te helpen en spendeerden hieraan vele uren van hun kostbare tijd zowel bij het afnemen van 

de testen, als bij het zorgvuldig nalezen van deze masterproef. Uiteraard gaat eveneens dank uit naar 

Dr. P. Verdonck en Dr. T. Peeters die zo bereidwillig waren hun medewerking te verlenen aan deze 

studie, alsook Dhr. K. Scheerlinck. Bovendien mogen al de proefpersonen die hebben deelgenomen 

aan onze studie niet vergeten worden. Elk van hen was zo vrij om een aantal uren van hun vrije tijd te 

spenderen aan de deelname aan dit project. Ook willen wij de Universiteit Gent en de Artevelde 

Hogeschool bedanken voor het organiseren en het in goede banen leiden van deze schitterende 

opleiding. Tot slot willen wij ook onze families en vrienden bedanken voor de steun en hulp die zij 

ons gaven gedurende de vijf jaren die we doorliepen in deze opleiding. Meer bepaald bedanken we 

onze ouders die ons de mogelijkheid gaven deze studies aan te vatten en ons in onze keuzes te 

steunen. Dank gaat uit naar Lien voor haar deskundige hulp bij de verwerking van de studiegegevens. 

Diegenen die een zeer grote pluim verdienen, zijn Greet en Daan. Zij zorgden er steeds voor dat we 

het hoofd koel hielden, waren diegenen die zorgden voor een positieve noot en diegenen op wie we 

onvoorwaardelijk konden terugvallen. 
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1 INLEIDING 

 

Overal ter wereld wordt sport beoefend, op tal van bekwaamheidsniveaus. Naast het plezier dat eraan 

wordt beleefd, gaat sporten nu en dan ook gepaard met blessureleed. Knieletsels hebben onder meer 

hun plaats binnen dit kader. De voorste kruisbandruptuur is een voorbeeld van een sportblessure 

waarmee kinesitherapeuten binnen het musculoskeletale luik geregeld worden geconfronteerd. 

Patiënten met een dergelijke ligamentscheur moeten immers een intensieve en relatief langdurige 

revalidatie ondergaan. Een ruptuur van de voorste kruisband gaat in veel gevallen gepaard met 

geassocieerde letsels. De menisci, het tibiofemorale gewrichtskraakbeen of de collaterale ligamenten 

van de knie kunnen mee aangetast zijn. Uit menig onderzoek is daarenboven gebleken dat patiënten 

met een voorste kruisbandruptuur, sneller secundaire gonartrose ontwikkelen in vergelijking met 

personen die geen letsel van het kniegewricht in de voorgeschiedenis hebben. Een reconstructie van 

het ligament zou geen garantie bieden op het niet ontstaan van secundaire gonartrose. Dit gegeven is 

zeer opmerkelijk aangezien verwacht wordt dat door een dergelijke medische ingreep de initiële 

kniestabiliteit kan worden hersteld en dus gonartrose kan worden voorkomen. 

Het hervatten van sport is voor atleten met een voorste kruisbandletsel en de behandelende 

therapeuten het te bereiken einddoel. Momenteel bestaat er een consensus dat het lopen en de 

contactsport terug mag gestart worden na een welbepaald aantal maanden. Om de sporthervatting toe 

te laten, worden factoren als spierkracht, uithoudingsvermogen, pijn, zwelling en stabiliteit 

geëvalueerd. Gezien de hogere prevalentie van osteoartrose op langere termijn bij personen met een 

voorste kruisbandscheur, kan de vraag gesteld worden wat de toestand van het kraakbeen is wanneer 

het aan grotere belastingen en krachten wordt onderworpen, zoals dit het geval is bij de terugkeer naar 

sport. Er zullen waarschijnlijk een aantal factoren zijn die het kraakbeen hebben beïnvloed tijdens en 

na het letsel. Tot nog toe werd het deformationeel gedrag van het kraakbeen, als functionele 

parameter voor sporthervatting, niet onder de loep genomen. In een eerste deel van wat volgt wordt 

een zoektocht gestart naar mogelijke verklaringen en mechanismen van bovenvermelde problematiek, 

om het eigenhandig onderzoek, dat in het tweede deel wordt weergegeven, te onderbouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL I 

 

LITERATUURO&DERZOEK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3
 

2 PREVALENTIE VAN DE VOORSTE KRUISBANDRUPTUUR EN SECUNDAIRE 

OSTEOARTROSE 

 

2.1 Prevalentie van een voorste kruisbandruptuur 

 

Een ruptuur van de voorste kruisband in het kniegewricht is een relatief vaak voorkomend sportletsel 

binnen een sportende populatie. Toch wordt dit letsel soms ook waargenomen in bij niet-sportende 

personen. Een scheur van het desbetreffende knieligament zorgt bijna steeds, zoals uit de 

literatuurstudie zal blijken, voor een verminderde functionaliteit van het gewricht en men dient zich 

als sporter soms de vraag te stellen of na een ruptuur, sporten op het initiële niveau nog is 

aangewezen. Exacte gegevens rond prevalentie van voorste kruisbandrupturen zijn niet talrijk. 

Meestal wordt een ruime schatting gegeven per aantal inwoners. In wat volgt, wordt een kort 

overzicht gegeven van de cijfers van verschillende landen. 

 

In de Verenigde Staten van Amerika werd in een studie van Childs (2002), een prevalentie van 

ongeveer 250 000 voorste kruisbandrupturen in de globale bevolking gerapporteerd. Deze prevalentie 

komt, volgens Daniel & Fritschy (1994), neer op één letsel per 1500 uren dat er aan sport wordt 

gedaan. Uit een review van een internationale conventie (Griffin et al., 2006) bleek dat de prevalentie 

wordt geschat tussen 80 000 en 250 000 rupturen per jaar in de VS. Binnen Europa blijkt dat de 

prevalentie van voorste kruisbandrupturen voornamelijk in de Scandinavische landen werd 

gerapporteerd. In Denemarken hebben 31 personen op 100 000 jaarlijks een ruptuur van het 

desbetreffende knieligament (Buhl-Nielsen, 1991). Uit een studie in Zweden (Gillquist & Messner, 

1999), die zich enkel richtte tot voetbalspelers, bleek dat 25% van alle voetballetsels zich ter hoogte 

van de knie bevonden. Hiervan was bij één derde de voorste kruisband geruptureerd, wat een 

jaarlijkse prevalentie van 180 op 100 000 voetballers voorstelde. Tot slot werden in een zeven jaar 

durende studie van Roos et al. (1995b), 937 knieletsels in het Zweedse voetbal onderzocht. Hiervan 

werd maar liefst 43% gediagnosticeerd als voorste kruisbandruptuur.  

 

Het verschil in prevalentie zou te wijten kunnen zijn aan verschillende factoren die de prevalentie van 

voorste kruisbandrupturen beïnvloeden. Aangezien de scheur meestal optreedt tijdens het sporten, is 

de sportcultuur in een bepaald land en het daaraan gekoppelde aantal sportieve inwoners, van belang. 

Het zou bijvoorbeeld kunnen dat in een bepaald land het sporten meer gepromoot wordt, waardoor de 

prevalentie van voorste kruisbandletsels toeneemt. Daarnaast zijn er bepaalde sporttakken waarbij de 

kans op een ruptuur groter is dan bij andere sporten. De zogenaamde pivoterende sporten zoals 

voetbal, netbal, handbal, volleybal, rugby, skiën en basketbal worden als risicosporten aanzien 

(Gianotti et al., 2009; Kirkendall & Garrett, 2000; Majewski et al., 2006; Spindler et al., 1993; 
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Viskontas et al., 2008). Iemand die professioneel voetbal speelt, maakt bijvoorbeeld 100 tot 1000 keer 

meer kans op een ruptuur (Drawer & Fuller, 2002; Hawkins & Fuller, 1999). Er kan dus verwacht 

worden dat landen of culturen waar pivoterende sporten proportioneel meer worden beoefend, de 

prevalentie van voorste kruisbandrupturen iets hoger zou kunnen liggen.  

 

Een voorste kruisbandruptuur blijkt, volgens de literatuur, voornamelijk voor te komen in een 

sportieve populatie tussen 15 en 39 jaar (Gianotti et al., 2009; Griffin et al., 2006; Majewski et al., 

2006). Op onderstaande figuur, uit een publicatie van Roos et al. (1995b), wordt de prevalentie van 

een voorste kruisbandruptuur weergegeven. De cijfers duiden op de prevalentie van letsels bij 

Zweedse voetbalspelers in het jaar 1986, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en 

vrouwen. Uit de figuur is af te leiden dat de meeste letsels opgelopen worden onder de leeftijd van 28 

jaar en dit voor beide geslachten. Bij vrouwen zijn er wel twee pieken te bemerken: één rond de 

leeftijd van 19 jaar en één rond 27 jaar. Bij mannen ligt het hoogtepunt, volgens de auteurs, rond 23-

24 jaar. Vrouwen zijn, zo blijkt uit de grafiek, eveneens gevoeliger voor het oplopen van een voorste 

kruisbandscheur (zie 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Prevalentie van geassocieerde letsels bij een voorste kruisbandruptuur 

 

In een minderheid van de gevallen zorgt het trauma voor een geïsoleerde voorste kruisbandruptuur. 

Meestal zijn er nog andere structuren in en rond het kniegewricht aangetast in de acute fase. Cijfers 

die in de literatuur rond prevalentie worden teruggevonden, variëren tussen 20 en 28% (Fetto & 

Marshall, 1980; Gillquist & Messner, 1999).  

 

In de wetenschappelijke literatuur wordt in het kader van geassocieerde letsels bij een voorste 

kruisbandruptuur, ook gesproken over de zogenaamde O’Donoghue triade (O’Donoghue, 1950; 1955; 

Figuur 1: Leeftijdspecifieke prevalentie van voorste 

kruisbandrupturen bij Zweedse voetbalspelers in het jaar 1986
(����mannen en ���� vrouwen) 

Bron: Roos et al. (1995b) 
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1959). Deze triade wordt gedefinieerd als een combinatie van een disruptie van de voorste kruisband, 

een scheur van het mediaal collateraal ligament en een scheur in de mediale meniscus. Kaeding et al. 

(2005) onderzocht de theorie rond de triade. De auteurs ontdekten dat er in 70,5% van de gevallen een 

combinatie was van het letsel van de voorste kruisband met een blessure aan het mediaal collateraal 

ligament. Hierbij werd eveneens een verhoogde incidentie van schade aan de laterale meniscus 

geconstateerd, wat niet strookte met de bevindingen van O’Donoghue. Andere studies (Duncan et al., 

1995; Shelbourne & Nitz, 1991) bevestigden de bevindingen van de onderzoeksresultaten van 

Kaeding et al. (2005).  

 

 

2.2.1 Meniscusletsels 

 

In de literatuur werd nog geen consensus bereikt over de exacte prevalentie van geassocieerde 

meniscusletsels in de acute fase van een ruptuur van de voorste kruisband (Indelicato & Bittar, 1985; 

Jones et al., 2003b; Louboutin et al., 2009; Majewski et al., 2006; Orfaly et al., 1998; Viskontas et 

al., 2008). In een review van Louboutin et al. (2009) werd gerapporteerd dat de prevalentie van een 

mediale meniscusscheur, naast een disruptie van de voorste kruisband, varieert tussen 25 en 45%. De 

laterale meniscus zou in 35 tot 65% van de patiënten aangetast zijn volgens dezelfde publicatie. 

Viskontas et al. (2008) toonden in een ander onderzoek dan weer aan dat, indien het ging om een niet-

contact traumamechanisme, 34% van de studiepopulatie een scheur in de laterale meniscus opliep en 

38% in de mediale meniscus. Indien het een contacttrauma betrof, werd dit respectievelijk 29% en 

36%. Indelicato & Bittar (1985) vonden in een andere studie een opmerkelijkere prevalentie van 

geassocieerde meniscusletsels: 77% van de acute voorste kruisbandpatiënten had een meniscale 

scheur opgelopen, meestal in de posterieure hoorn van de mediale meniscus. Andere wetenschappers 

(Jones et al., 2003b; Orfaly et al., 1998) beschreven tot slot, contradictorisch met bovenstaande 

gegevens, dat de incidentie van laterale meniscale letsels in de acute fase van een voorste 

kruisbandruptuur hoger is dan die van de mediale letsels.  

 

 

2.2.2 Kraakbeenletsels en botkneuzingen 

 

Naast een meniscusscheur zijn er ook nog andere geassocieerde letsels mogelijk bij een voorste 

kruisbandruptuur. Drieëntwintig procent van de patiënten zou een kraakbeenletsel in het tibiofemorale 

gewricht oplopen op het moment van het trauma (Indelicato & Bittar, 1985). Macroscopisch uiten 

dergelijke letsels zich onder meer in een chondrale verweking, chondrale fracturen, impactieletsels en 

barsten in het bot (Jones et al., 2003b). In een studie van Graf et al. (1993) werden 31 patiënten met 

een kruisbandruptuur artroscopisch onderzocht. Daarvan hadden vijf personen een kraakbeenletsel 
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aan de laterale en twaalf patiënten aan de mediale femurcondyl. Bij vijf patiënten werd een letsel aan 

het gewrichtskraakbeen ter hoogte van het laterale en drie letsels aan het mediale tibiaplateau 

gediagnosticeerd. Piasecki et al. (2003) rapporteerden dat 46% van 571 onderzochte patiënten met 

een voorste kruisbandruptuur een kraakbeenletsel had opgelopen op het moment van het trauma. 

Maffulli et al. (2003) kwamen tot de bevinding dat 31% van 378 patiënten kraakbeenletsels hadden na 

een scheur van de voorste kruisband, die voornamelijk vastgesteld werden in het mediaal 

compartiment van het kniegewricht.  

 

Naast kraakbeenletsels kunnen eveneens botkneuzingen of zogenaamde ‘bone bruises’ als 

geassocieerde letsels optreden. In een onderzoek van Graf et al. (1993) werd beschreven dat het 

subchondrale bot in een ‘bone bruise’ zou zijn betrokken met microfracturen of minuscule intra-

osseuze breuken als kenmerken. Daarbij wordt in de wetenschappelijke literatuur ook aantasting van 

het gewrichtskraakbeen beschreven. Er is echter geen eenduidigheid over wat dit precies inhoudt. 

Volgens Lohmander et al. (2007) zou het gaan om een disruptie van de kraakbeenmatrix met een 

versnelde deterioratie van de chondrocyten tot gevolg. Viskontas et al. (2008) vermoedden tevens dat 

het zou gaan om een beschadiging van de kraakbeencellen. ‘Bone bruises’ bevinden zich na een 

voorste kruisbandruptuur, volgens de studie van de laatstgenoemde onderzoekers, meestal in het 

anterieure deel van de laterale femurcondyl en in het posterieure derde op het laterale tibiaplateau. In 

80% van de gevallen zouden de ‘bone bruises’ in het laterale kniecompartiment voorkomen. Dit lijkt 

logisch aangezien botkneuzingen volgens Viskontas et al. (2008) meestal ontstaan bij een niet-contact 

traumamechanisme. Hierbij zou vaak een grote valgiserende kracht de oorzaak zijn met een kneuzing 

van het laterale compartiment tot gevolg. Kaplan et al. (1992) en Graf et al. (1993) rapporteerden dat 

56% van de patiënten met een ruptuur van de voorste kruisband een bijkomende botkneuzing had 

opgelopen, eveneens voornamelijk in het laterale deel van het kniegewricht. Specifieker bevond 81% 

zich ter hoogte van de laterale femur, 19% bevond zich mediaal. Voor de tibia was dit respectievelijk 

64% en 26%. Mink & Deutsch (1989) kwamen, met betrekking tot het optreden van botkneuzing, tot 

een prevalentie van 72% in een groep patiënten met een acute kruisbandruptuur.  

 

 

2.2.3 Collaterale ligamenten 

 

De collaterale ligamenten van de knie, voornamelijk het mediale, zijn vaak aangetast bij een ruptuur 

van de voorste kruisband. Bij 60 tot 70% van de patiënten zou het mediaal collateraal ligament 

geëlongeerd of (partieel) gescheurd zijn (Gillquist et al., 1977; Viskontas et al., 2008). Majewski et 

al. (2006) en Spindler et al. (1993) registreerden in hun studie slechts een prevalentie van om en bij 

de 25% voor een geassocieerd mediaal collateraal ligamentletsel. Het laterale ligament bleek volgens 
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de studie van Majewski et al. (2006) beduidend minder gekwetst te zijn bij een voorste 

kruisbandruptuur. Bij slechts 1,8% van de patiënten was het lateraal collateraal ligament aangetast.  

 

 

2.3 Prevalentie van secundaire osteoartrose na een voorste kruisbandruptuur 

 

De prevalentie van gonartrose na een voorste kruisbandscheur werd relatief uitgebreid onderzocht in 

de literatuur. De wetenschappelijke wereld is het erover eens dat gonartrose op lange termijn vaak 

voorkomt na een voorste kruisbandruptuur, die al dan niet is gereconstrueerd (Daniel et al., 1994, 

Maletius & Gillquist, 1997). Terwijl volgens een onderzoek van Roos (1994) één tot twee procent van 

de bevolking gonartrose zou krijgen zonder dat een voorste kruisbandruptuur in de voorgeschiedenis 

aanwezig is, ligt de prevalentie na een voorste kruisbandscheur beduidend hoger. De percentages die 

werden gerapporteerd, varieerden naargelang de termijn waarin de patiënten werden opgevolgd.  

 

Indelicato & Bittar (1985) stelden vast dat 54% van de patiënten met een niet-gereconstrueerde 

voorste kruisbandscheur chondromalacie ontwikkelden in de chronische fase na een scheur. Om 

welke termijn het ging in de studie, is echter niet duidelijk. Lohmander et al. (2004) stelden vast dat 

42% van de conservatief behandelde patiënten artrose kregen na 15 jaar, terwijl Kannus & Järvinen in 

1987 een opmerkelijk cijfer vonden: 70% van de conservatief behandelde studiepopulatie 

ontwikkelde osteoartrose in de betrokken knie na een termijn van acht jaar. 

 

Ook na een reconstructie van de voorste kruisband blijkt de prevalentie van gonartrose op termijn 

relatief hoog. Lohmander et al. (2004) rapporteerden dat 56% kraakbeenlijden had 15 jaar na de 

voorste kruisbandreconstructie. Gillquist & Messner (1999) constateerden dat 13% van de patiënten 

osteoartrose ontwikkelde drie tot zes jaar na de reconstructie. Deze onderzoekers betrokken tevens de 

aanwezigheid van geassocieerde letsels in hun analyse. Een schematisch overzicht wordt hieronder 

gegeven in Figuur 2. Asano et al. (2004) meldden tot slot een zeer opvallend percentage: 45% van de 

mensen met een voorste kruisbandreconstructie vertoonde radiologische afwijkingen 15 maanden na 

de operatie, terwijl dit niet het geval was op het moment van de reconstructie. 

 

  

 

 

 

 

 



8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals blijkt uit het algoritme in Figuur 2, is het percentage van patiënten met een voorste 

kruisbandruptuur dat osteoartrose ontwikkelt, afhankelijk van een aantal factoren. Leeftijd, genetica 

en geslacht zouden, volgens Gillquist & Messner (1999), een invloed hebben. Daarnaast is zeker het 

belang van geassocieerde letsels en de behandeling ervan niet te onderschatten. Op de oorzaken van 

osteoartrose wordt later nog teruggekomen in deze literatuurstudie (zie 5). Uit Figuur 2 kan 

geconcludeerd worden dat 70% van de personen met een geïsoleerde voorste kruisbandruptuur, op 

termijn gonartrose ontwikkelt. Hierbij zou nagenoeg geen verschil bestaan in prevalentie tussen een 

gereconstrueerde knie en een conservatief behandelde ruptuur. De prevalentie van gonartrose bleek 

hoger te zijn indien er geassocieerde letsels in de knie vastgesteld werden in de acute fase. Mensen 

waarbij bijvoorbeeld een menisectomie werd uitgevoerd, ontwikkelden procentueel gezien meer 

gonartrose. Indien het mediale collaterale ligament was aangetast, bedroeg de prevalentie 18%. In een 

recente studie van Neuman et al. (2009) werd eveneens de ontwikkeling van patellofemorale artrose 

gerapporteerd 15 jaar na een voorste kruisbandletsel met een prevalentie 16%. Opvallend genoeg was 

een reconstructie één van de hieraan geassocieerde risicofactoren. Echter ging het in dit onderzoek 

niet uitsluitend om geïsoleerde letsels aan de voorste kruisband.  

 

 

3 DE VOORSTE KRUISBAND IN HET KNIEGEWRICHT 

 

3.1 Functie van de voorste kruisband 

 
De ligamentaire stabiliteit van de knie wordt gewaarborgd door de menisci, de collaterale ligamenten, 

de kruisbanden en het gewrichtskapsel (Markolf et al., 1976). De voorste kruisband is de primaire 

stabilisator voor de anterieure translatie van de tibia ten opzichte van de femur. Daarenboven moet dit 

Figuur 2: Algoritme met overzicht uit literatuur van voorste kruisbandletsels en 
prevalentie van gonartrose 

Bron: Gillquist & Messner, 1999 



9
 

ligament het kniegewricht voorzien van rotatoire stabiliteit door het tegengaan van de tibiale 

endorotatie in het kniegewricht (Fetto & Marshall, 1980). Een derde functie van de voorste kruisband 

betreft de rol in het ‘screw home mechanisme’ (Beard et al., 2001): als de knie naar extensie beweegt, 

vindt een exorotatie plaats en aan knieflexie is een tibiale endorotatie gekoppeld. De laterale 

femurcondyl beweegt hierbij naar voor en achter. Het ligament moet daarnaast een proprioceptieve 

functie vervullen aan de hand van zijn mechanoreceptoren (Andriacchi & Dyrby, 2005; Cabaud, 

1983; Gillquist & Messner, 1999; Walla et al., 1985). Tot slot zou het ligament volgens enkele 

onderzoekers ook valguskrachten opvangen, hoewel dit tevens werd tegengesproken aangezien 

voornamelijk het mediaal collateraal ligament dé primaire inhibitor van valgusstress op de knie is 

(Fleming et al., 2001; Quatman & Hewett, 2009). Bij een ruptuur van de voorste kruisband vallen 

bovenstaande functies uit, met secundaire problemen tot gevolg (Andersen & Dyhre-Poulsen, 1997; 

Funk, 1983; Wilson et al., 2000), zoals eveneens verder in deze literatuurstudie zal blijken (zie 4.4 en 

5.1).  

 

 

3.2 Ontstaansmechanismen van een ruptuur van de voorste kruisband 

 

Er werd reeds heel wat onderzoek gevoerd naar het ontstaansmechanisme van een voorste 

kruisbandruptuur. Hierbij is het van belang de stabiliserende en biomechanische functies van de 

voorste kruisband voor ogen te houden. Het zijn immers de krachten op het ligament die deze 

ligamentaire functies op de proef stellen en die zorgen voor het ontstaan van een ruptuur. De meeste 

kruisbandrupturen ontstaan tijdens een sportsituatie. Zo zou bij 30 tot 40% van de knieletsels, die 

worden opgelopen tijdens het voetballen, de voorste kruisband aangetast zijn (Bjordal et al., 1997; 

von Porat et al., 2004). Meerdere onderzoekers rapporteerden dat het merendeel van de letsels wordt 

veroorzaakt zonder dat er lichamelijk contact is met een andere speler: cijfers variëren tussen 70 en 

86% (Gianotti et al., 2009; McNair et al.,1990; Viskontas et al., 2008). Bij een minder sportieve 

populatie gebeurt onder meer 28,1% van de rupturen tijdens ADL-activiteiten, 11,8% tijdens 

verkeersongevallen en 6,1% bij recreatieve activiteiten (Casteleyn & Handelberg, 1996).  

 

Een aantal auteurs aanzien een combinatie van interne tibiale rotatie met een valgusmoment of een te 

grote externe belasting als voornaamste oorzakelijk ontstaansmechanisme van een voorste 

kruisbandruptuur (Bonci, 1999; Dufek & Bates, 1990; Dufek & Bates, 1991; Fetto & Marshall, 1980; 

Huston et al., 2000; Quatman et al., 2011; Quatman & Hewett, 2009; Viskontas et al., 2008). Meestal 

gebeurt dit bij het landen na een sprong, het decelereren of het plots veranderen van 

bewegingsrichting (Alentorn-Geli et al., 2009; Kirkendall & Garrett, 2000). Meniscale schade zou 

overigens op dezelfde manier ontstaan (Jones et al., 2003b). In enkele uitzonderlijke gevallen zou de 
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ruptuur van de voorste kruisband plaatsvinden tengevolge van een hyperextensie- of 

hyperflexietrauma (Bonci, 1999; Viskontas et al., 2008).  

 

 

3.3 Algemene predisponerende risicofactoren voor een voorste kruisbandruptuur 

 

Er zijn een aantal componenten die ervoor zorgen dat een persoon meer voorbeschikt is om een 

ruptuur van de voorste kruisband op te lopen. Een ruptuur moet dan ook gezien worden als een 

multifactoriële etiologie. Hierbij gaat het vaak om een combinatie van intrinsieke en extrinsieke 

factoren. De intrinsieke componenten, die over het algemeen niet manipuleerbaar zijn, worden als 

primair anatomisch en persoonsgebonden beschouwd. Daarnaast spelen de extrinsieke elementen een 

rol, namelijk omgevings- en neuromusculaire factoren.  

 

Binnen de persoonsgebonden aspecten worden in de literatuur meerdere zaken aangehaald: de 

aanwezigheid van een grotere helling van het tibiale plateau, een smalle intercondylaire notchbreedte, 

een subtalaire pronatie, een genu recurvatum en een smallere voorste kruisband worden aanzien als 

risicofactoren (Davis et al., 2007; Ireland, 2002; Perrin, 1999; Shelbourne et al., 1998; Slauterbeck et 

al., 2006; Stijak et al., 2008; Van Den Bogert & McLean, 2007). Ook een langere tibia kan volgens 

Slauterbeck et al. (2006) zorgen voor meer stress op de voorste kruisband tengevolge van de grotere 

intersegmentale momenten die daardoor optreden. Mogelijke omgevingsgebonden factoren zijn: de 

frictiecoëfficiënt tussen de schoenen en de ondergrond, de fysieke conditie van het individu, de 

stijfheid en de kracht van de mm. hamstrings, alsook de opleiding van de coaches en het niveau van 

de trainingen (Davis et al., 2007; Shelbourne et al., 1998).  

 

Volgens de literatuur is sprake van een discrepantie in de prevalentie van voorste kruisbandrupturen 

tussen de geslachten, waarbij vrouwen twee- tot zevenmaal meer kans lopen op een ruptuur (Arendt, 

1997; Arendt & Dick, 1995; Garrick & Requa, 2001; Lohmander et al., 2004; Roos, 1994). Dit kent 

verschillende oorzaken, zowel in- als extrinsiek van aard. Vooreerst is de gewrichtslaxiteit van de 

vrouwen gemiddeld groter (Grana & Moretz, 1978; Huston & Wojtys, 1996; Hutchinson & Ireland, 

1995). Ten tweede hebben vrouwen structureel een breder bekken en bijgevolg een grotere Q-hoek 

(Clatworthy & Amendola, 1999; Huston et al., 2000; Woodland & Francis, 1992). Daarnaast spelen 

ook een nauwere femorale notch en andere dimensies van het ligament op zich een rol (Anderson et 

al., 2001; Chandrashekar et al., 2006; Charlton et al., 2002; Fayad et al., 2003; Hvid et al., 1981; 

Ireland, 2002; Muneta et al., 1997; Shelbourne et al., 1998). Ook zouden hormonale schommelingen 

een invloed hebben. Echter werd geen consensus bereikt in de literatuur rond het causale verband 

tussen de menstruele cyclus en een verhoogd risico op een ruptuur (Arendt et al., 1999; Karageanes et 

al., 2000; Orfaly et al., 1998; Slauterbeck et al., 2002; Slauterbeck & Hardy, 2001; Van Lunen et al., 
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2003; Wojtys et al., 1998; Wojtys et al., 2002). Andere factoren die ervoor zouden zorgen dat 

vrouwen gevoeliger zijn voor een voorste kruisbandruptuur, zijn een andere speelstijl bij het sporten, 

het minder beheersen van de nodige vaardigheden en techniek voor een sport en de conditie van de 

atlete. Een aantal zaken zijn echter de laatste tijd meer en meer te weerleggen aangezien vrouwen 

steeds vroeger en steeds meer deelnemen aan sport (Davis et al., 2007; Huston et al., 2000; Ireland, 

2002; Perrin, 1999; Shelbourne et al., 1998). Tot slot moeten enkele opmerkingen worden gemaakt 

betreffende de stabiliteit van het kniegewricht bij het sporten. Deze wordt gevrijwaard door een 

combinatie van de juiste hoeveelheid kracht, coördinatie en de mogelijkheid om spieren op het juiste 

moment te activeren. Vrouwen hebben minder spierkracht in de m. quadriceps en mm. hamstrings, 

ook bij normalisatie naar lichaamsgewicht (Anderson et al., 2001; Huston et al., 2000; Huston & 

Wojtys, 1996; Perrin, 1999; Wojtys et al., 2002). Wat de musculaire activatiepatronen betreffen, werd 

aangetoond dat vrouwelijke atleten tijdens sportactiviteiten eerst de m. quadriceps contraheren in 

plaats van de mm. hamstrings, in grote tegenstelling tot mannelijke atleten (Huston et al., 2000; 

Huston & Wojtys, 1996; Malinzak et al., 1999). Volgens de literatuur zouden vrouwen bovendien bij 

sprongactiviteiten met meer extensie en een grotere valgus ter hoogte van het kniegewricht landen. In 

de heup gebeurt dit met minder flexie, meer adductie en endorotatie in vergelijking met mannen 

(Huston et al., 2000; Malinzak et al., 1999; Quatman & Hewett, 2009).  

 

 

4 GEWRICHTSKRAAKBEEN 

 

4.1 Anatomie en functie 

 

Het gewrichtskraakbeen en de functie ervan werden in twee reviews van Poole (1997) en Setton et al. 

(1999) uitgebreid besproken. Het kraakbeen wordt beschreven als een aneuraal, avasculair en 

alymfatisch bindweefsel. De dominante structurele componenten van kraakbeen zijn collageen 

(voornamelijk collageen type II) en proteoglycanen. Gewrichtskraakbeen bestaat, naast een matrix, 

tevens voor één tot tien procent uit chondrocyten of kraakbeencellen die instaan voor het onderhoud 

van de omgevende matrix. Elke chondrocyt wordt omgeven door een complexe pericellulaire micro-

omgeving met differentieel georganiseerde proteoglycanen, niet-collageneuze glycoproteïnen en 

collageen. Vijfenzeventig procent van het totale droge gewicht van het kraakbeen wordt ingenomen 

door de collageenvezels en 20 tot 25% ervan door de proteoglycanen. Water staat in voor 65 tot 85% 

van het totale gewicht van het gewrichtskraakbeen. Het gewrichtskraakbeen kan onderverdeeld 

worden in vier horizontale lagen (de superficiële, de transitionele, de diepe en de gecalcifieerde laag) 

waarna het overgaat in subchondraal bot. Poole (1997) en Setton et al. (1999) hebben gerapporteerd 

dat de proteoglycaaninhoud en de verdeling van de collageenvezels verschillend zijn over de 
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verscheidene lagen van het gewrichtskraakbeen. Proteoglycanen zijn grote polymeren, bestaande uit 

aggregerende macromoleculen, die aggrecanen worden genoemd. Deze bestaan uit een eiwitskelet 

met meerdere zijketens van glycosaminoglycanen. De proteoglycanen zijn negatief geladen, wat van 

groot belang is in de vervulling van de functie van het kraakbeen. Deze polariteit zorgt namelijk voor 

het sterk hydrofiele karakter van het kraakbeen waardoor het de neiging heeft om water op te nemen. 

Dit resulteert in een grote zwellingsdruk, waardoor het opvangen van belastingen het weefselherstel 

na deformatie, gefaciliteerd wordt. Er moet een evenwicht zijn tussen enerzijds de hydratatie van de 

matrixproteoglycanen en anderzijds de weerstand aan expansie door het collageennetwerk. De 

synergie tussen beide, voorziet het kraakbeen in de hydrodynamische lastdragende eigenschappen, die 

kritiek zijn voor de articulatie en de zachte overdracht van mechanische compressie in het gewricht. 

Door de hierboven beschreven structuur van het kraakbeen, is de intrinsieke elastische modulus of 

stijfheid ervan, zodoende dat slechts een druk van 0,5 tot 1,0 MPa kan weerstaan worden. Dankzij een 

relatief kleine permeabiliteit van het kraakbeen kan het interstitieel water niet ontsnappen en draagt 

bijgevolg de meeste belasting. Hierdoor wordt de intrinsieke modulus tien keer stijver (Arokoski et 

al., 2000). Een andere functie van het gewrichtskraakbeen, die door tal van wetenschappers (Eckstein 

et al., 1999; Koo & Andriacchi, 2007; Poole, 1997; Setton et al., 1999; Wang & Ateshian, 1997) is 

weergegeven, betreft het zorgen voor een lage frictiecoëfficiënt in de articulatie opdat een beweging 

in het gewricht vlot zou kunnen verlopen. 

 

Tot slot zijn er in het kraakbeen ook de zogenaamde chondronen. Dat zijn de omhulsels waarin de 

kraakbeencellen of chondrocyten zitten ingepakt. Deze structuren worden als mechanische eenheden 

van het gewrichtskraakbeen beschouwd. De functie van de chondronen bestaat uit het instaan voor het 

hydro-elastisch suspensiemechanisme, hetgeen de mogelijkheid biedt om inwerkende compressieve- 

en schuifkrachten te absorberen en te redistribueren. Ze zorgen tevens voor de transmissie van 

fysiologische compressieve en elastische krachten aan het subchondraal bot. De chondronen doen met 

andere woorden dienst als schokdemper voor de chondrocyten. De chondronen hebben een lage 

hydraulische permeabiliteit en een grote zweltendens. Die hydraulische permeabiliteit wordt 

beschouwd als een maat voor de matrixweerstand. Dat is de weerstand die wordt geboden aan een 

expansie wordt bepaald door het aantal crosslinks van het collageen. Door druk wordt immers een 

flow geïnduceerd van het vocht in het gewrichtskraakbeen, waarbij de hydraulische permeabiliteit een 

belangrijke rol speelt. Andere zaken die hieraan worden gekoppeld, zijn een solide matrixstructuur, de 

proteoglycaanconcentratie en de waterinhoud van het kraakbeen (Setton et al., 1999).  
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4.2 Kraakbeendikte en -volume ter hoogte van het kniegewricht 

 

4.2.1 Variabiliteit in kraakbeendikte 

 

De dikte van het kraakbeen varieert van persoon tot persoon. De inter-individuele verschillen inzake 

dynamische belasting zouden hiervoor een mogelijke verklaring zijn aangezien beenderen en spieren 

beïnvloed worden door fysieke activiteit (Mühlbauer et al., 2000). In andere studies (Pocock et al., 

1987; Siemenda et al., 1991) werd echter gesuggereerd dat 50% van de variabiliteit in kraakbeendikte 

wordt bepaald door het genotype en de andere helft door de levensstijl van de individuen evenals door 

de bijhorende epigenetische factoren (voeding en mechanische belasting). Er werden reeds een aantal 

onderzoeken (Antoniades et al., 2001; Siedek et al., 2002) gevoerd naar de rol van genetica in de 

kraakbeendikte door middel van tweelingonderzoek. In een studie van Siedek et al. (2002) werd 

aangetoond dat tweelingen een gelijkaardige kraakbeenmorfologie vertoonden: niet alleen de 

botgrootte, maar ook de kraakbeendikte leek sterk bepaald te zijn door genetische factoren. Dit werd 

dan weer tegengesproken in een onderzoek van Antoniades et al. (2001). In een review van Eckstein 

et al. (2006b) werd beschreven dat omgevingsfactoren slechts een kleine rol zouden spelen in de 

kraakbeenmorfologie. 

 

Andere wetenschappers (Quinn et al., 2005) vonden nog een andere oorzaak voor die variatie in 

kraakbeendikte. Het verschil in dikte zou fungeren als een compensatie voor de 

gewrichtsincongruentie van het tibiofemorale gewricht en voor de lokale verschillen in belasting. 

Bovendien zou de dikte van het kraakbeen meer variëren ter hoogte van het tibiaplateau in 

vergelijking met de femurcondylen. Zoals te zien is in Figuur 3, bevinden de dikste zones van het 

kraakbeen zich op de plaatsen waar kraakbeencontact is bij volledige knie-extensie. In het 

gangpatroon wordt dit gesitueerd bij de aanvang van de steunfase, daar waar de grondreactiekracht 

groot is (Chaudhari et al., 2008; Schipplein & Andriacchi, 1991). In een ander onderzoek werd 

eveneens een grotere kraakbeendikte gevonden ter hoogte van de contactzones, met een range van 1,1 

- 1,4 maal groter dan de gemiddelde dikte (Bingham et al., 2008). Uit studies van Hall & Wyshak 

(1980) en Koo & Andriacchi (2007) is gebleken dat de dikste kraakbeenregio’s van het tibiofemorale 

gewricht consistent terug te vinden waren bij alle proefpersonen. Deze auteurs rapporteerden dat bij 

het stappen, de druk algemeen groter was in het laterale deel van het kniegewricht. Het kraakbeen 

bleek daar eveneens dikker te zijn, wat de invloed van mechanische stimulatie op het 

gewrichtskraakbeen liet vermoeden. Andere onderzoekers kwamen echter tot een andere conclusie 

(Chaudhari et al., 2008; Eckstein et al., 2001b; Jones et al., 2000; Li et al., 2005b). Deze hadden als 

resultaat dat de belasting groter is in het mediale deel van het tibiofemorale gewricht, terwijl het 

kraakbeen wel dikker blijkt te zijn ter hoogte van het laterale compartiment, van zowel de femur als 
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de tibia. In een studie van Froimson et al. (1997) werd het patellofemorale kraakbeen onderzocht. Het 

patellaire kraakbeen zou gemiddeld 23% dikker zijn dan ter hoogte van de femur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens werd het verschil in kraakbeendikte eveneens onderzocht op basis van het geslacht. Hall 

& Wyshak (1980) concludeerden dat mannen een dikker kraakbeen hadden tegenover hun 

vrouwelijke tegenhangers. Dat resultaat werd door de wetenschappers gerelateerd aan een groter 

lichaamsgewicht en meer fysieke activiteit van de mannelijke populatie. Deze bevinding werd later 

bevestigd door Cicuttini et al. (1999) en Eckstein et al. (2004). 

 

Daarnaast werd de invloed van het niveau van fysieke activiteit op de kraakbeendikte onderzocht. 

Eckstein et al. (2005b) maakten hiervoor een vergelijking tussen atleten en niet-atleten. In dit opzet 

werden geen significante verschillen gevonden in de gemiddelde kraakbeendikte tussen beide 

groepen, ook niet op één van de gewrichtsvlakken afzonderlijk. Deze bevindingen werden bevestigd 

door studies van Mühlbauer et al. (2000), Eckstein et al. (2002a) en Gratzke et al. (2002). Een 

opvallend feit betrof de grootte van het gewrichtsoppervlak van het kniegewricht, dat groter bleek te 

zijn bij getrainde mannen. Eckstein et al. (2005b) concludeerden hieruit dat de grootte van het 

gewrichtsoppervlak en niet de kraakbeendikte, gemoduleerd wordt door de belastingsgeschiedenis. De 

auteurs trachtten hun conclusies te verklaren door te suggereren dat het kraakbeenmetabolisme sterk 

wordt beïnvloed bij een toegenomen dikte ervan. Dikker kraakbeen zou immers meer plaats geven 

aan de vloeistof om te ontsnappen naar lateraal toe, waardoor de hydrostatische druk zou afnemen. De 

mogelijkheid om belasting te dragen en te absorberen zou met andere woorden kleiner zijn wanneer 

het kraakbeen dikker is. Door de aanpassing naar een groter gewrichtsoppervlak wordt de kracht 

verdeeld over een wijder oppervlak waardoor de hydrostatische druk gewaarborgd blijft. In 

dierenstudies (Helminen et al., 1992; Jurvelin et al., 1990; Kirivanta et al., 1988) werd, in 

tegenstelling tot bovenstaande resultaten, een toename in dikte van het kraakbeenweefsel van 3 tot 

Figuur 3: De kraakbeendikte van femur (links boven) 

en de tibia (links onder) in de gezonde knie 

Bron: Chaudhari et al., 2008 
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23% door fysieke activiteit beschreven. De kraakbeendikte zou volgens Eckstein et al. (2001a) 

correleren met de cross-sectionele doorsnede van de spieren. 

 

Tot slot haalden andere wetenschappers (Jones et al., 2000; Jones et al., 2003a) de kraakbeendikte bij 

jongeren aan in relatie tot fysieke activiteit. De hoeveelheid kraakbeen van een individu zou zich 

namelijk tijdens de groei ontwikkelen waardoor de sportactiviteiten tijdens de jeugd dus zouden 

bepalend kunnen zijn voor de eventuele ontwikkeling van osteoartrose op latere leeftijd.  

 

 

4.2.2 Variabiliteit in kraakbeenvolume 

 

Onderzoek van Eckstein et al. (2001b) heeft aangetoond dat het kraakbeenvolume duidelijk varieert 

tussen de gewrichtsplaten van het kniegewricht. De hoogste waarden werden gevonden ter hoogte van 

de femurcondylen, gevolgd door de patella, het laterale plateau van de tibia en tot slot het mediale 

tibiaplateau. Voor het totale kraakbeenvolume van het kniegewricht werd een waarde gaande van 16,4 

tot 31,4 milliliter gemeten. Bovendien werden in dezelfde studie significant positieve correlaties 

gevonden tussen het volume van het gewrichtskraakbeen en het gewrichtsoppervlak. Ook leeftijd en 

lichaamslengte van de proefpersonen bleken positief gecorreleerd met het volume. Dit werd bevestigd 

door andere Nishimura et al. (2005). Tevens is uit studie van Eckstein et al. (2001b) gebleken dat het 

lichaamsgewicht daarentegen geen significante associatie te vertonen met het volume. Een 

vergelijking van de verschillende kraakbeenplaten gaf slechts een lage tot matige associatie weer. Ook 

het geslacht heeft een invloed op het kraakbeenvolume, dat significant groter is bij mannen dan bij 

vrouwen (Nishimura et al., 2005; Kersting et al., 2005). In het Japans onderzoek van Nishimura et al. 

(2005) werden deze geslachtsspecifieke verschillen verklaard door de verschillen in fysieke 

karakteristieken tussen beiden (o.a. lichaams- en beenlengte). In een cross-sectionele studie werd tot 

slot bij een dertigtal personen met structureel normale knieën onderzoek gedaan naar de 

determinanten van het kraakbeenvolume in dit gewricht (Cicuttini et al., 1999). Leeftijd en BMI 

bleken slechts een minimaal effect te hebben op het volume van alle kniecompartimenten. Wel werd 

een significante interactie gevonden tussen enerzijds het geslacht en anderzijds het condylaire 

botvolume, waarbij femoraal en patellair kraakbeen significant groter was bij mannen dan bij 

vrouwen. In het onderzoek van Eckstein et al. (2002a) waarin een vergelijkende studie werd gemaakt 

van een groep triatleten en een groep gezonde sporters, kon geen significant verschil in het totale 

kraakbeenvolume worden aangetoond. Wel werden verschillen opgemerkt wanneer het patellaire 

kraakbeenvolume afzonderlijk werd beschouwd. Triatleten bleken in dit geval een groter 

kraakbeenvolume te hebben.  
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Tot slot werd ook het kraakbeenvolume onderzocht bij jongeren met betrekking van fysieke activiteit 

(Jones et al., 2000; Jones et al., 2003a). In het onderzoek van Jones et al. (2000) bij kinderen (9-18 

jaar) was het kraakbeenvolume bij jongens 16 tot 31% groter dan dat van meisjes, ook na aanpassing 

naar leeftijd, BMI en fysieke activiteit. Het verschil tussen jongens en meisjes werd tevens 

significanter naarmate er een toename was in de puberale groei. De kinderen die als niet-actief werden 

geclassificeerd, hadden volumes die een kwart lager waren dan deze van zelfs de mild-actieve 

kinderen. Dit zou, volgens de auteurs, te wijten zijn aan de kracht in de onderste ledematen, die 

significant geassocieerd was met het kraakbeenvolume van de patella en het laterale tibiaplateau. De 

femurcondylen werden niet onderzocht binnen dit opzet. De onderzoekers vermoedden dat een lichte 

verhoging in de fysieke activiteit bij kinderen al tot een substantiële toename zou kunnen leiden in het 

volume van het kraakbeen. De onderzoekers registreerden een duidelijke associatie tussen het 

kraakbeenvolume en volgende factoren: activiteit groter of gelijk aan 20 minuten per dag in de twee 

weken voor het onderzoek, het aantal sporten waaraan de kinderen deelnamen (0, 1, 2, 3 of > 4) en het 

type van die sport (geen sport, niet-gewichtsdragende sport, gewichtsdragende sport of een 

combinatie van beide). Een ander opzet van Jones et al. (2003a) bij kinderen gaf een associatie aan 

tussen het kraakbeenvolume en de gemiddelde sportintensiteit. De kinderen die zich op een 

activiteitenniveau boven het gemiddelde bevonden, bleken een dubbel zo groot kraakbeenvolume te 

hebben in vergelijking met de anderen. Daaruit werd door de onderzoekers besloten dat 

kraakbeenontwikkeling modificeerbaar is door sport op jonge leeftijd. 

 

 

4.2.3 Functionele adaptatie van het gewrichtskraakbeen 

 

Ten eerste mogen patiënten na een voorste kruisbandreconstructie meestal niet onmiddellijk volledige 

gewichtsdragende oefeningen uitvoeren. Bovendien is de ‘range of motion’ van het kniegewricht bij 

dergelijke patiënten vaak beperkt gedurende een deel van de revalidatieperiode. Dit gegeven heeft een 

mogelijke invloed op het kraakbeenmetabolisme. Het gaat hierbij om effecten op langere termijn, wat 

ook functionele adaptatie wordt genoemd (Eckstein et al., 2006b). Uit onderzoek op dieren (Jurvelin 

et al., 1986) bleek onder meer dat na een immobilisatieperiode (elf weken), de kraakbeendikte afnam 

met 10% tegenover niet-geïmmobiliseerde dieren. De proteoglycaaninhoud was duidelijk afgenomen, 

terwijl de hoeveelheid water was gestegen na een aantal weken van immobilisatie. In studies van 

Vanwanseele et al. (2002 en 2003) bij paraplegische patiënten werd een significante daling 

aangetoond in kraakbeendikte ten opzichte van leeftijdsgenoten zonder deze handicap. Jaarlijks werd 

een afname gemeten van ongeveer 10% in het tibiofemorale gewricht terwijl dat bijvoorbeeld niet het 

geval was in het kraakbeen van het schoudergewricht. Kraakbeenverdunning zou bovendien niet 

alleen worden veroorzaakt door een complete immobilisatie. Ook na een periode (zeven weken) van 

partiële steunname bij gezonde proefpersonen, werd een significante kraakbeenverdunning 
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geconstateerd (Hinterwimmer et al., 2004). Ook Palmoski et al. (1980) vonden een daling in 

kraakbeendikte indien geen belasting op het gewricht werd uitgeoefend, ondanks het behoud van de 

volledige ‘range of motion’. Uit voorgaande onderzoeken werd besloten dat kraakbeen een proces van 

atrofie ondergaat in de afwezigheid van mechanische stimulatie. In welke mate zou het echter dan nog 

mogelijk zijn om die afname om te keren? 

 

Een studie van Hudelmaier et al. (2006) onderzocht het (patellair) kraakbeenherstel op langere termijn 

na een immobilisatieperiode. Weliswaar werd slechts één proefpersoon opgevolgd. Na zes weken van 

totale immobilisatie zonder enige steunname op één lidmaat en een beperkte bewegingsmogelijkheid, 

werd een daling van de kraakbeendikte van 14% opgemeten. Na een remobilisatieperiode van 24 

maanden was nog steeds geen herstel tot het oorspronkelijke niveau meetbaar. De auteurs 

rapporteerden een verhoogde stijfheid van het patellaire kraakbeen na de immobilisatie en 

suggereerden dat biochemische veranderingen in het gewrichtskraakbeen zouden optreden door de 

combinatie van een totale niet-gewichtsdragende toestand en beperkte ‘range of motion’, gedurende 

een welbepaalde periode. In een onderzoek met honden (Haapala et al., 1999) werd, na elf weken 

immobilisatie en een daaropvolgende periode van remobilisatie van 50 weken, tevens geen volledig 

herstel van het gewrichtskraakbeen gevonden. 

 

Ten tweede werd in de literatuur, naast de invloed van immobilisatie, het effect van fysieke activiteit 

op het deformationeel gedrag van kraakbeen onderzocht. Hieromtrent werd echter nog geen 

consensus bereikt. Volgens Tiderius et al. (2003) was een significant hogere dGEMRIC-index 

(‘delayed Gadolinium Enhanced Magnetic Resonance Imaging of Cartilage’) bij personen die 

regelmatig (twee maal per week) actief waren en een groep eliteatleten, ten opzichte van een groep 

met niet-actieve proefpersonen merkbaar. Het kraakbeen van het kniegewricht zou zich volgens deze 

wetenschappers aanpassen aan training door een toename in glycosaminoglycaneninhoud. Andere 

onderzoekers (Roos & Dahlberg, 2005) ondersteunden deze bevindingen. Aan de hand van dezelfde 

methode werd een vergelijking gemaakt tussen een groep vrouwen die deelnamen aan een 

loopprogramma van tien weken en een sedentaire controlegroep (Van Ginckel et al., 2010). Na deze 

periode werden positieve veranderingen gevonden in de dGEMRIC-index. Door deze bevindingen 

wordt door de auteurs gesuggereerd dat een start-to-run concept een mogelijke strategie in de 

preventie van osteoartrose kan zijn aangehaald omwille van een chondroprotectief effect.  

 

 

4.3 Kraakbeencontactpunten van het tibiofemorale gewricht in de intacte knie 

 

Volgens Koo & Andriacchi (2007) en Li et al. (2005a) blijkt het van belang te zijn rekening te houden 

met de contactpunten op het kraakbeenoppervlak, wanneer gekeken wordt naar het ontstaan van 
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osteoartrose na een voorste kruisbandruptuur. Daarbij speelt de geometrie van de articulerende 

oppervlakken van het tibiofemoraal gewricht een cruciale rol. In het onderzoek van Koo & 

Andriacchi (2007) werd de geometrie van de gewrichtsvlakken van de knie gerelateerd aan het 

kraakbeen. Convexe oppervlakken werden gevonden voor het femorale kraakbeen in mediolaterale 

(ML) en anteroposterieure (AP) richting. Ter hoogte van het tibiale kraakbeen werd een concaaf 

oppervlak geconstateerd, behalve in de anteroposterieure richting in het laterale deel. Het 

tibiofemorale contactoppervlak bleek het best conform te zijn in de mediolaterale richting in het 

mediale compartiment en in anteroposterieure richting in het laterale compartiment.  

 

De tibiofemorale contactpunten in een onaangetast gewricht werden onderzocht door Li et al. 

(2005a), door het uitvoeren van een knieflexiebeweging in een gesloten keten. In Figuur 4 wordt de 

verplaatsing van de contactpunten op het kraakbeen ter hoogte van de femurcondylen en het 

tibiaplateau bij 0, 30, 60 en 90° knieflexie weergegeven. 

 

 

 

 

Zoals te zien is op Figuur 4, vindt bij toenemende flexie ter hoogte van de beide femurcondylen een 

consistente beweging van de contactpunten naar posterieur plaats in het sagittaal plan. Bij het 

tibiaplateau lijkt het complexer door verschillen in de verplaatsing van de contactpunten ter hoogte 

van het mediale en laterale tibiaplateau. Op het mediale plateau bedroeg de totale gemeten translatie 

van volledige extensie naar 90° flexie minder dan 1,5 mm in anteroposterieure en meer dan 5 mm in 

de mediolaterale richting. Op het laterale tibiaplateau blijkt het verschil, naargelang de flexiehoek, 

zich voornamelijk in de anteroposterieure richting te manifesteren. De ‘range of motion’ op dit deel 

van de tibia is groter in vergelijking met het mediale plateau: 9,11 mm in AP en 4,0 mm in ML 

richting. Dit laatste gegeven wijst op een koppeling van knieflexie en interne rotatie (‘screw home 

Figuur 4: De beweging van de kraakbeencontactpunten op de femorale condylen (links) en het tibiaplateau

(rechts) bij een onaangetaste knie 

Bron: Li et al., 2005a 
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movement’). De translatie op het mediaal tibiaplateau zou met andere woorden groter zijn in ML 

richting, terwijl deze op het lateraal plateau groter zou zijn in AP richting.  

 

In een ander onderzoek van Li et al. (2005b) trachtten de wetenschappers de voorgaand beschreven 

contactpunten te relateren aan de kraakbeendikte met MRI en 3D-technieken bij knieën van gezonde 

individuen. Opnieuw werd een knieflexie uitgevoerd en werden in de welbepaalde flexiehoeken 

metingen gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Figuur 5 is te zien dat elke femurcondyl door de auteurs werd opgedeeld in twaalf verschillende 

delen, naargelang de contactpunten bij 0, 30, 60 en 90° flexie enerzijds en de afstand tot de 

longitudinale tibiale as anderzijds. Het tibiaplateau werd in negen delen opgesplitst. De gemiddelde 

diktes van het kraakbeen van tibia en femur bedroegen in respectievelijke volgorde 2,3 en 2,2 mm. 

Wanneer de contactpunten en de daarbij horende diktes van het gewrichtskraakbeen werden bepaald, 

bkelen de zones met tibiofemoraal kraakbeencontact significant dikker kraakbeen te hebben dan de 

zones in de niet-gewichtsdragende delen van het gewrichtsoppervlak. Ter hoogte van de mediale 

femurcondyl nam de dikte significant af bij extensie en 30° flexie van de binnenste naar de buitenste 

regio. De verschillen werden kleiner naargelang de flexiehoek groter werd. Bij de laterale 

femurcondyl was hetzelfde patroon op te merken bij extensie. Ter hoogte van deze condyl, waren ook 

beduidende dikteverschillen van het kraakbeen bij 30 en 90° knieflexie op te merken. De auteurs 

Figuur 5: De distributie van kraakbeendikte op het femorale (links) en het tibiale (rechts) 

gewrichtsoppervlak van een onaangetast kniegewricht in relatie tot de contactpunten bij 0, 30, 60 

en 90° knieflexie 

Bron: Li et al., 2005b 
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stelden vast dat op het mediaal tibiaplateau de centraal-binnenste regio significant dikker was dan de 

andere regio’s. Het laterale tibiaplateau kende significante verschillen in kraakbeendikte zowel in AP 

als in ML richting.  

 

 

4.4 Kraakbeencontactpunten van het tibiofemorale gewricht in de voorste 

kruisbanddeficiënte knie 

 

De studies van Li et al. (2005a/b) waren zeer toonaangevend en vormden de basis voor verder 

onderzoek inzake kraakbeencontactpunten bij knieletsels. Dit heeft immers implicaties voor letsels 

van het kniegewricht, in het bijzonder bij een ruptuur van de voorste kruisband. Door een veranderde 

kinematica zou een verschuiving van de kraakbeencontactpunten optreden, zodat plaatsen worden 

belast waar het kraakbeen minder dik is en bijgevolg degeneratie kan optreden.   

 

Vanuit bovenstaande hypothese richtten de onderzoekers (Li et al., 2006) zich specifiek op de 

kraakbeendikte van patiënten met een voorste kruisbandruptuur. Bij patiënten met een dergelijke 

scheur is immers een grotere anteroposterieure translatie en rotatoire instabiliteit te vinden in het 

kniegewricht, zoals verder in deze literatuurstudie zal worden besproken (zie 5.1). Dit heeft gevolgen 

voor de kraakbeencontactpunten. Uit onderzoek van Li et al. (2006) bleek dat, AP gezien, bij extensie 

in staande positie een significante posterieure verplaatsing van het contactpunt plaatsvond op het 

tibiale plateau. Bij 15° knieflexie werden tevens duidelijke verschilpunten tussen de gekwetste en de 

gezonde knie van de verscheidene proefpersonen gevonden, zowel in het mediale als het laterale 

compartiment. Dit resultaat was niet terug te vinden in de andere flexiehoeken. In ML richting werden 

significante verschillen gevonden in het mediale compartiment, gaande van 0 tot 60° flexie. Telkens 

bevond het contactpunt zich bij de personen met een ruptuur dichter bij de mediale tibiale as dan bij 

de niet-aangedane knieën. Ter hoogte van het laterale compartiment was er enkel een significant 

verschil bij 15 en 30° flexie, waar de contactpunten zich eveneens meer naar lateraal verplaatsten bij 

de gekwetste knieën. Deze resultaten werden tevens weergegeven in andere onderzoeken (Kärrholm 

et al., 1988; Kizuki et al., 1995; Kvist & Gillquist, 2001; Lysholm & Messner, 1995; Van de Velde et 

al., 2009b; Yagi et al., 2002). In een studie van Yagi et al. (2002) werd bovendien de grootte van de 

contactzones bij verschillende flexiegraden, alsook de kraakbeendikte, onderzocht. Wat de grootte 

van de contactzone betreft, werd in het mediale en laterale tibiaplateau een kleinere zone gevonden bij 

de aangedane knieën bij een flexie van 0 tot 60°. Een bemerking die bij het onderzoek van Li et al. 

(2006) moet gemaakt worden, betreft het gebruik van de contralaterale knie als referentie. Het moet in 

vraag gesteld worden of dit wel degelijk als een goede referentie mag gebruikt worden. De gezonde 

knie werd immers lange tijd niet op een normale manier belast ter compensatie van het letsel 

heterolateraal. Een extra controlegroep aanwenden had deze opmerking kunnen voorkomen. Het 
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probleem hierbij is dat de controlepersonen zoveel mogelijk moeten gematcht worden volgens 

leeftijd, lichaamslengte en -gewicht, geslacht en bij voorkeur ook volgens activiteitenniveau.  

 

 

4.5 Het deformationeel gedrag van gewrichtskraakbeen 

 

Het deformationeel gedrag van het gewrichtskraakbeen vormt een belangrijk onderdeel van deze 

literatuurstudie. Het is van belang te weten in welke mate kraakbeen zich aanpast aan de opgelegde 

belasting en hoe snel het hiervan herstelt. Eckstein et al. (2006b) omschreven het deformationeel 

gedrag van het kraakbeen als een korte termijn effect. Het wordt bepaald door de last op het 

kniegewricht, de distributie van die last in het gewricht bij een specifieke activiteit, alsook door de 

mechanische eigenschappen van het kraakbeen op zich. Hierbij zijn vloeistofverplaatsing van de 

kraakbeenmatrix en de biochemische samenstelling van het weefsel van belang. Die samenstelling 

betreft de collageen- en proteoglycaaninhoud.  

 

 

4.5.1 Deformatie op het niveau van de matrix en de chondronen 

 

Om het deformationeel gedrag van gewrichtskraakbeen te beschrijven, moet deformatie vooreerst 

besproken worden op niveau van de matrix. Ratcliffe & Mow (1996) beschreven het deformationeel 

gedrag van de matrix als elastisch in een eerste fase van belasting, gevolgd door een zogenaamde 

‘creep’. Die treedt op wanneer het water, dat gebonden is aan de proteoglycanen, zich naar de 

ongecomprimeerde zones van de kraakbeenmatrix verplaatst. Volgens een artikel van Poole et al. 

(1984) verloopt kraakbeendeformatie niet-elastisch. Dat zou te wijten zijn aan de cohesieve weerstand 

van het pericellulair collageen in het kraakbeen enerzijds en de elastische eigenschappen ervan 

anderzijds. Deze karakteristieken zouden op hun beurt zorgen voor volumetrische veranderingen en 

voor een toename in de intrachondrale druk. Het verlies van proteoglycaangebonden water zou 

vervolgens de compressieve belasting temperen en voor een daling zorgen in hydraulische druk in het 

kraakbeenweefsel. Ateshian et al. (1994) stelden dan weer vast dat bij gewrichtscompressie de last 

eerst wordt gedragen door de interstitiële hydrostatische vloeistofdruk. Die bouwt zich vervolgens op 

in het weefsel en varieert niet lineair doorheen de dikte van de kraakbeenlagen (Beaupré et al., 2000). 

Pas na voorgaand proces wordt de interstitiële vloeistof herverdeeld in de matrix en begint het 

kraakbeen te deformeren. Uiteindelijk bereikt de hydrostatische druk het nulpunt, stopt de ‘flow’ van 

het vocht en komt de hele last terecht op de kraakbeenmatrix. De verplaatsing van dit vocht heeft een 

sleutelrol in de nutritie en de regulatie van de biosynthetische activiteit van de chondrocyten (Eckstein 

et al., 1999; Koo & Andriacchi, 2007). Wanneer de belasting wordt verwijderd, treden grote 

osmotische zwellingsdrukken op waardoor een herstel van het kraakbeenvolume kan plaatsvinden 
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(Broom & Myers, 1980; Ratcliffe & Mow, 1996). Die zwellingsdrukken worden gegenereerd door 

een hoge pericellulaire concentratie van hyaluron en aggrecaan ter hoogte van de matrix. De negatief 

geladen proteoglycanen, die sterk hydrofiel zijn, zorgen mee voor de opname van water om 

uiteindelijk een nieuw evenwicht te bereiken (Poole, 1997).  

 

Het deformationeel gedrag van het kraakbeen vindt tevens plaats op het niveau van de chondronen. 

Deze wordt als een micromechanische eenheid van het kraakbeen beschouwd (Poole, 1997). 

Benninghoff was de allereerste die reeds in 1925 rond het deformationeel gedrag van 

gewrichtskraakbeen onderzoek voerde. Hij omschreef de chondron als een compressie-resistente en 

met vloeistof gevulde ‘blaas’, die mechanische belasting absorbeert en de chondrocyten in een 

hydrodynamische bescherming voorziet. Aan de hand van microcompressiestudies werd aangetoond 

dat chondronen comprimeren in de verticale richting en lateraalwaarts deformeren (Broom & Myers, 

1980).  

 

 

4.5.2 Invloed van leeftijd, geslacht en fysieke activiteit op het deformationeel gedrag van kraakbeen 

 

Volgens de literatuur kunnen een aantal factoren vermeld worden die kraakbeendeformatie 

beïnvloeden. Leeftijd, geslacht en fysieke activiteit van het individu behoren tot deze factoren. In een 

onderzoek van Eckstein et al. (1999) kon echter geen duidelijk verband aangetoond worden tussen de 

grootte van deformatie ter hoogte van het patellair kraakbeen enerzijds en de leeftijd en het geslacht 

anderzijds. Dit werd door Kessler et al. (2006) verder uitgebreid tot veranderingen van de tibiale en 

van de meniscale volumes. Bovendien bleken de BMI, het lichaamsgewicht, het aantal uren training 

per week en de vroegere atletische activiteit geen significante invloed te hebben op deze 

volumeveranderingen. Andere onderzoekers (Hudelmaier et al., 2001) kwamen tot de bevinding dat 

oudere personen (ouder dan 50 jaar) een significant kleinere hoeveelheid deformatie hadden dan 

jongere personen bij dezelfde belasting. In andere artikels (Brama et al., 1999; Li et al., 2005a; 

Takahashi et al., 1995) staat beschreven dat de kraakbeenmatrix stijver wordt bij het ouder worden 

door een non-enzymatische glycosylatie met als gevolg een toenemend aantal crosslinks tussen de 

collageenvezels met de leeftijd. Dit zou het veranderde deformationeel karakter van kraakbeen bij 

oudere personen kunnen verklaren. 

 

Betreffend de invloed van fysieke activiteit op kraakbeendeformatie, worden in de literatuur een 

aantal tegenstellingen weergegeven. Globaal gezien is men het er over eens dat statische en cyclische 

belasting van kraakbeen een proliferatie bevordert van chondrocyten, alsook een opregulatie van de 

productie van componenten voor de extracellulaire matrix (proteoglycanen en collageen type II). Ook 

intra-articulaire schuifkrachten bevorderen de proteoglycaanproductie. Statische compressie zou 
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resulteren in een dosisafhankelijke afname van de biosynthetische activiteit (Carter & Wong, 1988; 

Chaudhari et al., 2008; Elder et al., 2001; Wong et al., 1999). Bovendien is gebleken dat deformatie 

van het kraakbeen groter is na het uitoefenen van een statische belasting in vergelijking met een 

dynamische last (Kääb et al., 1998; Van Ginckel et al., 2011). Säämänen et al. (1994) stelden vast dat 

een verminderde belasting gerelateerd is aan een afgenomen proteoglycaaninhoud van het 

gewrichtskraakbeen, wat resulteert in een afname van de compressieve stijfheid. In deze studie werd 

gepeild naar de invloed van fysieke activiteit op het deformationeel gedrag van kraakbeen. Honden 

werden 15 weken lang aan een loopbelasting onderworpen (20 km per dag, 5x/week). Säämänen et al. 

(1994) vonden een significante toename van de waterinhoud op een aantal femorale 

kraakbeenplaatsen, wat eveneens te zien is bij osteoartrose (zie 5.4). Daarnaast daalde de 

collageeninhoud met 18% bij de lopende dieren ter hoogte van de laterale femurcondyl, terwijl in de 

mediale condyl een toename van de collageeninhoud van gemiddeld 15% werd waargenomen. Wat de 

proteoglycaanconcentratie betreft, werden geen significante veranderingen geconstateerd. Deze 

resultaten stemmen echter niet overeen met een eerdere studie van Säämänen et al. (1988), waarin 

weliswaar een matigere belasting werd opgelegd (vier km/uur, één uur per dag). In het 

laatstgenoemde opzet werd wel een toename in proteoglycaaninhoud gevonden, met een grotere 

compressieve stijfheid tot gevolg. Dit resultaat werd in een ander onderzoek van Kirivanta et al. 

(1988) bevestigd. In een analyse van Eckstein et al. (2005b) werden tot slot geen trainingseffecten 

waargenomen bij een vergelijking van de deformatie na belasting bij een atletische en een niet-

atletische populatie. 

 

 

4.5.3 Kraakbeendeformatie in de intacte knie 

 

In de literatuur zijn een aantal studies terug te vinden rond patello- en tibiofemorale 

kraakbeendeformatie na belasting. Telkens moesten de proefpersonen een uur rusten om korte termijn 

effecten van belasting te reduceren alvorens een opdracht uit te voeren. Eckstein et al. voerden in 

1999 een onderzoek naar deformatie van het patellaire kraakbeen. De gekozen belasting bestond uit 

herhaalde knieflexie tot 90°. De reductie in kraakbeenvolume bedroeg gemiddeld 6%. Het nog meer 

uitvoeren van de oefening veroorzaakte geen verdere volumedaling. Eckstein et al. (2005b) zetten zes 

jaren later een gelijkaardige studie op, ditmaal met verschillende types oefeningen. Op die manier kon 

nagegaan worden welke soort belasting (30 maal knieflexie, 5 min. stappen, 200m lopen, squatten en 

fietsen) een groter effect had op het kraakbeenvolume. Het patellaire kraakbeen vertoonde 

volumedalingen gaande van 2,8% tot 5,9%, met een minimale deformatie na wandelen en een 

maximale deformatie na de knieflexie-oefening. Er werd eveneens gerapporteerd dat hoe groter de 

beweging in het kniegewricht was bij de oefeningen, hoe sterker de deformatie optrad ter hoogte van 

de patella. In hetzelfde onderzoek van Eckstein et al. (2005b) werd de deformatie van het kraakbeen 
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van het tibiofemorale gewricht onderzocht na bi- en unipodale knieflexie, statische compressie en een 

sprong. De volumeveranderingen in deze compartimenten waren kleiner dan deze van de patella. Ter 

hoogte van de femurcondylen werden na deze belastingen geen significante verschillen gevonden, 

tenzij voor de laterale condyl na statische compressie (gemiddeld 3,3%). Voor het laterale tibiaplateau 

werden significante volumeveranderingen gevonden als gevolg van bipodale knieflexie (gemiddeld 

2,8%) en na een sprong van 40 cm hoogte (gemiddeld 7,2%). Het mediale plateau onderging eveneens 

een belangrijke deformatie na de sprong, met gemiddeld 6,1%. In een andere studie (Kessler et al., 

2006) kregen de proefpersonen de opdracht 5, 10 en 20 km te lopen. Na het afleggen van de 5 km, 

werd reeds een significante afname gemeten in het kraakbeenvolume van zowel patella (-6,1% ± 

2,2%), tibia (-6,6% ± 2,5%) als in het volume van de menisci. Enkel voor deze laatste kon nog een 

verdere significant reductie worden aangetoond na het lopen van 10 en 20 km. Kersting et al. (2005) 

gingen nog een stap verder. Buiten het nagaan van het effect van één uur lopen op het 

kraakbeenvolume, werd ook de gewrichtsbelasting bepaald door een biomechanisch model van het 

onderste lidmaat. De gemiddelde kraakbeenvervorming van alle compartimenten samen bedroeg 3%. 

Echter is uit deze studie gebleken dat de musculaire co-activatie een belangrijke mechanische 

parameter vormt met betrekking tot volumeveranderingen van het kraakbeen. Een hoger niveau van 

co-activatie zou namelijk de afname in volume vergroten. Boocock et al. (2009) gaven 20 recreatieve 

sporters de opdracht 5000 passen te lopen. De afname van het gewrichtskraakbeenvolume als gevolg 

van deze belasting bleek significant te zijn voor alle compartimenten, met uitzondering van het 

mediaal tibiaplateau. De grootste deformatie werd vastgesteld voor het kraakbeen van het lateraal 

tibiaplateau (5,7%), de gemiddelde deformatie van het mediale plateau bedroeg 3,3%. Ter hoogte van 

de femorale condylen werd mediaal 5,3% en lateraal 4,0% geregistreerd. Daarenboven kon in deze 

studie geen verschil in deformatie aangetoond worden tussen mannen en vrouwen. De deformatie 

bepaald in deze studie, was wel groter dan bij de onderzoeken van Kersting et al. (2005) en Kessler et 

al. (2006), waarbij door de auteurs werd gesuggereerd dat het in deze studie ging om recreatieve 

sporters, terwijl het in de andere twee studies getrainde atleten betrof. Boocock et al. (2009) haalden 

dan ook aan dat de adaptaties van de kraakbeeneigenschappen (zie 4.2.1 inzake dierenstudies van  

Jurvelin et al., 1986 en Säämanen et al., 1988) aan fysieke activiteit niet hebben plaatsgevonden bij 

minder getrainde atleten. In de dierenstudies van Jurvelin et al. (1986) en Säämanen et al. (1988) 

werd immers beschreven dat een frequente blootstelling aan fysieke activiteit aanleiding kan geven tot 

andere chemische en/of mechanische eigenschappen met een toename van de stijfheid van het 

kraakbeen tot gevolg. Tot slot werd in een onderzoek van Bingham et al. (2008) gezonde 

proefpersonen een belasting opgelegd, met name een uitvalspas (met verschillende graden knieflexie), 

om vervolgens de deformatie te bepalen. Bovendien werd in deze studie een bepaling gedaan van de 

kinematica om plaatsen van piekdeformatie na te gaan. Een piek-compartimentele deformatie bleek 

22 tot 30% te bedragen en was daarenboven groter in het mediale compartiment. Recent werd een 

gelijkaardige studie gevoerd met betrekking tot de in vivo kraakbeendeformatie gedurende de 
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standsfase van het gangpatroon (Liu et al., 2010). Ook hier werd aangetoond dat de piekdeformatie, 

die gelokaliseerd was in de regio’s waar het kraakbeen dikker was, groter was in het mediaal 

compartiment. De contactzones doorheen de standfase bleken in dat welbepaalde compartiment 

eveneens groter te zijn. 

 

 

4.5.4 Kraakbeenherstel na deformatie in de intacte knie  

 

Eckstein et al. (1999) onderzochten naast de deformatie (zie 4.5.3) ook het herstel van het patellair 

kraakbeen. Dat zou 45 minuten nodig hebben om 50% van vloeistofverlies te herwinnen en meer dan 

90 minuten om zijn initieel niveau te bereiken na 100 keer door de knieën buigen. De deformatie 

benaderde een lineaire rechte, wat in een artikel van Carter & Wong (2003) werd bevestigd. Eckstein 

et al. (1999) vonden eveneens een grote inter-individuele variabiliteit in de snelheid van ‘fluid flow’ 

en bijgevolg in herstel. Personen met een hogere graad van deformatie na belasting vertoonden een 

snellere vloeistofopname bij herstel. Kessler et al. (2008) voerden aan de hand van MRI, onderzoek 

naar het herstel van het gewrichtskraakbeen (patellair en tibiaal) en de menisci bij knieën van tien 

getrainde marathonlopers na een belasting van 20 km lopen. Er werd een meting gedaan vóór het 

lopen, binnen een tijdsbestek van drie minuten na de afgelegde afstand en één uur later na de 

inspanning. Uit deze studie is gebleken dat een significante deformatie had plaatsgevonden vlak na 

het lopen. Bij de meting één uur na het volbrengen van de opdracht, had het kraakbeen bijna volledig 

zijn initiële positie herwonnen. Bovendien kwamen de auteurs tot de constatatie dat de menisci door 

de belasting meer deformatie en een trager herstel vertoonden tegenover het kraakbeen van zowel 

tibia als patella. De resultaten worden weergegeven in Figuur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: De volumeveranderingen in patellair en 

tibiaal kraakbeen en in de menisci 

Bron: Kessler et al., 2008 



26
 

4.5.5 Kraakbeendeformatie na een voorste kruisbandruptuur en bij osteoartrose 

 

Ten eerste werd het deformationeel gedrag van gewrichtskraakbeen bij personen met voorste 

kruisbandletsel reeds bestudeerd. Van de Velde et al. (2009b) voerde in vivo onderzoek naar de 

kraakbeenbiomechanica van het tibiofemoraal gewricht na een geïsoleerde ruptuur van de voorste 

kruisband zonder reconstructie. De testing vond gemiddeld 4,4 maanden na het letsel plaats. De 

patiënten kregen de opdracht een flexiebeweging uit te voeren in stand, waarbij een vergelijking werd 

gemaakt tussen de intacte en de aangedane knie. De deformatie bleek in beide compartimenten 

maximaal te zijn bij extensie. De grootte van de deformatie bij de geruptureerde knieën nam gradueel 

af bij toenemende knieflexie. Van de Velde et al. (2009b) concludeerden dat de regio van 

tibiofemoraal kraakbeencontact was verplaatst naar posterieur en lateraal, naar zones met dunner 

kraakbeen. Dit zou resulteren in een grotere kraakbeendeformatie omdat de belasting wordt verdeeld 

over een kleinere tibiofemorale contactzone na een voorste kruisbandruptuur. Dit was het geval in 

beide oppervlakken van de proximale tibia. Deze studie had echter enkele beperkingen: er werd geen 

rekening gehouden met de deformatie en de bewegingen van de menisci, alsook met het 

activiteitenniveau van de studiepopulatie. Daarenboven werd slechts één functionele activiteit 

bekeken. Dezelfde wetenschappers hebben ook eenzelfde analyse uitgevoerd bij deficiëntie van de 

achterste kruisband (Van de Velde et al., 2009a). In onderzoek bij dieren met een transectie van de 

voorste kruisband, werd gewezen op meer buiging van de collageenvezels onder een cyclische 

belasting (Kääb et al., 2000). De veranderingen in deformatie waren weliswaar nog meer 

uitgesproken na uitvoering van een menisectomie. Verder in deze literatuurstudie wordt nog 

teruggekomen op de veranderde biomechanica van het kniegewricht na een disruptie van de voorste 

kruisband (zie 5.1). 

 

Ten tweede werd eveneens een onderzoek gepubliceerd omtrent het deformationeel gedrag van 

gewrichtskraakbeen bij aanwezigheid van osteoartrose. Cotofana et al. (2011) maakten daarbij een 

vergelijkende studie tussen de knieën van 30 vrouwen, 19 met en 11 zonder artrotische tekenen. Of 

het om primaire of secundaire osteoartrose ging, werd niet weergegeven. Na een eerste onbelaste 

scan, werd gedurende 45 minuten een statische belasting opgelegd die overeenkwam met 50% van het 

lichaamsgewicht, waarbij de knieën gepositioneerd waren in 20° flexie. Gedurende deze belasting zelf 

werd een tweede scan genomen. De inwerkende last bleek een significante daling te veroorzaken van 

de kraakbeendikte over de hele groep: -2,7% ter hoogte van het mediaal tibiaplateau, -4,1% voor het 

gewichtsdragend deel van de mediale femurcondyl en -1,8% voor het laterale tibiaplateau. Dit werd 

niet vastgesteld voor de kraakbeendikte van de laterale femurcondyl. Bij de vergelijking van de 

gezonde en osteoartrotische knieën werd een trend opgemerkt naar grotere deformatie in deze met 

mediale osteoartrose, niet significant verschillend met de andere groep. Ter hoogte van het laterale 
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compartiment werden geen verschillen aangetoond. Er werd eveneens een grotere deformatie 

waargenomen van osteoartrotisch kraakbeen in een studie van Bank et al. (2000). 

 

 

5 THEORIEËN ROND HET ONTSTAAN VAN OSTEOARTROSE NA EEN VOORSTE 

KRUISBANDRUPTUUR 

 

Het hoge percentage personen die osteoartrose ontwikkelen na het oplopen van een scheur aan de 

voorste kruisband, kunnen aan de hand van verschillende modellen verklaard worden. De meeste 

theorieën handelen over wijzigingen in de biochemische aspecten van het gewrichtskraakbeen en een 

veranderde biomechanica in het kniegewricht (Chaudhari et al., 2008). Op Figuur 7 wordt een 

overzicht gegeven van de factoren die een invloed hebben op het ontstaan van osteoartrose, volgens 

Lohmander et al. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals op Figuur 7 is weergegeven, spelen onder meer leeftijd en genetische factoren een rol het 

ontstaan van osteoartrose. Deze individuele factoren zorgen voor een zekere voorbeschiktheid voor 

het ontwikkelen van artrose in het kniegewricht. Een persoon ouder dan 30 jaar op het moment van 

het knieletsel, zou bijvoorbeeld meer kans hebben op het ontwikkelen van osteoartrose. Daarnaast 

dragen het trauma op zich en het activiteitenniveau van het individu ook bij aan een verhoogd risico 

op osteoartrose (Gillquist & Messner, 1999). Naast een zekere voorbeschiktheid is een pathologische 

biomechanica van het kniegewricht ook nefast voor het ontstaan van gonartrose. Een andere 

kinematica ontstaat ten gevolge van instabiliteit in het gewricht, wat ook het geval is bij een voorste 

kruisbandruptuur. Al deze factoren brengen een wijziging van biochemische mediatoren teweeg (zie 

5,4). Zowel de veranderde biomechanica als de biochemische factoren veroorzaken osteoartrose, wat 

pijn en disfunctie voor de patiënt veroorzaakt.  

Figuur 7: Schematische weergave van de osteoartrose-pathogenese 

Bron: Lohmander et al., 2007 
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5.1 Veranderde biomechanica en kinematica in de knie na een voorste kruisbandruptuur 

 

De functie van de voorste kruisband betreft voornamelijk het tegengaan van de anterieure translatie 

van de tibia en het kniegewricht voorzien van rotatoire stabiliteit (zie 3.1). Indien de kruisband 

scheurt, ontstaat dan ook een veranderde biomechanica van de knie (Asano et al., 2004; Snyder-

Mackler et al., 1997). In een review van Chaudhari et al. (2008) wordt een veranderde statiek en 

mechanica van het kniegewricht bij de voorste kruisbanddeficiënte patiënt weergegeven. Een 

verandering in de kinematica zou de kans op het ontstaan van osteoartrose in het tibiofemorale 

gewricht vergroten (Brandsson et al., 2001), hoewel hieromtrent nog heel wat onenigheid bestaat. 

Sommige auteurs menen dat de veranderde biomechanica geheel los staat van het ontwikkelen van 

osteoartrose (Brandsson et al., 2002; Buckland-Wright et al., 2000). 

 

Het is aangetoond dat de tibiofemorale kraakbeencontactpunten verschuiven na een ruptuur van de 

voorste kruisband (zie 4.4). Verscheidene studies (Kärrholm et al., 1988; Kizuki et al., 1995; Kvist & 

Gillquist, 2001; Lysholm & Messner, 1995; Yagi et al., 2002) brachten aan het licht dat een grotere 

anterieure translatie aanwezig was in de niet-gereconstrueerde voorste kruisbanddeficiënte knie 

tijdens open kinetische keten oefeningen. Zo kwamen meerdere onderzoekers (Kvist & Gillquist, 

2001; Lysholm & Messner, 1995) tot de bevinding dat in de aangedane knie gemiddeld 2,2 mm meer 

anteroposterieure tibiale translatie optrad ten opzichte van het contralaterale, onaangetaste 

tibiofemorale gewricht. Andere wetenschappers (Kizuki et al., 1995) observeerden een translatie die 

gemiddeld 4,1 mm groter was aan de gekwetste knie bij een extensietaak. Deze verschillen kunnen 

verklaard worden door een ander testprotocol: Kvist & Gillquist (2001) voerden onderzoek op 

kadaverknieën, anderen deden de metingen in vivo (Ma et al., 2000). Ook in gesloten kinetische 

keten-oefeningen (in vivo) vonden wetenschappers een significant grotere anterieure verplaatsing van 

de tibia van de deficiënte knie. Dit was het geval in extensie en bij 15° knieflexie (DeFrate et al., 

2006). Niet alleen in anteroposterieure, ook in laterolaterale richting werd een veranderde 

biomechanica na een ruptuur van de voorste kruisband in de literatuur beschreven. Volgens de 

publicatie van DeFrate et al. (2006), is bij de knie met disruptie van de voorste kruisband een mediale 

verplaatsing van de tibia van gemiddeld 1,2 mm waarneembaar in verschillende knieflexiehoeken. 

 

De meeste biomechanische wijzigingen vinden plaats, na een niet-gereconstrueerde ruptuur van de 

voorste kruisband, in een combinatie van veranderingen in beide richtingen. Dit resulteert in rotatoire 

veranderingen van de kniebiomechanica. Er is veel discussie rond wat precies de veranderingen in de 

rotatoire component inhouden. Sommige auteurs beweren dat de exorotatie zou toenemen in de 

deficiënte knie tijdens het bewegen, andere wetenschappers zeggen dat het juist de endorotatie is die 

een toename kent (Brandsson et al., 2001; Bulgheroni et al., 1997; Mahfouz et al., 2004). Volgens 

Logan et al. (2004) ontstaat een vergrote anterieure laxiteit van het laterale compartiment na een 
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ruptuur waardoor ook meer tibiale endorotatie plaatsvindt. Brandsson et al. rapporteerden in twee 

studies (2001 en 2002) echter een vergrote exorotatie in het kniegewricht als gevolg van de 

ligamentscheur. Na een disruptie zou het centrum van rotatie in de knie zich meer naar mediaal en 

posterieur verplaatsen. Dat resulteert in een rotatoire instabiliteit naar exorotatie toe (Bulgheroni et 

al., 1997). In een andere studie van Mahfouz et al. (2004) kregen voorste kruisbanddeficiënte 

patiënten de opdracht door de knieën te buigen, zes maanden na het letsel. Uit de resultaten bleek dat 

de mediale femurcondyl zich meer naar posterieur verplaatste dan bij de controlegroep bij knieflexie. 

De flexie-as in het gewricht bevond zich meer anterieur en de rotatierichting, tussen 30° en 45° 

knieflexie, was omgekeerd in vergelijking met die van een knie zonder letsel van de voorste 

kruisband. Er vond met andere woorden een exorotatie plaats bij flexiebewegingen in het gekwetste 

tibiofemorale gewricht.  

 

Als resultaat van de rotatoire instabiliteit, optredend na het scheuren van de voorste kruisband kan 

geconcludeerd worden dat de koppeling tussen flexie-endorotatie en extensie-exorotatie (het ‘screw 

home movement-mechanisme’) verstoord wordt. In een publicatie van Andriacchi et al. (2004) wordt 

een probleem met deze gekoppelde beweging bij dergelijke patiënten beschreven. De combinatie van 

exorotatie en extensie in een niet-aangedane knie, vond niet meer plaats in het tibiofemoraal gewricht 

met een disruptie van de voorste kruisband. Deze verstoring van het screw home mechanisme 

manifesteert zich ook in het stappatroon bij voorste kruisbanddeficiënte patiënten. Andriacchi & 

Dyrby (2005) observeerden volgende wijzigingen in de stapcyclus: tijdens de zwaaifase trad in een 

knie met een disruptie van de voorste kruisband een verminderde exorotatie op, naarmate de knie 

gestrekt werd. Die trend manifesteerde zich eveneens in de aansluitende fasen van de gangcyclus. Als 

gevolg van meer endorotatie in de pathologische knie bleek dus minder exorotatie plaats te vinden 

naarmate het flexiemoment toenam in de ‘weight acceptance phase’. Daarnaast bleek uit een andere 

studie (von Porat et al., 2007) dat patiënten met een gescheurde voorste kruisband met meer knie-

extensie stappen. Dat betekent dat de knie ‘stijver’ is tijdens de stapcyclus. Een verandering in 

kinematica tijdens het stappen blijkt een invloed te hebben op het ontstaan van osteoartrose (zie 5.2). 

Een vraag die bijgevolg moet gesteld worden, luidt als volgt: is de biomechanica van de knie nog 

steeds pathologisch na een reconstructie van de voorste kruisband? 

Na een reconstructie wordt verwacht dat bovenstaande biomechanische veranderingen in het 

kniegewricht, na een disruptie van het ligament, afwezig of althans minder uitgesproken zijn. Volgens 

verscheidene bronnen (Andreisek et al., 2009; Beard et al., 2001; Brandsson et al., 2002; Lohmander 

et al., 2004) blijkt echter dat chirurgie de wijzigingen in mechanica en kinematica na een ruptuur van 

de voorste kruisband, niet zou kunnen verhinderen. In een onderzoek van Scarvell et al. (2005) 

werden patiënten met een ligamentaire reconstructie bestudeerd inzake kniebiomechanica. De auteurs 

vonden bij nagenoeg alle proefpersonen gemiddeld drie millimeter (mm) meer anterieure translatie in 

de gereconstrueerde knie bij een knie-extensietaak tegen lichte weerstand vanuit ruglig. De 
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blessurevrije controlegroep vertoonde dit niet. Tashman et al. (2004) hebben 4 tot 6 maanden na de 

ingreep de kinematica geëvalueerd met behulp van in het bot ingeplante markers. Daarbij stelden de 

onderzoekers vast dat tijdens het bergafwaarts lopen, de gereconstrueerde knieën gemiddeld een 

laterolaterale instabiliteit van 1,2 mm vertoonden in vergelijking met de controlegroep. Ook een 

onderzoek van Andreisek et al. (2009) rapporteerde een vergrote anterieure verplaatsing van de tibia, 

gemiddeld vijf millimeter. Een vergelijkende studie tussen conservatief en chirurgisch behandelde 

voorste kruisbandpatiënten bij sprong- en pivoterende opdrachten, gaf aan dat er echter geen 

significant verschil bestond in rotationele instabiliteit tussen beide groepen (Stergiou et al., 2007). 

 

 

5.2 Belang van veranderingen in biomechanica en kinematica in de knie voor het ontstaan 

van osteoartrose 

 

Het kraakbeen in het tibiofemorale gewricht is niet op elke plaats even dik (zie 4.2). Bovendien zijn er 

verschillen in kraakbeendikte ter hoogte van de tibiofemorale contactpunten tussen de intacte en de 

voorste kruisbanddeficiënte knie (zie 4.3 en 4.4). Van de Velde et al. (2009b) voerden hieromtrent 

onderzoek. Als resultaat werd verkregen dat de dikte van het kraakbeen gemiddeld 1,4 maal groter 

bleek te zijn in de contactzones bij de intacte knieën dan de totale gemiddelde dikte, terwijl dit bij de 

personen met een scheur van de voorste kruisband gemiddeld 0,9 keer dunner was in de contactzones. 

Ook na een reconstructie blijft de kniebiomechanica veranderd. Een verschuiving van de 

tibiofemorale kraakbeencontactpunten is merkbaar, wat een veranderde stressverdeling op het 

kraakbeen met zich meebrengt (Van de Velde et al., 2009b). Toch zou voornamelijk de rotatoire 

instabiliteit van groot belang zijn, na een ruptuur van de voorste kruisband. In een publicatie van 

Andriacchi et al. (2004) werd beschreven dat een verandering in de kraakbeenbelasting degeneratie en 

fibrillatie van het collageen veroorzaakt. Het aantal proteoglycanen aan de oppervlakte van het 

kraakbeen nam tevens af. Door dit alles zou de frictie op het gewrichtskraakbeen en de katabole 

activiteit ervan toenemen, wat zou resulteren in osteoartrose. Na een ruptuur van de voorste kruisband 

verplaatsen de belaste zones zich dus naar een regio van het kraakbeen die niet aangepast is aan 

belasting. Het zou zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan deze nieuwe situatie, waardoor 

degeneratie zou ontstaan. Dit zou aanleiding geven volgens Chaudhari et al. (2008) tot osteoartrose. 

Deze theorie wordt voorgesteld door Figuur 8: 



31
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kraakbeencontactpunten van het tibiofemoraal gewricht verplaatsen zich bij een ruptuur van de 

voorste kruisband (zie 5.2). Mahfouz et al. (2004) onderzochten voorste kruisbanddeficiënte 

patiënten, die geen reconstructie hadden ondergaan. Het onderzoek vond zes maanden na het letsel 

plaats. Uit de resultaten concludeerden de auteurs dat bij deze patiënten de flexie-as in de knie meer 

anterieur gelegen was. Bijgevolg is de krachtarm van de m. quadriceps veranderd waardoor de 

krachten op het kraakbeen toenemen. Dit zou aanleiding geven tot gonartrose. De wetenschappers 

vermoedden dat de beschreven veranderingen nog meer uitgesproken zouden worden op langere 

termijn. Hetzelfde gegeven werd bevestigd door andere onderzoekers (Brandsson et al., 2001; 

Buckwalter & Lane, 1997; Gao & Zheng, 2010; Stergiou et al., 2007). Uit het onderzoek van Asano 

et al. (2004) is gebleken dat biomechanische wijzigingen geen invloed hebben op het ontstaan van 

gonartrose na een voorste kruisbandruptuur. Osteoartrose zou zich op termijn hoe dan ook 

ontwikkelen ondanks de veranderde kinematica in de knie.  

 

 

5.3 Invloed van secundaire letsels op het ontstaan van osteoartrose 

 

Het spreekt voor zich dat meniscusscheuren of kraakbeenletsels, secundair ontstaan na een ruptuur 

van de voorste kruisband, een bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan van gonartrose na een voorste 

Figuur 8: Model voor het ontstaan van osteoartrose door een verandering 

in kraakbeen-belasting ten gevolge van een pathologische biomechanica 

Bron: Chaudhari et al., 2008 
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kruisbandruptuur. Ze worden veroorzaakt door episodes van ‘giving way’ of instabiliteit ter hoogte 

van het aangedane gewricht. Deze bijkomende letsels treden op indien de scheur conservatief werd 

behandeld, maar eveneens na een reconstruerende ingreep (Jones et al., 2003b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figuur 9 wordt de invloed van secundaire letsels op het ontstaan van osteoartrose schematisch 

weergegeven. Aan het trauma geassocieerde knieletsels, alsook secundaire meniscale- en 

kraakbeenletsels zijn van belang in de disregulatie van biochemische mediatoren. Het geheel geeft 

aanleiding tot het ontstaan van osteoartrose na een ruptuur van de voorste kruisband volgens Jones et 

al. (2003b).  

 

 

5.3.1 De rol van kraakbeenletsels en botkneuzingen in het ontstaan van osteoartrose 

 

Andriacchi et al., 2006 voerden onderzoek naar de invloed van rotatoire veranderingen na een ruptuur 

van de voorste kruisband op het gewrichtskraakbeen Het model van Andriacchi et al. (2006) 

voorspelde een grotere snelheid van kraakbeenverlies in het mediale compartiment van het 

kniegewricht ten opzichte van het laterale. De veranderde gangkinematica zou bijdragen tot een 

versnelde kraakbeenverdunning. De onderzoekers gaven aan dat het zeer belangrijk is deze rotatie te 

beperken bij patiënten met een scheur van de voorste kruisband. Daarenboven is het van belang voor 

ogen te houden dat bij het initiële trauma vaak letsels van het kraakbeen optreden. Deze combinatie 

van letsels werd reeds bestudeerd, onder meer door Vasara et al. (2005). Zij constateerden dat de 

patiënten (gem. leeftijd 35 jaar) met ernstigere laesies van het kraakbeen, diegenen waren die ouder 

waren en bij wie een langere tijd was verstreken tussen het letsel en de reconstructie. Bevestiging 

Figuur 9: Pathofysiologie van chondrale en meniscale letsels in de voorste kruisbanddeficiënte 

knie 

Bron: Jones et al., 2003b 
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hiervan werd gevonden in een ander artikel (Maffulli et al., 2003). In een review van Jones et al. 

(2003b) werd aangegeven dat biologisch herstel onmogelijk is na een zogenaamde “full-thickness” 

scheur in het gewrichtskraakbeen. De ruimte van het letsel wordt weliswaar opgevuld met een 

fibrocartilagineus herstelweefsel dat voornamelijk collageen type I bevat, in plaats van het initiële 

collageen type II. Dit zorgt ervoor dat het kraakbeen minder sterk is dan normaal kraakbeen, met alle 

gevolgen van dien. Toch heerst onenigheid over de invloed van kraakbeenletsels op langere termijn. 

Simonian et al. (1998) gaven in hun onderzoek weer dat kleine laesies (< 2 cm²) asymptomatisch 

blijven en geen snellere degeneratie veroorzaken op langere termijn, in tegenstelling tot laesies groter 

dan 2 cm². Specifiek binnen een voorste kruisbandgeruptureerde groep vond Spindler et al. (2005) dat 

de preoperatieve status van het kraakbeen geen invloed had op de klinische uitslag na vijf jaar. Ook in 

een studie van Widuchowski et al. (2009) werden gelijkaardige resultaten gevonden. Na een follow-

up van 15 jaar vond men geen verschil in klinische uitkomst tussen voorste kruisband 

gereconstrueerde patiënten mét of zonder bijkomend kraakbeenletsel. Echter, er dient opgemerkt te 

worden dat de klinische gegevens werden bevraagd a.d.h.v. vragenlijsten (IKDC, Tegner en Lysholm) 

en niet met behulp van radiografie. Veel hangt af van de lokalisatie, de grootte en diepte van het letsel 

(Nakamura et al., 2008). Bovendien blijkt eveneens chondropathie in het patellaire kraakbeen 

regelmatig voor te komen. Volgens een studie van Oksman et al. (2009) zou dit zelfs bij één derde 

van de voorste kruisbandgeruptureerde patiënten het geval zijn in de termijn na de operatie. Er kan 

dus geconcludeerd worden dat, hoewel er discussie is in de literatuur, de aanwezigheid van 

kraakbeenletsels, zowel in de acute als in de chronische situatie na een ruptuur van de voorste 

kruisband, een invloed kan hebben op de vervroegde ontwikkeling van osteoartrose.  

 

Tot slot is de rol van ‘bone bruises’ of botkneuzingen in de initiatie van osteoartrose na een voorste 

kruisbandruptuur niet helemaal duidelijk. In een publicatie van Buckland-Wright et al. (2000) werd 

gesteld dat botkneuzingen geen rol spelen in het ontstaan van gonartrose. Clatworthy & Amendola 

(1999) en Lohmander et al. (2007) waren echter van mening dat botkneuzingen wel een invloed 

kunnen hebben op de ontwikkeling van osteoartrose (zie 2.2.2). 

 

 

5.3.2 De rol van meniscale letsels in het ontstaan van osteoartrose 

 

Naast secundaire letsels van het tibiofemorale kraakbeen en botkneuzingen, spelen ook letsels van de 

menisci een rol in het ontstaan van osteoartrose na een voorste kruisbandruptuur (Asano et al., 2004; 

Clatworthy & Amendola, 1999; Roos et al., 1995a). Een instabiliteit en herhaaldelijke subluxaties 

zouden schade aan de menisci berokkenen, zeker indien de voorste kruisband niet werd hersteld. 

(Asano et al., 2004). In een studie van Maletius & Messner (1999) werden 34 voorste 

kruisbandpatiënten negen jaar opgevolgd na hun reconstructie. Tien patiënten hadden op deze termijn 
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één of meer meniscusletsels opgelopen, hoewel hun menisci initieel bij het trauma onaangetast bleken 

te zijn. De meeste patiënten werden één week na het trauma gereconstrueerd. Kaeding et al. (2005) 

rapporteerden dat 30% van de niet-gereconstrueerde voorste kruisbandpatiënten een scheur van de 

mediale meniscus ontwikkelden binnen het eerste jaar na het initiële letsel. Na een reconstructie 

bedroeg dit 64%. De laterale meniscus bleek minder vaak aangedaan. In het geval van een geïsoleerde 

voorste kruisbandruptuur bleek de mediale meniscus ook minder aangetast te zijn in de maanden die 

volgden na het trauma, volgens de studie. Jones et al. (2003b) registreerden dat in de chronische fase 

na een voorste kruisbandruptuur, mediale meniscusscheuren frequenter voorkomen dan aan de laterale 

zijde. Lynch et al. (1983) publiceerden dat maar liefst 98% van de voorste kruisbanddeficiënte 

patiënten risico zou lopen op een meniscusscheur gedurende het eerste jaar na het trauma. Na een 

onmiddellijke reconstructie bedroeg deze kans slechts 42%. Andere auteurs bevestigden de vergrote 

incidentie van meniscusscheuren na een voorste kruisbandruptuur na enkele maanden of jaren, ook na 

reconstructie (Maletius & Messner, 1999; Roos et al., 1995a). In een recente studie van McCann et al. 

(2009) werd de invloed van de meniscus nagegaan op de frictie en de degradatie van het 

gewrichtskraakbeen in het kniegewricht, weliswaar uitgevoerd op dieren. Het verwijderen van de 

meniscus gaf aanleiding tot verhoogde contactdrukken en een grotere frictiecoëfficiënt. Dat 

veroorzaakte op zijn beurt oppervlakkige fibrillaties, directe biomechanische slijtage en permanente 

deformatie van het kraakbeen. Wanneer de meniscus niet was geresecteerd, werden dergelijke 

veranderingen niet opgemerkt.  

 

 

5.4 De biochemische en metabole wijzigingen in het kraakbeen na een voorste 

kruisbandruptuur 

 

Uit laboratorische studies is gebleken dat in gezond kraakbeen biochemische veranderingen 

plaatsvinden naarmate de persoon ouder wordt. Deze veranderingen zouden, volgens in vitro studies 

(DeGroot et al., 1999; Grushko et al., 1989), inhouden dat de proteoglycaansynthese afneemt en een 

wijziging optreedt in de waterhuishouding. Dit resulteert in een minder stijf kraakbeen, wat volgens 

Hudelmaier et al. (2001) de kans op het ontwikkelen van osteoartrose vergroot. Andere auteurs 

(Armstrong & Mow, 1982) beschreven echter dat het kraakbeen net stijver wordt met de leeftijd ten 

gevolge van een toename aan crosslinks in het collageen en een verminderde waterinhoud in het 

gewrichtskraakbeen, wat eveneens kan leiden tot artrose. Het is ook mogelijk degeneratie te 

ontwikkelen tengevolge van traumatische gewrichtsletsels. Naast de veranderde biomechanica en de 

bijgevolg veranderde inwerking van krachten, kunnen eveneens veranderingen ontstaan in de 

biochemie en het metabolisme van het kraakbeen. In een onderzoek van Johnson et al. (2000) werd 

vastgesteld dat een acuut letsel, zoals een voorste kruisbandruptuur, de vrijstelling van cytokines kan 

triggeren, met een inflammatoire respons tot gevolg. Deze cytokines kunnen immers een inflammatie 
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moduleren en op die manier zorgen voor kraakbeenafbraak, alsook voor het verhinderen van 

anabolische processen (Lee et al., 2009; Lohmander et al., 2007). Meetbare kraakbeen- en botschade 

kunnen ontstaan na een acuut knieletsel (Cattarall et al., 2010). Zwelling van het gewrichtskraakbeen 

blijkt één van de vroegste tekenen van schade te zijn. Een veranderd zwellingsgedrag is het gevolg 

van een stoornis in de integriteit van het collageen- en proteoglycaannnetwerk in het kraakbeen 

(Arokoski et al., 2000; Setton et al., 1999). Daarenboven zou naast zwelling, een grotere deformatie 

plaatsvinden in osteoartrotisch kraakbeen wat op een verminderde stijfheid wijst (Bank et al., 2000). 

De schade aan het collageennetwerk treedt eerst op ter hoogte van de oppervlakkige laag, om bij 

verdere progressie van de aandoening door te dringen naar de diepere lagen (Arokoski et al., 2000; 

Saarakkala et al., 2010).  

 

In een aantal studies (Buckland-Wright et al., 2000; Frobell et al., 2009; Hasler et al., 1998; 

Lohmander et al., 1994; Tiderius et al., 2005; Wu et al., 2000) gepubliceerd die nagingen hoe lang de 

disregulatie in het gewrichtskraakbeen na een ruptuur van de voorste kruisband aanhoudt. Een 

onderzoek op dieren (Hasler et al., 1998) wees aan dat twee tot vier weken na een voorste 

kruisbandresectie, de eerste biochemische en morfologische veranderingen in het kraakbeen 

plaatsvonden. Het kraakbeen zou op termijn dunner, zachter en permeabeler worden (Wu et al., 

2000). Ook bij mensen kunnen deze wijzigingen ontstaan volgens Buckland-Wright et al. (2000) en  

Lohmander et al. (1994). De biochemische mechanismen zouden jaren na het initiële trauma 

ontregeld blijven, zelfs na reconstructie. Tiderius et al. (2005) analyseerden het verlies van 

glycosaminoglycanen (GAG) in de acute fase na een scheur van de voorste kruisband, meer bepaald 

gemiddeld drie weken na het trauma. Dat gebeurde aan de hand van de dGEMRIC-methode en met 

een vergelijking ten opzichte van controlepersonen, gematcht volgens het niveau van fysieke 

activiteit. Deze wetenschappers kwamen tot de conclusie dat een dergelijk letsel posttraumatisch 

oedeem veroorzaakt van het kraakbeen ter hoogte van de laterale femurcondyl. Bovendien zou het 

trauma een gegeneraliseerde biochemische verandering initialiseren in de knie, die aanleiding geeft 

tot het verlies van GAG’s in zowel het mediale als het laterale femorale kraakbeen. De tibiale 

kraakbeenplaten werden niet in dit onderzoek opgenomen. In een andere studie werden patiënten met 

een letsel aan de voorste kruisband gedurende één jaar opgevolgd (Frobell et al., 2009) voor het 

monitoren van veranderingen in gewrichtsvocht, beenmerglaesies en kraakbeen. Vooreerst werd een 

stelselmatige afname gemeten van het volume van het gewrichtsvocht. Wel werd geconstateerd dat dit 

volume bij diegenen die een reconstructie ondergingen, drie maanden na het letsel meer dan het 

drievoud was in vergelijking met de personen die conservatief werden behandeld. Ten tweede werden 

in alle aangedane knieën beenmerglaesies (BML) gevonden bij een eerste evaluatie, maximaal vijf 

weken na het trauma. Slechts bij 38% van de patiënten werd een complete resolutie hiervan 

vastgesteld na verloop van een jaar. Opnieuw werden tot zes maanden post-trauma grotere BML 

volumes gevonden bij de personen die chirurgie hadden ondergaan, niet langer verschillend na twaalf 
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maanden. Door de auteurs werd aangegeven dat de veranderingen in kraakbeenmorfologie één jaar na 

het initiële letsel een afname veronderstelde in kraakbeenvolume en -dikte voor de meeste regio’s van 

de knie, met uitzondering van het centraal gelegen kraakbeen van de mediale femurcondyl. Frobell et 

al. (2009) gaven aan dat een combinatie van toegenomen volumes van gewrichtsvocht, traag 

oplossende BML’s en veranderingen in kraakbeenmorfologie een structurele remodelering van de 

getraumatiseerde knie aangeven. Een vroege terugkeer naar intensieve sportactiviteiten zou een 

negatieve invloed hebben op het gewrichtskraakbeen. Li et al. (2011) maakten de vergelijking tussen 

gematchte, gezonde controlepersonen en patiënten die zich één jaar post-operatief bevonden na een 

voorste kruisbandreconstructie bij het evalueren van veranderingen in de kraakbeenmatrix. Uit de 

resultaten werd door de onderzoekers afgeleid dat één jaar na de reconstruerende ingreep het 

bovenliggende kraakbeen niet volledig hersteld is, ondanks het verdwijnen van de BML’s.  

 

De biochemische processen die geïnitieerd worden na het letsel hebben een impact op het kraakbeen. 

Zo zijn stijgingen waarneembaar in de concentraties van interleukines (IL-) 1, 6 en 8, alsook in deze 

van de tumor necrosis factor (TNF-α) tijdens de eerste drie maanden na een blessure aan de voorste 

kruisband (Jones et al., 2003b; Higuchi et al., 2006; Louboutin et al., 2009). Het niveau van resistine, 

een macrofaag die de vrijlating van multipele pro-inflammatoire cytokines (IL-1, -6, -12 en TNF-α) 

induceert, is het hoogst na het letsel. De concentratie ervan neemt echter af met de tijd. Lee et al. 

(2009) rapporteerden dat die concentratie voornamelijk een rol speelt van dag één tot tien weken na 

het letsel. Resistine wordt tevens meer geproduceerd door de aanwezigheid van interleukines en 

microbiële antigenen, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat (Lee et al., 2009). IL-1 en TNF-α kunnen 

oorzaken zijn van celdood van de chondrocyten in het kraakbeen (Aigner et al., 2002; Poole, 1997). 

Ook de synthese van stikstofoxide (NO) werd door Jacobson (1977) aangetoond bij artrotisch 

kraakbeen, de productie ervan wordt gestimuleerd door cytokines (Aigner et al., 2002). NO wordt 

aanzien als de belangrijkste intra-articulaire radicaal, die in de chondrocyten gevormd wordt. Het 

veroorzaakt de initiatie van een apoptose en een afname van de collageensynthese (Jacobsen, 1977; 

Jones et al., 2003b).  

 

Op het niveau van de chondrocyten en van de kraakbeenmatrix worden een aantal zaken weergegeven 

in de literatuur (Aigner et al., 2002; Jacobsen, 1977; Lohmander et al., 2007; Poole, 1997; Setton et 

al., 1999). Volgens de studie van Aigner et al. (2002) is de matrix rond de cellen sterk verstoord bij 

osteoartrose, waarbij een pathologische belasting tot celdegeneratie leidt. Matrix metalloproteïnasen 

(MMP) vormen de sleutelenzymes in de kraakbeendestructie waarvan de productie eveneens 

gepromoot wordt door IL-1 en TNF. De tegenhanger hiervan betreft TIMP (‘tissue inhibitors of 

metalloproteïnase’). Er blijkt echter na een voorste kruisbandruptuur een verhoogde concentratie aan 

MMP te zijn, met een mogelijks destructief effect op de kraakbeenmatrix tot gevolg (Higuchi et al., 

2006; Wu et al., 2008). Bovendien werd door Higuchi et al. (2006) een disbalans vastgesteld tussen 
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MMP en TIMP, die de knie nog gevoeliger maakt voor kraakbeendestructie. Volgens Lohmander et 

al. (2007) geven deze factoren samen aanleiding tot zwelling en fibrillatie van het 

gewrichtskraakbeen. Ook Setton et al. (1999) ondersteunden deze bevindingen en voegden eraan toe 

dat een significante toename zou plaatsvinden van de hydraulische permeabiliteit van het tibiaal 

kraakbeen bij compressie. ‘Chondron failure’, ten aanzien van osteoartrose, werd beschreven in een 

review van Poole (1997). De chondron zou volgens deze review geremoduleerd worden in dit 

degeneratieve proces. Naast zwelling en distensie van de micro-omgeving vinden een initiatie van 

chondrocytdistensie en een clonale proliferatie plaats. Dit mechanisme werd bevestigd door Jacobsen 

(1977) en zou samengaan met een verlies van de fibrillaire architectuur en de ontwikkeling van een 

nieuwe glycocalyx rond iedere geclusterde chondrocyt. Daarbij ontstaan een grotere 

immunoreactiviteit en een zwelling van de pericellulaire omgeving.  

 

 

6 DE CONSERVATIEVE EN CHIRURGISCHE BEHANDELING VAN DE PATIËNT MET 

EEN VOORSTE KRUISBANDRUPTUUR 

 

Een aantal klachten die voorste kruisbanddeficiënte patiënten aanbrengen zijn: de zogenaamde 

‘giving way’ of het gevoel door de knie te zakken, zwelling en pijn. Meerdere onderzoekers besloten 

dat insufficiëntie een significant risico op een progressieve kniedisfunctie en nieuwe knieletsels met 

zich zou meebrengen, zeker bij personen die sport beoefenen (Daniel et al., 1994; McDaniel & 

Dameron, 1983; Pattee et al.,1989). Om de symptomen te reduceren kunnen patiënten met een voorste 

kruisbandruptuur therapeutisch op twee manieren behandeld worden. De patiënt kan een niet-

chirurgische conservatieve behandeling krijgen of een reconstructie van het ligament ondergaan.  

 

 

6.1 De operatieve aanpak van een voorste kruisbandruptuur 

 

Het doel van een voorste kruisbandreconstructie is het verbeteren van de kniefunctie, het herstellen 

van de stabiliteit in het gewricht en het toelaten van een snellere sporthervatting bij de atleet op korte 

termijn. De doelstelling op langere termijn betreft de eventuele ontwikkeling van osteoartrose en 

secundaire letsels voorkomen (Clatworthy & Amendola, 1999; Tashman et al., 2004). Omtrent beide 

doelstellingen bestaat onder wetenschappers nog heel wat discussie (Ferretti et al. 1991; Jones et al., 

2003b; McDaniel & Dameron, 1983; Meunier et al., 2007; Swirtun et al., 2006).  

 

Wanneer voor een reconstructie wordt gekozen, worden vooreerst een aantal indicaties in overweging 

genomen. In de literatuur (Daniel et al., 1994; Kostogiannis et al., 2007; Smith et al., 2010; Swirtun et 

al., 2006) wordt gesteld dat voor een operatieve behandeling moet gekozen worden indien de patiënt 
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jonger dan 40 jaar is en deelneemt aan sport, al dan niet op competitief niveau. Jerre et al. (2001) 

stelden echter dat de leeftijd eerder als een relatieve indicatie moet aanzien worden. Bij iemand die 

hoge functionele eisen aan het kniegewricht stelt, wordt eveneens beter voor deze aanpak gekozen. 

Intussen werden immers ook al goede resultaten van een reconstruerende ingreep gerapporteerd bij 

personen die ouder waren dan 40 jaar (Arbuthnot & Brink, 2010; Khan et al., 2010). Daarnaast 

ondergaan patiënten, die frequente episodes van ‘giving way’ ervaren, eveneens best een reconstructie 

van de voorste kruisband. Een minder actieve populatie die een dergelijk letsel heeft opgelopen en 

zonder deze klachten, wordt eerder verwezen naar een conservatieve aanpak. Volgens een studie van 

Fetto & Marshall (1980) is het aangewezen de voorste kruisbandreconstructie zo snel mogelijk uit te 

voeren om secundaire gewrichtsschade te voorkomen. Er heerst echter nog controverse of een 

reconstructie de ontwikkeling van osteoartrose op termijn al dan niet kan verhinderen (Asano et al., 

2004; Ferretti et al., 1991; Gao & Zheng, 2010; Lohmander et al., 2007).  

 

Ten tweede lijken niet alle personen die een complete ruptuur van de voorste kruisband hebben 

opgelopen, nood te hebben aan een ligamentreconstructie. Noyes et al. (1983) hebben dit beschreven 

als de ‘rule of thirds’. Dat houdt in dat één derde van de personen met een deficiëntie van de voorste 

kruisband de recreatieve activiteiten kan verder zetten (‘copers’) zonder chirurgisch herstel. Een derde 

moet een deel van de activiteiten opgeven ter compensatie (‘compensators’) en een derde heeft slechte 

resultaten en zal bijgevolg een reconstructie moeten ondergaan om de kniefunctie te herwinnen (‘non-

copers’). Strehl & Eggli (2007) hebben deze regel bevestigd. Heijne et al. (2008) beschreven tevens 

dat chirurgie door patiënten als hét middel wordt aanzien om hun probleem op te lossen en snel terug 

de activiteiten te hervatten. Door een aantal auteurs (Myklebust et al., 2003; Salmon et al., 2005; 

Swirtun & Renström, 2008; von Porat et al., 2004) werd tevens sterk in vraag gesteld of het wel 

verantwoord is om atleten aan te moedigen terug te keren naar pivoterende sporten op hoog niveau na 

een letsel aan de voorste kruisband. Waldén et al. (2006) constateerden dat het risico op een nieuw 

letsel significant hoger is bij eerder geblesseerde elite-atleten ten opzichte van spelers zonder een 

vroegere ruptuur. Bovendien bestaat bij reconstructie steeds een risico op complicaties zoals septische 

artritis en artrofibrose (Bencardino et al., 2009; McHugh et al., 1998; Mouzopoulos et al., 2009; 

Smith et al., 2010). Het risico op een ruptuur van de greffe zou het grootst zijn gedurende het eerste 

jaar na de reconstructie (Salmon et al., 2005).  

 

Vervolgens wordt het resultaat na een reconstructie beïnvloed door een aantal factoren volgens 

Swirtun & Renström (2008). Deze omvatten vooreerst de fysieke factoren zoals ‘giving way’, de 

kracht van de m. quadriceps en het aantal bijkomende knieletsels. Ten tweede zijn er de psychosociale 

componenten, met name de angst voor bewegen en voor het oplopen van een nieuw knieletsel. Ook 

Chmielewski et al. (2008) en Kostogiannis et al. (2007) gaven het belang van deze psychosociale 
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aspecten weer. Daarnaast werd anterieure kniepijn als een sterke predictor beschouwd voor de 

performantie in de sportbeoefening en voor de levenskwaliteit (Heijne et al., 2009). 

 

Tot slot zijn verschillende technieken ter beschikking voor een chirurgische reconstructie. Zo kan 

onder meer gekozen worden voor een herstel van de voorste kruisband met een auto- of allogreffe, 

een één- of een tweebundeltechniek, het gebruik van een hamstringpees of de patellapees, een 

reconstructie met of zonder augmentatie, … De gebruikte techniek hangt sterk af van de voorkeur van 

de chirurg. Uit studies (Andersson et al., 1991; Meunier et al., 2007) is gebleken dat primair herstel 

met augmentatie tot betere resultaten leidt. In de literatuur (Brandsson et al., 2002; Jung et al., 2009; 

Yagi et al., 2002) lijkt men het er tevens over eens te zijn dat een dubbele bundeltechniek superieur is 

aan een enkelvoudige. Bij deze eerste operatietechniek worden de twee delen (de anteromediale en de 

posterolaterale band) van de voorste kruisband hersteld (Amis & Dawkins, 1991; Arnoczky, 1983). 

Hierdoor zou naast de anterieure translatie, ook de rotatoire instabiliteit beter opgevangen worden met 

als doel de ontwikkeling van osteoartrose op termijn te voorkomen. Rond het gebruik van een bepaald 

soort autogreffe werd heel wat onderzoek gevoerd. Hoewel de patellapeesautogreffe de voorbije 

decennia vaak werd gebruikt (Lephart et al., 1993), hebben meerdere auteurs enkele symptomen 

gerapporteerd die met deze techniek kunnen gepaard gaan: anterieure kniepijn, de incidentie van 

milde radiografische artrose op RX en pijn bij het knielen bijvoorbeeld (Feller & Webster, 2003; 

Järvela et al., 2000; Kartus et al., 1999; Laxdal et al., 2005; Pinczewski et al., 2007). Volgens 

Goldblatt et al. (2005) zou bij gebruik van een semitendinosusgreffe minder patellofemorale crepitatie 

optreden, evenals minder pijn bij knielen en minder verlies van extensie ten opzichte van een 

patellapeesgreffe. In een zeven jaar durende follow-up studie werden de verschillen in outcome 

onderzocht tussen reconstructies aan de hand van een patella- en een semitendinosuspees (Lidén et 

al., 2007). Daaruit is gebleken dat beide greffes een terugkeer toelaten naar het vroegere 

activiteitenniveau. Bovendien waren geen significante verschillen in morbiditeit en laxiteit 

waarneembaar tussen beide studiegroepen. In een gelijkaardig opzet van Pinczewski et al. (2007), 

lopend over tien jaar, werden dezelfde resultaten gerapporteerd. Deze auteurs opteerden op basis van 

hun onderzoek, voor het gebruik van een hamstringpees bij de reconstructie van een voorste 

kruisband omdat meer mensen klachten ontwikkelden na een chirurgische ingreep met een 

patellapeesgreffe.  

 

 

6.2 Vergelijking tussen de conservatieve en de operatieve behandeling 

 

De resultaten van de conservatieve aanpak en van de operatieve methode op langere termijn werden 

onderzocht in een aantal follow-up studies. In slechts weinig onderzoeken werden patiënten langer 

dan 15 jaar opgevolgd. Bovendien moet opgemerkt worden dat de operatietechnieken en de kennis 



40
 

binnen zo’n periode sterk evolueren. Algemeen kan volgens de literatuur (Daniel et al., 1994; 

Kostogiannis et al., 2007; McDaniel & Dameron, 1980; Möller et al., 2009; Muaidi et al., 2007; 

Noyes et al., 1983; Scavenius et al., 1999; Sommerlath et al., 1991; Swirtun et al., 2006) gesteld 

worden dat een afname plaatsvindt van het activiteitenniveau onafhankelijk van de gekozen 

behandeling. Onderzoek van Daniel et al. (1994) gaf aan dat deze daling niet zozeer te wijten is aan 

het letsel op zich, maar wel aan een verandering van de levensstijl. Daarentegen beweerden zowel 

Lynch et al. (1983) als Satku et al. (1986) dat de reden voor die afname in activiteit moet gezocht 

worden in de meniscale letsels en de degeneratieve effecten die zich op lange termijn ontwikkelen. 

Hoe hoger het sportactiviteitenniveau, hoe groter tevens het risico wordt om een nieuw letsel op te 

lopen (Wickiewicz, 1990). De subjectieve kniefunctie, die aan het activiteitenniveau wordt 

gecorreleerd (Andersson et al., 1991), blijkt ook significant af te nemen op termijn na zowel een 

operatieve als een conservatieve behandeling (Jerre et al., 2001; Kostogiannis et al., 2007; Möller et 

al., 2009). Deze subjectieve parameter wordt bepaald aan de hand van de ‘Lysholm knee score’. 

Andersson et al. (1991) gaven wel weer dat personen met een voorste kruisbandreconstructie een 

significant betere kniefunctie hadden dan de conservatief behandelden. Dat werd bevestigd door 

Meunier et al. (2007). Echter werd in een recent onderzoek beschreven dat slechts 20 tot 25% van de 

patiënten nog tevreden was zeven tot tien jaar na een reconstruerende ingreep (Jung et al., 2009). 

Ferretti et al. (1991) voerden onderzoek naar de relatie tussen een reconstructie van de voorste 

kruisband en het kraakbeen. De auteurs stelden vast dat een dergelijke ingreep niet de bestaande 

kraakbeenschade kan herstellen, maar mogelijks de progressie van chondrale laesies kan afremmen 

door de biomechanica van het kniegewricht te verbeteren. Volgens Meunier et al. (2007) zou 

chirurgie zorgen voor een kleiner risico op secundaire meniscale letsels. In de literatuur (Jones et al., 

2003b; Kannus & Järvinen, 1987; McDaniel & Dameron, 1980) werd beschreven dat een hogere 

prevalentie van meniscale letsels bij conservatief behandelde voorste kruisbandpatiënten en een 

verlies van het beschermingseffect van de menisci, resulteren in schade ter hoogte van het 

gewrichtskraakbeen. Ook Fithian et al. (2002) concludeerden in een review dat geassocieerde letsels 

optreden op termijn, ongeacht de aanpak van een complete ruptuur van de voorste kruisband. In een 

follow-up studie van 30 jaar van Taylor et al. (2009) werd geregistreerd dat 20 van de 26 patiënten, na 

een reconstructie van de voorste kruisband, nog minstens één operatie ondergingen. Slechte scores op 

tal van functionele testen werden gecorreleerd met meniscale chirurgie, die een belangrijke 

predictieve factor bleek te zijn voor de resultaten op lange termijn. Andere wetenschappers 

ondersteunden deze bevindingen (Swirtun & Renström, 2008). 
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7 DE TERUGKEER NAAR SPORT NA EEN VOORSTE KRUISBANDRUPTUUR 

 

Na een scheur van de voorste kruisband, is het voor de atleet niet vanzelfsprekend om terug te keren 

naar hetzelfde sportniveau. Indien een reconstructie wordt uitgevoerd, lijkt de sporter de grootste kans 

te maken op een ‘comeback’. Myklebust & Bahr (2005) gaven een overzicht inzake de terugkeer na 

een voorste kruisbandreconstructie: 65 tot 88% van de atleten keert terug naar het initiële sportniveau. 

Na een conservatieve behandeling varieerden deze percentages van 19 tot 82%. Uit andere studies 

(Jerre et al., 2001; Kvist et al., 2005; Roos et al., 1995b) werd geconcludeerd dat ongeveer de helft 

van de patiënten na reconstructie terugkeert naar zijn of haar initiële sportniveau binnen enkele 

maanden na het letsel. Op langere termijn liggen de percentages lager volgens Lohmander et al. 

(2004): na twaalf jaar sport nog slechts 15% op hetzelfde niveau en dit onafhankelijk van een 

reconstructie of een conservatieve behandeling. In tegenstelling tot voorgaande resultaten werd door 

Brophy et al. (2009) beschreven dat een reconstruerende ingreep professionele sporters in staat stelt 

een even lange carrière te doorlopen als teamgenoten zonder een kruisbandletsel. Dit was niet het 

geval na een menisectomie. 

 

Gemiddeld duurt de revalidatie na een voorste kruisbandruptuur een zestal maanden. Na twee tot drie 

maanden mogen lichte sportactiviteiten, zoals lopen, in de revalidatie ingebouwd worden. Toch duurt 

het bijkomend nog drie tot vier maanden vooraleer sportspecifieke activiteiten met volle vertrouwen 

kunnen uitgevoerd worden (Kvist, 2004; Myklebust & Bahr, 2005). De tijdsnorm voor volledige 

sporthervatting, na een traditioneel revalidatieprogramma, bedraagt gemiddeld tussen negen en twaalf 

maanden (Paulos et al., 1981; Witvrouw & Lorent, 2006). Volgens dezelfde bronnen kan het joggen 

hernomen worden na drie maanden, niet-contactsporten zouden kunnen hervat worden na vijf tot zes 

maanden. Voor contactsporten met sprongen en plotse richtingsveranderingen wordt best gewacht tot 

zes tot zeven maanden na de reconstructie aangezien de greffe pas na deze periode sterk genoeg zou 

zijn (Frndak & Berasi, 1991). Een versneld programma beoogt dan weer een volledige sporthervatting 

na vier tot zes maanden (Shelbourne & Nitz, 1990; Shelbourne & Nitz, 1992). 

 

De criteria voor het terugkeren naar de sport moeten volgens Kvist (2004) empirisch benaderd 

worden. In de literatuur (Cascio et al., 2004; Kvist, 2004; Neeter et al., 2006; Shelbourne & Rowdon, 

1994) zijn enkele criteria vooropgesteld waaraan een voorste kruisbandpatiënt na een reconstructie 

moet beantwoorden, vooraleer hij terug voluit mag sporten. Ten eerste moet de kniefunctie (pijn, 

zwelling en ROM) genormaliseerd zijn. Daarnaast moet ook de isokinetische spierkracht van de m. 

quadriceps en de mm. hamstrings minstens 80 tot 90% moeten bedragen in vergelijking met het 

heterolaterale lidmaat, vooraleer sport volledig mag hervat worden. Volgens een publicatie van Kvist 

(2004) zou in de m. quadriceps echter zes maanden postoperatief, nog steeds een spierkrachtdeficiet 

van 19 tot 44% zijn. Voor de mm. hamstrings was dit minder dan 10%. Tot slot kunnen nog enkele 



42
 

functionele testen vermeld worden die de kracht in de onderste ledematen en het 

uithoudingsvermogen nagaan. Dit zijn onder meer de ‘one-leg single hop for distance’, de ‘one-leg 

triple hop for distance’, de ‘one-leg timed hop’, de ‘one-leg cross-over hop for distance’, de ‘stair 

hoptest’ en de ‘vertical jump’ (Bolgla & Keskula, 1997; Gustavsson et al., 2006; Hamilton et al., 

2008; Hopper et al., 2002; Noyes et al., 1989; Noyes et al., 1991; Petschnig et al., 1998; Reid et al., 

2007; Wilk et al., 1994). De gemeten waarden voor deze testen worden telkens vergeleken met het 

contralaterale been. De links-rechts waarden mogen bij deze testen niet meer dan 15% verschillen 

voor een toelating tot sporthervatting.  

 

 

8 BESLUIT 

 

De problematiek rond rupturen van de voorste kruisband en de vervroegde ontwikkeling van 

osteoartrose op termijn is veel bestudeerd, zeker binnen een sportieve populatie. Binnen een 

dergelijke populatie wordt vaak gekozen voor ligamentair herstel. Zelfs na een reconstructie blijkt de 

biomechanica van het tibiofemorale gewricht niet voldoende hersteld te zijn, wat in samenhang met 

geassocieerde letsels (acuut en chronisch), kan zorgen voor de ontwikkeling van osteoartrose op 

langere termijn. Door een veranderde biomechanica zijn de tibiofemorale kraakbeencontactpunten 

verplaatst. Dit heeft tot gevolg dat het kraakbeen wordt belast op plaatsen waar het minder dik is. 

Bovendien heeft het gewrichtskraakbeen na een disruptie van de voorste kruisband eveneens 

biochemische en metabole wijzigingen ondergaan, naar aanleiding van inflammatoire ‘pathways’. 

Gezien de link van osteoartrose met kraakbeenverdunning en -verweking is het zeker de moeite waard 

om het gewrichtskraakbeen verder onder de loep te nemen.  

 

Tot nog toe wordt de toelating tot sporthervatting gegeven indien voldaan wordt aan een aantal 

functionele en klinische tests. Het lijkt echter, vanuit bovenstaande bevindingen, niet onbelangrijk 

ook het kraakbeen als parameter in deze beoordeling te betrekken. Meer specifiek zou het 

deformationeel gedrag ervan moeten worden onderzocht, waarbij moet worden nagegaan hoe groot de 

deformatie is na belasting en hoe groot het herstel is na een bepaalde tijd.  

 

In het hierop volgend studieopzet werden twee groepen personen vergeleken: één groep met een 

reconstructie van de voorste kruisband (zes maanden post-operatief) en een gematchte controlegroep 

zonder voorgeschiedenis van knieletsels. Beide groepen werden onderworpen aan een aantal 

functionele testen, vragenlijsten en een fysieke belasting. De deformatie van het gewrichtskraakbeen 

werd gemeten aan de hand van MRI. Deze studie had als doel het deformationeel karakter van het 

tibiofemorale gewrichtskraakbeen te onderzoeken als functionele parameter om op die manier nieuwe 

inzichten te kunnen verwerven inzake sporthervatting na een voorste kruisbandreconstructie. 
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Momenteel mag een atleet met een gereconstrueerde voorste kruisband na ongeveer drie maanden 

terug beginnen lopen. Na zes tot negen maanden mag de sporter terug voluit zijn/haar sport 

beoefenen, naargelang het om een contactsport gaat of niet. Een vraag die men daarbij zou kunnen 

stellen is of dit misschien te snel is? Is het kraakbeen van de knie in staat deze belasting opnieuw op te 

vangen, zes maanden na de operatie? Kan het kraakbeen herstellen van de belasting? In wat volgt 

wordt getracht een antwoord te geven op deze vragen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL II 

 

STUDIE &AAR HET I& VIVO DEFORMATIO&EEL GEDRAG VA& 

HET KRAAKBEE& VA& DE K&IE ALS FU&CTIO&ELE PARAMETER I& 

RELATIE TOT SPORTHERVATTI&G BIJ PATIË&TE& MET EE& 

VOORSTE KRUISBA&DRECO&STRUCTIE, O&DERZOCHT MET 

‘MAG&ETIC RESO&A&CE IMAGI&G’ 
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1 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

 

Het onderzoek had als doel het verschil in deformationeel gedrag van het gewrichtskraakbeen in de 

knie te onderzoeken gesteund op MRI-beelden (‘Magnetic Resonance Imaging’), voor en na een 

opgelegde belasting. In deze klinische studie werd een vergelijking gemaakt tussen sporters, die zes 

maanden ver in de revalidatie na een voorste kruisbandreconstructie zijn en gematchte 

controlepersonen. De matching gebeurde op basis van leeftijd, geslacht, sportbeoefening en ‘Body 

Mass Index’ (BMI). Aan de hand van de MRI-scans werd een 3D-volume gemaakt van het 

gewrichtskraakbeen van de knie. De centrale vraag is of binnen iedere deelgroep een significante 

deformatie was opgetreden na het uitvoeren van een opgelegde belasting, met name een halfuur lopen 

op geasfalteerde ondergrond. Daarnaast werd ook het herstel na belasting binnen elke groep apart 

onderzocht over verschillende meetmomenten tot één uur na belasting.  

De nulhypothese kon tweeledig opgesteld worden: er was enerzijds geen verschil in deformationeel 

gedrag van het gewrichtskraakbeen tussen beide groepen onmiddellijk na de in vivo belasting. 

Anderzijds was het volumeherstel van het kraakbeen tot één uur na de belasting gelijklopend voor de 

twee beschouwde studiegroepen. In de alternatieve hypothese werd gesteld of er een significant 

verschil was in deformatie tussen de gereconstrueerde groep atleten en de controlegroep na de in vivo 

belasting en het herstel van het kraakbeen verloopt minder snel in de geopereerde groep atleten. 

Hierbij werd tot slot nagegaan of welbepaalde variabelen (KOOS, Baecke, LSI, gelopen afstand,...) 

een invloed hadden op het deformationeel gedrag van het gewrichtskraakbeen.  

 

2 METHODE EN MATERIAAL 

 

2.1 Recrutering onderzoekspopulatie 

 

Om geschikte patiënten te rekruteren voor deze studie, werd beroep gedaan op twee verschillende 

centra met twee orthopedisten: dokter P. Verdonck werkzaam in het Universitair Ziekenhuis te Gent 

en dokter T. Peeters van het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis te Aalst. Aan het onderzoek namen elf 

patiënten vrijwillig deel waaronder zes vrouwen en vijf mannen. Daarnaast werden elf gematchte 

controlepersonen opgenomen in de studie, eveneens op vrijwillige basis. 

 

Bij de patiëntenrekrutering werden een aantal inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd: de studie had 

een relatief jonge en sportieve doelgroep van het kaukasische ras voor ogen. Enkel sporters die zes 

maanden ver waren in de revalidatie na een primaire reconstructie van een geïsoleerde voorste 
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kruisbandscheur werden opgenomen in het onderzoek. Meer bepaald moest de reconstructie van dit 

ligament gebeurd zijn door middel van een hamstringsgreffe (autogreffe). Personen die bijkomende 

kraakbeen- (zowel behandeld als onbehandeld) of meniscusletsels (behandeld d.m.v. menisectomie of 

meniscushechting) in de knie hadden, werden niet in het opzet geïncludeerd. Patiënten moesten een 

revalidatieprogramma hebben gevolgd en mochten tevens het jaar vóór de reconstruerende ingreep 

geen kraakbeenletsels in het kniegewricht hebben opgelopen. Daarenboven mochten deze 

proefpersonen geen blessures aan de contralaterale knie op het tijdstip van de testing hebben. Het 

spreekt bovendien voor zich dat eerdere chirurgie (bilateraal), voorafgaand aan de voorste 

kruisbandreconstructie, en gekende degeneratieve gewrichtskwalen als exclusiecriteria werden 

gehanteerd. 

 

Voor elke deelnemende patiënt werd vervolgens een gematchte proefpersoon in de studie opgenomen. 

De matching werd uitgevoerd aan de hand van de volgende criteria: de leeftijd, het geslacht, de BMI, 

de Baecke-vragenlijst (voor het onderdeel betreffend sport), het Tegner-activiteitenniveau en de sport 

die de geopereerde persoon hoofdzakelijk beoefende. Dit zijn factoren waarvan kan uitgegaan worden 

dat ze een rol spelen in het volume en de dikte van het gewrichtskraakbeen in de knie, zoals eerder 

vermeld in deel 1 (zie 4.2.1 en 4.2.2). Bovendien geven ze ook een indicatie van wat het kraakbeen in 

normale situaties zou moeten aankunnen. Vanzelfsprekend mochten de controlepersonen eveneens 

niet aan gekende degeneratieve gewrichtsaandoeningen lijden, geen eerdere operaties ondergaan 

hebben aan de beide knieën of mochten geen eerdere knieletsels in de voorgeschiedenis aanwezig 

zijn.  

 

Tot slot moesten de personen uit beide groepen nog aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen. 

Iedereen moest een leeftijd tussen 20 en 40 jaar alsook een BMI tot maximaal 30 kg/m² hebben. Elke 

deelnemer moest de voorbije drie tot vijf jaren aan regelmatige sportbeoefening gedaan hebben en een 

halfuur kunnen lopen om het experiment succesvol te volbrengen. Mogelijke contra-indicaties 

(bijvoorbeeld zwangerschap, aanwezigheid van metalen in het lichaam, claustrofobie, …) voor een 

MRI-onderzoek werden zorgvuldig nagevraagd. Een overzicht van de objectieve 

groepskarakteristieken wordt voorgesteld in Tabel 3 bij de onderzoeksresultaten (zie 3.1). Alle 

proefpersonen kregen voorafgaand aan de testen een ‘Informed Consent’ om in te stemmen met een 

deelname aan het onderzoek. Het hele protocol werd eveneens voorgelegd aan en goedgekeurd door 

het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis te Gent. 
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2.2 Onderzoeksprotocol 

 

Het onderzoek vond plaats op de campus van het Universitair Ziekenhuis te Gent. De proefpersonen 

werden elk afzonderlijk uitgenodigd voor een testmoment. Het geheel aan testen nam per individu een 

drietal uur in beslag en werd telkens ’s avonds uitgevoerd. Op die manier werd mogelijke diurnale 

variatie van het kraakbeenvolume uitgesloten (Waterton et al., 2000). Alle proefpersonen kregen op 

voorhand het advies de dag van de testen zelf, alsook de dag voordien het kraakbeen zo weinig 

mogelijk te belasten. Meer bepaald werd gevraagd geen trappen te nemen, geen zware lasten te tillen, 

niet te lopen en geen andere sportactiviteiten te beoefenen naar het voorbeeld van eerdere 

onderzoeken van Bingham et al. (2008) en Van Ginckel et al. (2011). De studie bestond uit twee grote 

onderdelen. Het eerste deel omvatte enkele functionele testen en als tweede deel werd een MRI-

onderzoek rond het deformationeel gedrag van kraakbeen uitgevoerd. Bij de functionele testen werd 

telkens een evaluatie gemaakt van beide zijden, in tegenstelling tot het MRI-onderzoek. Bij de groep 

patiënten werd het geopereerde been gekozen voor het MRI-onderzoek, bij de controlepersonen werd 

dit op de volgende manier bepaald: er werd nagegaan of de geopereerde knie van de patiënten al dan 

niet de dominante zijde betrof. De dominantie werd telkens bepaald door de voet waarmee tegen een 

bal getrapt wordt. Ook bij de gematchte controlepersonen werd de dominante zijde bepaald. Indien 

een patiënt aan de dominante zijde geopereerd was, werd de controlepersoon eveneens aan de 

dominante zijde getest.  

 

 

2.2.1 Functionele testen 

 
Het eerste deel van het onderzoek omvatte een bilaterale laxiteitsmeting van de knie. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van een toestel, namelijk de GeNouRoB®. De knie werd in een flexiepositie gebracht 

van 20 graden (gelijkaardig aan de Lachmantest-positie) en er werd geen rotatie toegelaten van het 

onderbeen (Robert et al., 2009). Zowel het boven- als het onderbeen werden gefixeerd om vervolgens 

een graduele kracht (in vijf fasen, gaande van 67N (Newton) naar 250N) op het onderbeen te laten 

inwerken. Op deze manier werd een voorste schuifladetest nagebootst. De meting gebeurde tot op 0,1 

mm nauwkeurig. Ter gewenning aan het toestel werd gebruik gemaakt van drie herhalingen aan 134N 

om voldoende relaxatie van de mm. hamstrings te verkrijgen. Vervolgens werd de eigenlijke test 

uitgevoerd, waarbij driemaal een kracht tot 250N werd uitgeoefend op het onderbeen. Tussen de 

verschillende metingen aan één zijde werd telkens een vijftal seconden pauze voorzien. Wanneer 

vervolgens het andere lidmaat werd getest, werd een rustperiode van een minuut ingelast. Eerder 

onderzoek met de GeNouRoB® heeft uitgewezen dat dit toestel een goede inter- en intratester-

reproduceerbaarheid heeft ten opzichte van de KT-1000 (Robert et al., 2009). Bovendien is gebleken 
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dat de metingen onafhankelijk zijn van de ervaring van de onderzoeker, in tegenstelling tot andere 

toestellen waarbij dat niet het geval zou zijn, zoals de KT-1000, Rolimeter, VKLD (Vermont Knee 

Laxity Device), etc. (Berry et al., 1999; Fleming et al., 2002; Pugh et al., 2009; Schuster et al., 2004; 

Sernert et al., 2001a; Sernert et al., 2001b; Un et al., 2001; Wiertsema et al., 2008). Na de meting 

werd, om beide groepen specifiek met elkaar te kunnen vergelijken, een relatieve waarde berekend 

van de knielaxiteit. Bij de patiëntengroep werd de absolute laxiteitswaarde van de niet-

gereconstrueerde knie afgetrokken van de gemeten waarde aan de geopereerde zijde (de formule = 

aangedane zijde – niet-aangedane zijde). Zo werd een relatieve waarde bekomen die het verschil 

tussen beide knieën weergeeft. Om bij de gematchte controlepersoon dezelfde formule te kunnen 

gebruiken, werd gekeken naar de dominantie bij de desbetreffende patiënt. In eenzelfde volgorde 

werd vervolgens bij de controlepersoon een relatieve laxiteitsmeting berekend om op die manier de 

inter-individuele variabiliteit uit te middelen. Zo werd het verschil in laxiteit tussen beide zijden, 

uitgedrukt in millimeter, duidelijk. 

 

Een volgend luik binnen de functionele metingen bestond uit de ‘single-leg hoptest for distance’. Dit 

is een test die gemakkelijk kan worden uitgevoerd in een klinische setting en een idee geeft over de 

sprongkracht en de dynamische stabiliteit van de onderste ledematen (Fitzgerald et al., 2001). De 

sprongtest werd op een gestandaardiseerde manier uitgevoerd door de handen op de rug te houden en 

na de sprong nog drie seconden het evenwicht te bewaren, naar het voorbeeld van de beschrijving van 

Bolgla & Keskula (1997) en Noyes et al. (1989). De uitvoering van deze test gebeurde blootsvoets. 

Bij een ongeldige poging, zoals bij het plaatsen van de andere voet, het maken van een bijkomende 

sprong of het verlies van het evenwicht, werd de meting opnieuw uitgevoerd. De gesprongen afstand 

werd tot op één centimeter nauwkeurig, gaande van de basislijn (nul centimeter) tot de hiel van de 

proefpersoon. Telkens kregen de deelnemers een testpoging, gevolgd door drie geldige metingen en 

dit zowel voor het linker- als het rechterbeen (Ageberg et al., 1998). Aanmoediging werd toegestaan 

bij deze functionele test. Tussen iedere poging werd 30 seconden pauze gegeven, bij het wisselen van 

been werden twee minuten rust voorzien. Na het afnemen van de unipodale sprongtest werden de 

gemiddeld gemeten waarden van alle proefpersonen aan beide zijden omgevormd tot één waarde: de 

‘lower limb symmetry index’ (LSI). Dit geeft een relatieve waarde weer met de verhouding van beide 

zijden, uitgedrukt in een percentage. Vooreerst werd de LSI van elke patiënt berekend door de 

volgende formule: (aangedane zijde / niet-aangedane zijde) x 100 (Östenberg et al., 1998; Reid et al., 

2007; Sekiya et al., 1998; Wilk et al., 1994). Bij de controlepersonen werd, volgens de matching naar 

de welbepaalde patiënt, in eenzelfde verhouding inzake dominantie, de LSI bepaald. Indien de LSI ≥ 

85% bedraagt, wordt van een normale links-rechts verhouding gesproken (Barber et al., 1990; Noyes 

et al., 1991; Petschnig et al., 1998). Er werd bewust gekozen binnen dit testprotocol om slechts één 

sprongtest te hanteren. Op die manier was de belasting op het kraakbeen niet te groot en werd 

bijgevolg het verdere onderzoek rond het deformationeel gedrag van het gewrichtskraakbeen niet te 
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zeer beïnvloed. Reid et al. (2007) rapporteerden in hun studie een goede betrouwbaarheid en validiteit 

van de unipodale sprongtest na een reconstructie van de voorste kruisband. Andere onderzoekers 

kwamen tot dezelfde conclusie bij gezonde proefpersonen (Ageberg et al., 1998; Augustsson et al., 

2004; Bolgla & Keskula, 1997; Gustavsson et al., 2006; Hopper et al., 2002; Neeter et al., 2006; 

Petschnig et al., 1998). Om eventuele spierletsels tengevolge van deze opdracht te voorkomen, werd 

een opwarming voorzien. De sprongtest werd voorafgegaan door een vijftal minuten fietsen op een 

hometrainer, naar het voorbeeld van de protocols in eerdere studies (Bolgla & Keskula, 1997; 

Gustavsson et al., 2006). 

Tot slot werden binnen dit gedeelte van het onderzoek ook enkele antropometrische waarden 

opgemeten, met name lichaamsgewicht en -lengte zodoende de BMI te kunnen berekenen.  

 

 

2.2.2 Opgelegde belasting, vragenlijsten en visualisatie kraakbeen met MRI 

 

Het tweede deel van het onderzoek startte met 45 tot 60 minuten rust om het kraakbeen van de knie 

zijn maximale volume te laten aannemen en korte termijn effecten van voorgaande belasting te 

reduceren. Dit werd eerder toegepast door meerdere onderzoekers (Boocock et al., 2009; Cotofana et 

al., 2011; Eckstein et al., 1999, 2001b en 2002a; Kessler et al., 2006 en 2008; Van de Velde et al., 

2009b; Van Ginckel et al., 2010 en 2011). De proefpersonen werden hierbij in langzit gepositioneerd 

met een knierol onder beide knieën. Steunname op het te testen onderste lidmaat werd verboden vanaf 

dat moment. Gedurende deze periode van fysieke rust kregen de deelnemers een reeks vragenlijsten. 

Omdat niet enkel op basis van de resultaten van klinische testen kan voortgegaan worden, werden ook 

subjectieve variabelen bevraagd (de Groot et al., 2008; Kocher et al., 2002). Er werd gepeild naar 

algemene administratieve gegevens, alsook werden bij de patiëntengroep gegevens omtrent het 

letselmechanisme, chirurgische gegevens en kniepijn gedurende de voorbije week bevraagd. 

Daarnaast werden een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt. De voorkeur ging uit naar het 

gebruik van meerdere schalen om op die manier een completer beeld te kunnen schetsen van de 

algemene, maar vooral fysieke toestand van de controlepersonen en de patiënten (Neeb et al., 1997). 

Eerst werd de ‘Tegner activity score’ afgenomen. Deze vragenlijst peilt naar het niveau van fysieke 

activiteit van de persoon, met inbegrip van zowel activiteiten in het dagelijkse leven als van 

recreatieve en competitieve sportbeoefening (Tegner & Lysholm, 1985). Daarbij wordt gewerkt met 

een schaal, gaande van nul tot tien, waarbij nul betekent dat men niet kan werken tengevolge van het 

knieprobleem. De hoogste score geeft competitief sporten aan op hoog niveau. Ten tweede werd ook 

gebruik gemaakt van de ‘Lysholm knee score’. Dit is een scoresysteem om de stabiliteit van het 

kniegewricht na te gaan na een chirurgische ingreep (Lysholm & Gillquist, 1982; Tegner & Lysholm, 

1985). De patiënten moeten hierbij zelf de functie en de stabiliteit van hun knie beoordelen aan de 
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hand van een aantal vragen. Via twee korte vragenlijsten werd ook de sportbeoefening tijdens de 

jeugd en gedurende de afgelopen week bevraagd (welke sport, intensiteit en frequentie). Voor het 

sporten tijdens de jeugd werd specifiek gevraagd naar het aantal periodes waarin aan sport werd 

gedaan. Daarvoor werden vijf periodes vooropgesteld: tijdens het kleuteronderwijs, de lagere school, 

het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en tijdens de eerste werkervaring tot 30 jaar. Helminen 

et al. (2000) postuleerden dat regelmatige gewrichtsbelasting tijdens de jeugd zou bijdragen tot het 

sterker worden van het collageennetwerk en zou helpen in de preventie van osteoartrose op latere 

leeftijd. De groeiperiode is immers cruciaal voor de vorming van het collageennetwerk, aangezien de 

remodelering van kraakbeen en turnover van collageen ophoudt bij het bereiken van een mature 

leeftijd. Vervolgens werd de ‘Factor Occupational Rating System Scale’ (FORSS) gebruikt. 

Frequentie, duur en intensiteit van verschillende activiteiten (bijv. squatten, trappen opgaan, …) 

worden hierin bevraagd (Noyes et al., 1989). Ook de Baecke-vragenlijst, met drie domeinen rond 

fysieke activiteit, werd gehanteerd. Deze drie subschalen bevragen de fysieke activiteit op het werk, 

in de sport en tijdens de vrije tijd ongeacht het sporten (Baecke et al., 1982). De Short Form-36 (SF-

36) behoorde ook tot deze reeks. Dit is de meest algemene van alle gehanteerde vragenlijsten en gaat 

de algemene gezondheid na in acht subschalen met in totaal 36 items. Ieder onderdeel krijgt een score 

tussen 0 en 100, waarbij hogere scores duiden op een betere gezondheidstoestand (McHorney et al., 

1993; McHorney et al., 1994; Van der Zee & Sanderman, 2003). Tot slot vormde de ‘Knee Injury and 

Osteoarthritis Outcome Score’ (KOOS) een laatste onderdeel binnen dit geheel. Deze lijst is 

gewrichtsspecifiek en bestaat uit vijf delen: pijn, andere symptomen, ADL, sport & recreatie en knie-

gerelateerde levenskwaliteit (Roos et al., 1998; Roos & Lohmander, 2003). Daarbij werd telkens 

navraag gedaan naar deze factoren binnen het tijdsbestek van de afgelopen week. Al deze 

vragenlijsten werden in de literatuur als betrouwbaar en valide omschreven (Aaronson et al., 1998; 

Baecke et al., 1982; Briggs et al., 2009; de Groot et al., 2008; Hambly & Griva, 2010; Hertogh et al., 

2008; Lysholm & Gillquist, 1982; Marx et al., 2001; Miller et al., 1994; Negahban et al., 2011; Ono 

et al., 2007; Philippaerts & Lefevre, 1998; Roos et al., 1998; Roos & Lohmander, 2003; Roos & 

Toksvig-Larsen, 2003; Salavati et al., 2011; Strik et al., 1998; Van der Zee & Sanderman, 2003).  

 

Eens de rustperiode voorbij, kon de eerste MRI-scan gestart worden. De proefpersonen kregen hierbij 

de opdracht tot de scanner te komen zonder het te testen been te belasten (a.d.h.v. unipodale sprongen 

op het niet te onderzoeken lidmaat). Na de eerste scan werd de studiepersonen een fysieke belasting 

opgelegd. Deze opdracht omvatte een halfuur lopen op eigen tempo. Het parcours werd uitgekozen op 

geasfalteerde weg in en rond de ziekenhuiscampus om op die manier de impact op het kraakbeen zo 

groot mogelijk te maken. Dit werd al eerder uitgevoerd door buitenlandse onderzoekers (Mosher et 

al., 2005; Mosher et al., 2010) Het schoeisel waarmee in de studie moest gelopen worden, ‘Ekiden 

50’ genaamd, werd voorzien door de onderzoekers. Op die manier werd mogelijke interferentie van 

onder meer het soort schoeisel of de mate van schokdemping op de deformatie van het 
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gewrichtskraakbeen tegengegaan. Er werd voor een loopbelasting geopteerd aangezien hierbij een 

grotere impact is op het kraakbeen dan bij wandelen. Van den Bogert et al. (1999) stelden inwerkende 

krachten vast die vier tot acht keer groter zijn bij lopen dan bij stappen. Tijdens de loopopdracht 

werden de proefpersonen begeleid door een met hen meefietsende onderzoeker. Deze registreerde de 

afgelegde afstand en de gemiddelde snelheid door middel van een fietscomputer.  

 

Onmiddellijk na de opgelegde belasting werden de proefpersonen een ‘Visual Analogue Scale’ (VAS) 

voorgelegd waarop de ervaren pijn in de knie tijdens het lopen moest weergeven worden op een 

schaal van nul tot tien. Binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek (maximaal drie minuten) namen de 

proefpersonen terug plaats in het MRI-toestel (Boocock et al., 2009; Eckstein et al., 2000; Kersting et 

al., 2005; Kessler et al., 2006 en 2008). Vervolgens werden om het kwartier, te starten vanaf de eerste 

post-scan, gedurende één uur, nieuwe volumescans genomen. Op die manier werden vier post-scans 

verkregen: onmiddellijk na de belasting, 15, 30 en 45 minuten later. Hierdoor werd een objectivatie 

verkregen van de kraakbeendeformatie enerzijds en het herstel van het kraakbeenvolume anderzijds. 

Van elke proefpersoon werden, met de pre-scan inbegrepen, in totaal vijf MRI-beelden verkregen. 

 

Daar waar röntgenstralen structurele botveranderingen en gewrichtsvernauwingen kunnen weergeven, 

kunnen via de MRI-methode ook de weke delen gevisualiseerd worden. Het is mogelijk een directe 

visualisatie te verkrijgen van het gewrichtskraakbeen zonder daarbij invasieve methodes te gebruiken. 

Het contrast tussen de verschillende weefselstructuren is voldoende groot om ze van elkaar te kunnen 

onderscheiden. De intrede van de MRI heeft dan ook heel wat deuren geopend voor verder onderzoek, 

waaronder ook de invloed van beweging op het kraakbeen en de research over osteoartrose. Naast de 

toepassing binnen studies heeft de MRI uiteraard eveneens zijn belang in de kliniek, in zowel 

diagnostiek als verdere opvolging van tal van letsels en aandoeningen (Eckstein et al., 2002b en 

2006a; Eckstein & Wirth, 2011). In een onderzoek van Raynauld et al. (2006) werd aangetoond dat 

het gebruik van de kwantitatieve MRI sensitiever is voor veranderingen dan de gestandaardiseerde 

radiografie. Het is dan ook de ideale methode om toe te passen binnen dit kader aangezien het toestel 

een meer accuraat inzicht in de deformatie van kraakbeen toelaat bij activiteiten in vivo. Er werden 

reeds meerdere studies gepubliceerd die de accuraatheid en reproduceerbaarheid weergeven van de 

MRI-methode voor de bepaling van kraakbeendikte en -volume (Muensterer et al., 1996; Eckstein et 

al., 1998a). Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een 3,0 Tesla (T) magneet (Trio Tim, 

Siemens, Erlangen, Duitsland) met een sagittale ‘3D double echo steady state’ sequentie met water 

excitatie (3D DESS WE). Hierbij werden de volgende parameters gehanteerd: 116 slices per beeld, 

een snededikte van 0,7 mm, een fliphoek van 25 graden, een field of view van 140 x 140, een 

repetitietijd van 16,44 ms (milliseconden) en een echotijd van 4,7 ms. De voxelgrootte bedroeg 0,36 x 

0,36 x 0,7 (de ‘in plane’ resoluties = 0,36 en de ‘through plane’ resolutie = 0,7). Verder resten nog de 

acquisitiematrix en -tijd, respectievelijk 384 x 384 en 6,17 minuten. Een ‘fat suppressed spoiled 
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gradient’ MRI wordt als gouden standaard gebruikt voor het kwantificeren van kraakbeendikte en -

volume (Cohen et al., 1999; Eckstein et al., 1995). Eckstein et al. (2006c) hebben echter een 

vergelijkende studie tussen enerzijds de 3D DESS WE en de FLASH WE. Daarin werd aangetoond 

dat de 3D DESS sequentie een hoger en scherper kraakbeen-meniscuscontrast heeft, het 

kraakbeensignaal minder homogeen is. Bovendien is hierbij sprake van een kleiner partieel volume 

effect tengevolge van de kleinere slicedikte. De signaalintensiteit van het kraakbeen is bij deze 

sequentie matig, terwijl dat van synoviaal vocht hoog is (Moriya et al., 2009). Verscheidene auteurs 

constateerden dat de voor dit onderzoek gekozen sequentie, namelijk 3D DESS, beter geschikt is voor 

de evaluatie van gewrichtskraakbeen ten opzichte van de FLASH-sequentie via MRI (Eckstein & 

Wirth, 2011; Fiedrich et al., 2010; Peterfy et al., 2008). 

Bij gebruik van een veldsterkte van 3,0T kan een hogere spatiële resolutie ingesteld worden met een 

kortere beeldopnametijd ten opzichte van een magneet met een sterkte van 1,5T (Eckstein et al., 

2005a; Kornaat et al., 2005). In een eerdere studie werd gerapporteerd dat voor de kwantificatie van 

menselijk gewrichtskraakbeen, het gebruik van een dergelijk aantal Tesla meer accuraat en eveneens 

meer reproduceerbaar zou zijn. Dit zou resulteren in betere mogelijkheden om longitudinale 

veranderingen in de status van het kraakbeen te detecteren (Bowers et al., 2007; Eckstein et al., 

2005a). Binnen de patiëntengroep is het van belang met een welbepaalde factor rekening te houden, 

namelijk de schroeven waarmee het gereconstrueerde ligament werd vastgemaakt in het bot. Deze 

schroeven kunnen immers artefacten veroorzaken op het beeld en op die manier de betrouwbaarheid 

van de metingen beïnvloeden. Bowers et al. (2007) beschreven dan ook dat bij de interpretatie van 

absolute dikte en volume van het kraakbeen met interferentie van schroeven de nodige 

voorzichtigheid moet worden aangewend. 

Tot slot werden de proefpersonen telkens op eenzelfde manier in het toestel gepositioneerd. Elkeen 

nam plaats in ruglig, waarbij de voeten eerst de scanner in gingen. Voor deze toepassing werd een ‘8-

channel knee coil’ gebruikt. Daarbij werd de gewrichtsspleet van het kniegewricht gemarkeerd en 

gelijkgesteld met de referentiepunten van de coil zelf. De te testen knie was hierbij eveneens in een 

lichte flexie gepositioneerd. De vrijwilligers werden gevraagd zo weinig mogelijk te bewegen om 

geen bewegingsartefacten te veroorzaken.  

 

 

2.2.3 Post-hoc beeldanalyse 

 
Om een idee te krijgen van het kraakbeenvolume van de verschillende gewrichtscompartimenten, 

werd voor de 3D-visualisatie van de kraakbeenvolumes gebruik gemaakt van Mimics® versie 14.0 

(Materialise, Leuven, België). Het gewrichtskraakbeen van de knie, beschouwd als het tibiofemoraal 

en het patellofemoraal gewricht, werd in vijf delen opgedeeld: een mediale en laterale femurcondyl, 

een mediaal en lateraal tibiaplateau en een patella. In twee vlakken werden semi-automatisch, met 
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behulp van LiveWire, de contouren van het gewrichtskraakbeen aangeduid. Op basis daarvan werden 

in een derde vlak, door het programma zelf, de omlijningen van het kraakbeen aangebracht. Al deze 

contouren op de slices van de beelden, zorgden ervoor dat een masker kon aangemaakt worden. 

Indien nodig geacht, kon dit masker door de onderzoekers zelf nog gecorrigeerd worden. Tot slot 

werd een 3D-beeld verkregen voor ieder compartiment, waarvan het volume werd berekend door het 

computerprogramma. Voorbeelden van de 3D-volumes, verkregen aan de hand van dit programma, 

worden voorgesteld in Figuur 1 en 2.  

 

 

 

 

Alle beelden werden verwerkt door twee personen en dit telkens op een geblindeerde manier. De 

precieze volgorde van de scans per proefpersoon was immers niet gekend, aangezien de scans vooraf 

werden gecodeerd. Om enige standvastigheid in de contourbepaling te waarborgen, werden alle 

beelden van eenzelfde proefpersoon door dezelfde onderzoeker afgetekend. Op die manier werden 

telkens dezelfde referentiepunten gebruikt, binnen de beelden van eenzelfde deelnemer aan dit 

onderzoek. Iedere knie is immers licht verschillend van een andere. Door eenzelfde onderzoeker de 

beelden van één testpersoon te laten analyseren, werd de variabiliteit in de kraakbeenvolumebepaling 

zo klein mogelijk gehouden. Zowel de inter- als de intratesterbetrouwbaarheid werden bepaald in een 

pilootstudie om een idee te krijgen over de meetfout die bij deze methode kan optreden en die te 

wijten is aan de segmentatieconsistentie. Wat de intertesterbetrouwbaarheid betreft, werden meerdere 

Cronbach’s alpha-waarden verkregen. Daartoe voerden drie onderzoekers een volumebepaling uit van 

vijf dezelfde beelden, hetgeen drie maal werd herhaald. Als resultaat werd een range gaande van 

0,817 tot 0,989 verkregen, wat wijst op een goede tot zeer goede overeenkomst tussen de 

onderzoekers. Voor de patellaire volumes werden hierin de laagste waarden verkregen (0,817), de 

grootste overeenkomst tussen de verschillende onderzoekers werd dan weer gevonden voor de 

volumes van de mediale femurcondylen (0,989). Wat de betrouwbaarheid van beide onderzoekers 

apart betreft, bedroegen de minimale Cronbach’s alfa’s 0,969 (patella) en 0,973 (lateraal tibiaplateau), 

Figuur 1 en 2: Voorbeelden van 3D-beelden van de kraakbeenvolumes in de knie 
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respectievelijk voor de eerste en tweede observator. De hoogste Cronbach’s alfa-waarden van beide 

onderzoekers bedroegen respectievelijk 0,996 en 0,998 en dit telkens ter hoogte van het mediaal 

tibiaplateau. De resultaten zijn terug te vinden in Tabel 1 en 2. Raynauld et al. (2003) hadden eerder 

al een dergelijke betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd met drie observatoren die niet getraind waren in 

het gebruik van het softwareprogramma dat hiertoe wordt gebruikt. Ook daar bleken de intra- en 

intertester waarden (ICC > 0,963) hoog te liggen. Eckstein et al. (2002b) duidden echter op het feit 

dat bij de segmentatie van gewrichtskraakbeen mogelijke fouten kunnen optreden, zeker wanneer de 

analyse niet in één sessie gebeurt. Naast de inter- en intratesterbetrouwbaarheid, werd eveneens de 

intratesterbetrouwbaarheid in de tijd nagegaan. Hierbij werden opnieuw vijf beelden geanalyseerd, 

ditmaal op twee verschillende tijdstippen: één in het begin van de studie en één acht weken later. De 

verkregen resultaten worden weergegeven in Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intratesterbetrouwbaarheid 

Compartiment Cronbach’s alfa 

Onderzoeker 1 Onderzoeker 2 Onderzoeker 3 Onderzoeker 4 

FM 0,990 0,989 0,967 0,990 

FL 0,994 0,996 0,992 0,996 

TM 0,996 0,998 0,997 0,998 

TL 0,980 0,973 0,954 0,986 

P 0,969 0,995 0,979 0,989 
Tabel 1: De intratesterbetrouwbaarheid van alle onderzoekers 
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2.3 Statistische analyse 

 

Voor de statistische analyse van de gemeten variabelen, werd de toepassing ‘IBM SPSS Statistics’ 

versie 16.0 aangewend. Eerst en vooral werd de descriptieve statistiek uitgevoerd met de bepaling van 

de gemiddelde waarden en de bijhorende standaarddeviaties. Hierin werd eveneens nagegaan of 

significante verschillen bestonden tussen de beide studiegroepen in de vooropgestelde variabelen, die 

de groepskarakteristieken beschrijven (BMI, sport en leeftijd). Daarnaast werd dit eveneens nagegaan 

voor de overige resultaten. Enerzijds kwamen deze van de vragenlijsten aan bod: KOOS, Tegner, 

Lysholm, Baecke, FORSS, SF-36 en VAS. Anderzijds werden ook de gemiddeld afgelegde afstand, 

de gemiddelde snelheid en de berekende relatieve waarden van de functionele testen (sprongtest en 

laxiteitsmeting) onderzocht op verschillen tussen de twee bestudeerde groepen. Deze analyse 

gebeurde aan de hand van een Mann Whitney U-test of een Student’s t-test, naargelang het al dan niet 

om een Gaussiaanse verdeling ging. Dit werd bepaald door het uitvoeren van een Shapiro-Wilk test. 

 Inter-
testerbetrouwbaarheid 

Intra-
testerbetrouwbaarheid in 

de tijd 

Poging Compartiment Cronbach’s alfa 
Onderzoekers 1,2 en 3 

Cronbach’s alfa 
Onderzoeker 3 

1e poging FM 0,920 0,964 

FL 0,980 0,935 

TM 0,989 0,956 

TL 0,971 0,975 

P 0,817 0,934 

2e poging FM 0,930 0,935 

FL 0,976 0,934 

TM 0,973 0,994 

TL 0,967 0,932 

P 0,832 0,971 

3e poging FM 0,926 0,956 

FL 0,986 0,978 

TM 0,980 0,995 

TL 0,966 0,972 

P 0,885 0,970 

Tabel 2: Cronbach’s alfa waarden voor de intertesterbetrouwbaarheid en de 

intratesterbetrouwbaarheid in de tijd 
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Indien het significantieniveau voor deze test hoger is dan 0,05, wordt gewezen op een normale 

verdeling. In dergelijk geval werd daaropvolgend een Student’s t-test uitgevoerd.  

Voor de absolute kraakbeenvolumes werd per tijdstip en per compartiment het gemiddelde berekend 

voor de twee studiegroepen. Op basis van de absolute kraakbeenvolumes van de verschillende 

compartimenten en de vijf meetmomenten, werd een procentuele vervorming bepaald. Hierbij werd 

de volgende formule gehanteerd, met het kraakbeenvolume van de pre-scan als referentie: (1 – (3D-

volume ‘post’-scan / 3D-volume ‘pre’-scan)) x 100 (Boocock et al., 2009; Eckstein et al., 2005b, Van 

Ginckel et al., 2010). Ook op deze berekende waarden werd een descriptieve statistische analyse 

toegepast.  

 

Enkel voor de absolute kraakbeenvolumes van de pre-meting,werden via een ‘General Linear Model’ 

(GLM) significante verschillen onderzocht tussen de volumes onderling van de vijf kraakbeenplaten. 

Om echter de nulhypothesen te testen werd een GLM voor herhaalde metingen uitgevoerd. Eerst 

gebeurde dit volgens de absolute waarden van de volumes. Als ‘within-subjects’ factoren werden de 

tijdstippen (één ‘pre’- en vier ‘post’-waarden) en de compartimenten (de patella, twee femurcondylen 

en twee tibiaplateaus) ingevoerd, iedere factor met vijf niveaus. De meetmomenten werden op de 

volgende manier benoemd: ‘pre’, ‘post 0’, ‘post 15’, ‘post 30’ en ‘post 45’. De ‘between-subjects’ 

factor betrof het type proefpersoon (patiënt of controlepersoon), waardoor mogelijke significante 

verschillen tussen beide deelgroepen konden worden onderzocht via de ‘test of between-subject’s 

effects’. Om afzonderlijke analyses te maken van de twee studiegroepen werd gebruik gemaakt van 

een ‘split file’ volgens het type proefpersoon. Bij de resultaten van de GLM werd bij de output eerst 

gekeken naar de aangegeven significantie voor de ‘Mauchly’s test of Sfericity’. Al naargelang het 

resultaat daarvan, werden de waarden bekeken in de tabel van de ‘test of within-subjects effects’. 

Indien voor de ‘Mauchly’s test of Sfericity’ een significante p-waarde werd afgelezen voor een 

bepaalde factor, werd gekeken naar de waarde van ‘Greenhouse Geisser’. Als dat niet het geval was, 

moest gelet worden op de p-waarden onder ‘Sfericity Assumed’.  

 

Vervolgens werd de analyse verder uitgebreid door de GLM afzonderlijk uit te voeren voor de 

tijdstippen enerzijds en voor de volumes van de compartimenten anderzijds. Deze volumes werden 

eerst omgezet in percentages om op die manier te kunnen nagaan op welke tijdstippen er ter hoogte 

van welke compartimenten significante verschillen waren opgetreden en of een verschil kon worden 

vastgesteld in de compartimenten op een bepaald tijdstip. Ook hier werd getest of significante 

‘within-subjects’ effecten van de verschillende tijdstippen enerzijds en de compartimenten anderzijds 

waren opgetreden. Daarnaast werd bepaald of een statistisch significant ‘between-subjects’ effect 

aanwezig was, opnieuw volgens het type proefpersoon. Voor de GLM in functie van de verschillende 

meetmomenten (tijdstippen) werden de gegevens opgedeeld per compartiment aan de hand van een 
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‘split file’. Bij de analyse voor de vijf compartimenten van het kniegewricht, werd de database 

verdeeld op basis van de tijdstippen.  

 

Binnen iedere GLM-analyse werd post-hoc nog een paarsgewijze vergelijking gemaakt tussen de 

betrokken factoren. Hierbij werd een Bonferroni-correctie toegepast om zo de kans op een type I fout 

te verkleinen. Significante verschillen konden worden aangetoond via de ‘between-subjects’ factor, 

met name het type proefpersoon. In een verdere stap werd nagegaan of al dan niet significante 

verschillen bestonden tussen de patiënten- en controlegroep inzake de gemiddelde absolute volumes 

van de compartimenten afzonderlijk, opgedeeld volgens iedere meting. Op analoge wijze werd 

hetzelfde gedaan voor de relatieve volumewaarden. Meer bepaald werd een Mann Whitney U-test of 

een Student’s t-test uitgevoerd van absolute en procentuele waarden, naargelang het al dan niet om 

een Gaussiaanse verdeling ging. Bij de hieruit verkregen p-waarden werd manueel een Bonferroni-

correctie toegepast. 

 

Tot slot werd via een bivariate correlatie-analyse bepaald of correlaties bestonden tussen de relatieve 

kraakbeenvolumes en de resultaten voor de variabelen. Enkel de ‘post 0’-percentages (verschil tussen 

de ‘pre’- en de ‘post 0’-meting) werden hierbij in beschouwing genomen om een beeld te krijgen van 

de samenhang tussen de deformatie, die het gevolg is van de belasting en de volgende variabelen: de 

LSI, de gelopen afstand, de gemiddelde snelheid waarmee de proefpersonen liepen, de VAS-score, 

het Tegner-activiteitenniveau, de resultaten voor de Baecke-vragenlijst, voor de FORSS, voor de 

‘Lysholm knee score’ en voor de KOOS, alsook het type sport, de sportbeoefening tijdens de jeugd en 

de relatieve laxiteit in de knie. Op die manier werd een mogelijke samenhang (correlatiecoëfficiënt) 

onderzocht van deze variabelen met de kraakbeendeformatie. Bij een normale verdeling (opnieuw 

bepaald met de Shapiro-Wilk test) werd een Pearson-correlatie uitegvoerd. Bij een niet-Gaussiaanse 

verdeling werd de Spearman correlatiecoëfficiënt bepaald.  

Alle statistisch uitgevoerde testen werden met een significantieniveau van α < 0,05 geïnterpreteerd. 

 

3 RESULTATEN 

 

3.1 Beschrijving onderzoekspopulatie 

 

De patiënten hadden gemiddeld 27 weken (SD ± 1,61) vóór het onderzoek een voorste 

kruisbandreconstructie ondergaan. De gemiddelde leeftijd bedroeg 27 jaar en 7 maanden (SD ± 5,39). 

De gemiddelde BMI was 25,53 kg/m² (SD ± 5,13). Over het algemeen verstreken twee maanden en 
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één week (SD ± 0,14 maanden) tussen het moment van het trauma, waarbij de voorste kruisband werd 

geruptureerd en de reconstruerende operatie. Vijf patiënten scheurden hun voorste kruisband tijdens 

het voetballen, vier bij het skiën en de overige twee bij het heffen van een zware last. Met 

uitzondering van drie patiënten, liepen de overige patiënten geen bijkomend letsel in de knie op 

tijdens het trauma: één proefpersoon had een meniscusscheur, waarbij geen menisectomie werd 

uitgevoerd. Een andere patiënt had een letsel aan het mediaal collateraal ligament. Een derde persoon 

had een letsel aan beide voorgaande structuren. Allen werden behandeld volgens de conservatieve 

aanpak. De volgende verdeling werd waargenomen met betrekking tot de beoefening van een contact- 

of niet-contactsport: vijf proefpersonen voerden een sport met lichamelijk contact uit, met name 

voetbal. De overige individuen hadden als hoofdzakelijke sportactiviteit lopen, zwemmen, paardrijden 

of rollerbladen weergegeven.  

 

De controlegroep was gemiddeld 27 jaar en 9 maanden oud (SD ± 5,51) en had een BMI van 

gemiddeld 24,20 kg/m² (SD ± 4,38). Geen van beide waarden bleken significant verschillend te zijn 

van de groep patiënten (leeftijd p = 0,974; BMI p = 0.309). Controlepersonen werden daarnaast ook 

geselecteerd op basis van de sport die ze beoefenden, met inbegrip van de intensiteit en de frequentie. 

Aan de hand van de Tegner en de Baecke activiteitenvragenlijst, voor het onderdeel sport, werden 

personen als controle gerekruteerd. Er bleek geen significant verschil te zijn in activiteitenniveau 

tussen de studiegroep en de controlegroep (respectievelijke p = 0,062 en 0,086). Deze resultaten zijn 

terug te vinden in Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patiëntengroep Controlegroep p-waarde* 

Gemiddelde leeftijd (in jaren) 27 jaar en 7 maanden  

(SD ± 5,53) 

27 jaar en 9 maanden  

(SD ± 5,51) 

 

0,974 

Gemiddelde BMI (kg/m²) 25,53 (SD ± 5,13) 24,20 (SD ± 4,38) 0,309 

Tegner activiteitenniveau 3,36/10 (SD ± 2,54) 5,18/10 (SD ± 2,56) 0,062 

Baecke vragenlijst – onderdeel sport 2,93/5 (SD ± 0,81) 3,55/5 (SD ± 0,79) 0,086** 

Tabel 3: Weergave van de gemiddelde leeftijd, BMI, Tegner activiteitenniveau en Baecke 

vragenlijst (onderdeel sport) bij de twee studiegroepen. (*Significantieniveau < 0,05; bepaald 

a.d.h.v. Mann Whitney U-test of Student’s t-test**) 
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3.2 Functionele testen 

 

3.2.1 Laxiteitsmeting 

 

De patiëntengroep had in de aangedane knie een gemiddelde translatie van 7,74 mm (SD ± 2,62), 

wanneer de gemiddelde laxiteit tijdens alle metingen samen in beschouwing werd genomen (de 

meting bij 67N, 89N, 134N, 150N en 250N). Aan de contralaterale zijde was dit gemiddeld 6,61 mm 

(SD ± 2,09). In de controlegroep werd een gemiddelde laxiteit in de gematchte knie van 6,40 mm (SD 

± 2,19) gemeten, terwijl de contralaterale knie gemiddeld 6,35 mm (SD ± 1,75) scoorde. Er bleek 

geen significant verschil te zijn in laxiteit tussen de geopereerde knie bij de patiënten en de gematchte 

knie bij de controlepersonen voor alle meetpunten samen (p = 0,147). Ook tussen de beide 

contralaterale zijden van beide groepen werd geen significant verschil aangetoond (p = 0,341). In 

Bijlage II wordt een overzicht gegeven van de laxiteitswaarden tussen de beide groepen op de 

verschillende meetmomenten afzonderlijk (zie Tabel 1, Bijlage II). Ook wanneer dezelfde analyse 

werd uitgevoerd met de relatieve laxiteitswaarden, werden geen significante verschillen waargenomen 

tussen de controlepersonen en de patiënten (zie Tabel 2, Bijlage II).  

 

 

3.2.2 ‘Single-leg hoptest for distance’ 

 

Patiënten sprongen gemiddeld 92,7 cm (SD ± 30,19) ver op hun aangedane been en 106,4 cm (SD ± 

30,72) op het contralaterale been. Bij de controlepersonen bedroeg de gemiddeld afgelegde afstand 

voor de sprongopdracht 105,3 cm (SD ± 20,45) met het gematchte been en 107,3 cm (SD ± 23,92) 

met het heterolaterale been. Voorste kruisbandgereconstrueerde patiënten hadden als LSI gemiddeld 

86,63% (SD ± 16,57), terwijl voor de controlegroep 101,63% (SD ± 16,02) als waarde genoteerd 

werd. Daarnaast werd aangetoond dat er een significant verschil bestond tussen de twee studiegroepen 

inzake LSI (p = 0,043).  

 

 

3.3 Gemiddelden belasting en vragenlijsten 

 

Wanneer de hele groep in beschouwing werd genomen (controles en patiënten) werd gemiddeld 4,874 

km (SD ± 1,045) afgelegd tijdens het lopen met een gemiddelde snelheid van 9,57 km/u (SD ± 2,17). 

Voor de afzonderlijke groepen werden volgende waarden verkregen: patiënten liepen gemiddeld 

4,684 km (SD ± 0,99) met een snelheid van 9,21 km/u (SD ± 2,11), terwijl de controlegroep 
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gemiddeld 5,064 km (SD ± 1,11) aflegde tegen een gemiddelde snelheid van 9,93 km/u (SD ± 2,28). 

Deze waarden waren niet significant verschillend tussen beide groepen, met respectievelijke p-

waarden van 0,939 en 0,745. De controlepersonen duidden een gemiddelde score van 0,16 (SD ± 

0,54) aan op de ‘Visual Analogue Scale’, voor de pijn in de geteste knie tijdens de belasting. Voor de 

patiënten bedroeg dit 1,91 (SD ± 1,91). Dit verschil tussen beide groepen bleek statistisch significant 

te zijn met een p-waarde van 0,004.  

 

Patiënten hadden gemiddeld 79,45 op 100 (SD ± 13,47) op de ‘Lysholm knee score’. Bij de controles 

lag deze score hoger, namelijk 97,91 op 100 (SD ± 3,27). Ook dit was significant verschillend (p < 

0,001). Aangezien deze vragenlijst de stabiliteit van de knie bevraagt, wil dit zeggen dat patiënten hun 

knie na reconstructie instabieler inschatten dan gezonde proefpersonen. Ten tweede scoorden 

controlepersonen op de ‘Factor Occupational Rating System Scale’ (FORSS) gemiddeld 42 op 100 

(SD ± 18,87), patiënten 32,91 op 100 (SD ± 12,31). Met een p-waarde van 0,196 bleek dit geen 

significant verschil te zijn. De controles vielen met deze score in de categorie van ‘matig zwaar werk’ 

en de patiënten in deze van ‘licht werk’. Voor de Baecke-vragenlijst werd een algemene score 

berekend en werd de vragenlijst tevens geanalyseerd in zijn drie subdelen. In Tabel 4 worden de 

gemiddeldes weergegeven met de bijhorende p-waarden. Binnen deze vragenlijst werden geen 

significante verschillen aangetoond tussen de twee studiegroepen.  

 

 

 Patiënten Controles P-waarde* 

Algemene fitheidsscore 
werk 

2,33/5 (±0,65) 2,06/5 (±0,57) 0,307 

Algemene fitheidsscore 
sport 

2,93/5 (±0,81) 3,55/5 (±0,79) 0,086 

Algemene fitheidsscore  
vrije tijd 

3,02/5 (±0,67) 2,84/5 (±0,83) 0,578 

Totaalscore 8,28/15 (±1,50) 8,45/15 (±1,57) 0,810 

 

Vervolgens werd ook de Short Form-36 (SF-36) afgenomen en statistisch geanalyseerd. Op deze 

vragenlijst scoorden gematchte controlepersonen gemiddeld 86,97 op 100 (SD ± 5,04). Patiënten 

haalden gemiddeld een lagere score: 79,73 op 100 (SD ± 9,28). Met een p-waarde van 0,030 was dit 

een significant verschillende score. De last die alle proefpersonen hadden ervaren in de week 

voorafgaand aan het onderzoek op een schaal van 0 tot 10, bedroeg 0 voor de controles en 1,36 (SD ± 

1,43) voor de groep patiënten. Deze variabele was dan ook significant verschillend voor de beide 

groepen (p = 0,002).  

 

Tabel 4: Gemiddelde score op Baecke-vragenlijst (totaal en in drie categorieën) en significantie tussen beide 

studiegroepen. (*Significantieniveau < 0,05; bepaald a.d.h.v. Student’s t-test) 
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Van de controlepersonen beoefenden vier individuen nooit of zelden (één tot twee keer) sport 

gedurende de week voorafgaand aan het onderzoek. De overige zeven personen deden drie tot vier 

maal aan sport in de week voor de testing. Voor de patiëntengroep waren dit respectievelijk acht en 

drie personen. De sportbeoefening tijdens de jeugd wordt weergegeven in Tabel 5. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat studenten maximaal vier van de vijf periodes kunnen scoren, aangezien zij nog 

geen werkervaring hebben gehad.  

 

 Controlepersonen Patiënten 

1 periode 1 0 

2/5 periodes 2 2 

3/5 periodes 1 4 

4/5 periodes 6 1 

5/5 periodes 1 4 

 

 

Tot slot werd de ‘Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score’ (KOOS) naar gemiddeldes en 

significante verschillen gezocht. Zoals uit de onderstaande tabel is af te leiden, is er voor ieder 

onderdeel van deze vragenlijst een significant verschil tussen de patiëntengroep en de 

controlepersonen.  

 

 Patiënten Controles P-waarde* 

KOOS symptomen 9,27 (± 2,50) 5,91 (± 1,41) 0,001 

KOOS stijfheid 4,73 (±1,68) 2,00 (± 0,00) < 0,001 

KOOS pijn 15,36 (± 3,01) 9,00 (± 0,00) < 0,001 

KOOS ADL functioneren 21,18 (± 2,79) 17,45 (± 1,51) < 0,001 

KOOS sport en vrije tijd 12,18 (± 3,40)  5,27 (± 0,65) < 0,001 

KOOS QOL 9,91 (± 2,47) 4,09 (± 0,30) < 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Gemiddelde scores en significanties tussen beide studiegroepen op de verschillende 

onderdelen van KOOS vragenlijst. (*Significantieniveau < 0,05; bepaald a.d.h.v. Mann 
Whitney U-test) 

Tabel 5: De sportbeoefening gedurende de jeugd 
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3.4 Kraakbeenvolumes 

 

3.4.1 Gemiddelde volumes 

 

Voor de controlegroep werden de gemiddelde absolute waarden bepaald. De gemiddelde waarde over 

het hele kniegewricht binnen deze studiegroep bedroeg 18 577,60 mm³. Ter hoogte van de 

femurcondylen had deze groep een gemiddeld volume van 5246,19 mm³ (SD ± 1299,32) aan de 

mediale zijde en 5600,94 mm³ (SD ± 1591,67)  aan de laterale zijde op het moment van de ‘pre’-

meting. Voor het tibiaplateau werd op datzelfde tijdstip eveneens een hoger gemiddeld volume 

gevonden aan de laterale kant van 2386,56 mm³ (SD ± 628,95). Voor het mediale plateau bedroeg dit 

cijfer 2094,05 mm³ (SD ± 764,79). Het gemiddelde volume van de patella voor deze groep bedroeg 

3229,86 mm³ (SD ± 743,39)  bij de meting voorafgaand aan het lopen. Ook voor de patiënten werden 

deze gemiddelde waarden berekend: voor de mediale femurcondyl werd een gemiddeld volume 

verkregen van 5788,59 mm³ (SD ± 1263,87), ter hoogte van de laterale zijde was dat 6028,04  mm³ 

(SD ± 1570,80). Op het tibiaplateau bedroegen deze waarden 2282,99 mm³ (SD ± 586,86) aan de 

mediale zijde en 2574,41 mm³ (SD ± 643,52) aan de laterale. De som van de gemiddelde volumes 

samen bracht het totaal voor het tibio- en patellofemorale gewricht van de patiënten op 20 146,57 

mm³. De gemiddelde waarden van alle metingen van beide groepen, opgedeeld volgens de 

verschillende compartimenten van het kniegewricht, zijn terug te vinden in Tabel 8 (zie 3.4.2). 

Figuren 3 en 4 tonen de evolutie in de tijd van de gemiddelde volumes, opgesplitst per bestudeerde 

groep en per compartiment. Figuur 3 geeft de gemiddelde absolute waarden weer van de 

kraakbeenvolumes bij de controlepersonen. In Figuur 4 is dezelfde informatie weergegeven voor de 

patiëntengroep. 
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Figuur 4: De gemiddelde volumes van de patiënten in de tijd voor de verscheidene compartimenten (1 = 

Femur Mediaal, 2 = Femur Lateraal, 3 = Tibia Mediaal, 4 = Tibia Lateraal, 5 = Patella) 

Figuur 3: De gemiddelde volumes van de controlepersonen in de tijd voor de verscheidene 

compartimenten (1 = Femur Mediaal, 2 = Femur Lateraal, 3 = Tibia Mediaal, 4 = Tibia Lateraal, 5 = 
Patella) 
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Om echter een beter idee te krijgen van de deformatie in de groepen is het gemakkelijker om de 

relatieve waarden, in percentages uitgedrukt, te bekijken. Meer bepaald worden de volumes van de 

‘post’-scans vergeleken met deze van de ‘pre’-scan (zie 2.3). De resultaten die hiervoor werden 

bekomen, zijn terug te vinden in Tabel 9 (zie 3.4.2). 

 

 

3.4.2 Analyse van absolute kraakbeenvolumes via GLM voor de hele studiepopulatie 

 

Een eerste analyse van de absolute waarden van de kraakbeenvolumes werd uitgevoerd op de hele 

studiepopulatie via GLM – Repeated Measures. Deze gaf significante hoofdeffecten aan voor de 

factoren tijd (p = 0,015), compartimenten (p < 0,001) en de interactie tussen beide (p < 0,001). 

Bovendien bleek de interactie van het type proefpersoon met elk van deze drie factoren niet 

significant te zijn. De p-waarden hiervan worden in Tabel 7 weergegeven. Er werd tevens geen 

‘between-subjects’ hoofdeffect gevonden voor het type proefpersoon (p = 0,346).  

 

 

Within-subjects factor p-waarde 

hele groep 

p-waarde 

controlepersonen 

p-waarde 

patiënten 

Tijdstippen 0,001 0,016 0,014 

Tijdstippen * type proefpersoon 0,092 n.v.t. n.v.t. 

Compartimenten < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Compartimenten * type proefpersoon 0,675 n.v.t. n.v.t. 

Tijd * compartimenten 0,002 0,076 0,031 

Tijd * compartimenten  * type proefpersoon 0,210 n.v.t. n.v.t. 

 

 

 

Wanneer beide studiegroepen afzonderlijk werden bekeken, bleken de factoren ‘tijd’ en 

‘compartimenten’ een significant hoofdeffect te hebben op het kraakbeenvolume (controlepersonen: p 

‘tijd’ = 0,016 en p ‘compartimenten’ < 0,001; patiënten: p ‘tijd’ = 0,014 en p ‘compartimenten’ < 

0,001). Wat de interactie tussen beide elementen betreft, werd enkel in de patiëntengroep een 

significante p-waarde aangetoond. Gezien het absolute verschil in volume tussen de verschillende 

compartimenten, werd ook het verloop van de kraakbeenveranderingen in de tijd per compartiment 

onderzocht (zie 3.4.3). Hetzelfde werd gedaan voor de procentuele deformatie van de compartimenten 

over de ‘post’-scans (zie 3.4.4 en 3.4.5). 

 

Tabel 7: De p-waarden verkregen uit de ‘Test of within-subjects effects’ voor de gehele groep, de 

controlepersonen en de patiënten. (Significantieniveau < 0,05) 
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Binnen dit onderdeel werd eveneens een bijkomende post-hoc analyse uitgevoerd. Dit omvatte het 

opsporen van significante verschillen in de absolute waarden van de gemeten kraakbeenvolumes 

enerzijds en de volumeverschillen van de ‘post’-metingen ten opzichte van de ‘pre’-scan anderzijds 

tussen de groep controlepersonen en de groep patiënten. Hierbij werd eveneens een Bonferroni-

correctie gehanteerd. De waarden hiervan zijn terug te vinden in Tabellen 8 en 9.  

 

 

 

 

 

Zoals blijkt uit Tabel 8 was per compartiment geen enkel significant verschil tussen de absolute 

kraakbeenvolumes van de patiëntengroep en de controlegroep detecteerbaar. Om echter beide groepen 

 
Tijdstip 
meting 

 
Compartimenten 

 
Gehele studiepopulatie 

 
Controlegroep 

 
Patiëntengroep 

 

p-waarde 

(controlepersonen 

en patiënten) 

Gemiddelde 

(mm3) 

SD Gemiddelde 

(mm3) 

SD Gemiddelde 

(mm3) 

SD 

Pre FM 5517,39 1281,26 5246,19 1299,32 5788,59 1263,87 1,000 
FL 5814,49 1558,57 5600,94 1591,67 6028,04 1570,80 1,000 

TM 2188,52 672,23 2094,05 764,79 2282,99 586,86 1,000* 

TL 2480,49 628,34 2386,56 628,95 2574,41 643,52 1,000 

P 3351,20 844,89 3229,86 743,39 3472,54 956,06 1,000 

 

Post-0  FM 5459,79 1250,15 5181,32 1245,69 5738,25 1248,89 1,000 

FL 5623,42 1472,26 5426,20 1551,55 5820,65 1434,92 1,000 

TM 2107,94 621,84 1947,61 620,37 2268,27 608,78 0,890 

TL 2380,30 580,10 2248,92 550,70 2511,68 604,50 1,000 

P 3042,23 753,42 2885,92 676,45 3198,55 825,05 1,000 

 

Post-15  FM 5459,97 1218,75 5199,50 1180,36 5720,45 1255,69 1,000 
FL 5721,89 1481,95 5529,96 1525,67 5913,82 1484,34 1,000 

TM 2082,68 607,82 1981,50 673,57 2183,86 547,39 1,000 

TL 2337,06 583,97 2278,81 527,85 2395,32 655,78 1,000 

P 3229,03 754,83 3059,68 619,57 3398,37 865,77 1,000 

 

Post-30  FM 5501,06 1236,51 5231,45 1240,43 5770,66 1229,72 1,000 
FL 5720,00 1486,48 5531,14 1498,41 5908,87 1522,00 1,000 
TM 2128,90 596,41 2088,89 673,98 2168,98 537,75 1,000* 

TL 2361,83 608,68 2294,26 590,27 2429,40 647,74 1,000 

P 3210,34 757,99 3008,39 625,73 3412,29 851,63 0,890* 

 

Post-45 FM 5516,92 1336,69 5144,22 1233,35 5889,62 1387,59 0,990 
FL 5585,74 1467,78 5285,31 1445,45 5886,16 1495,43 1,000 
TM 2137,04 619,87 2012,63 637,23 2261,46 605,62 1,000 

TL 2386,02 626,77 2284,88 611,54 2487,16 654,58 1,000 

P 3176,58 806,22 2914,37 623,38 3438,80 908,35 0,650 

Tabel 8: Gemiddelde volumes van het kraakbeen per kniecompartiment bij de twee studiegroepen, alsook voor de gehele groep. 

Standaarddeviatie en significantie worden tevens weergegeven. (FM=femur mediaal, FL= femur lateraal, TM= tibia mediaal, TL= 

tibia lateraal, P= patella). Waarden met een * werden berekend a.d.h.v. een Mann Whitney U-test op basis van de niet-normaal 

verdeling ervan met een significantieniveau van < 0,05. Voor de p-waarden werd een Bonferroni-correctie doorgevoerd 
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beter met elkaar te kunnen vergelijken inzake kraakbeendeformatie werd zoals eerder beschreven de 

relatieve waarde van de volumes berekend, uitgedrukt in percentages. Op analoge manier wordt in 

volgende Tabel 9 een overzicht gegeven van de verschillen tussen de groepen. 

 

 

Uit deze tabel kan besloten worden dat tussen beide groepen geen significant verschil bestaat in 

relatieve kraakbeenvolumes in de geteste knie (alle p-waarden > 0,05). De vervorming van het 

kraakbeenvolume ten opzichte van de ‘pre’-waarden is met andere woorden gelijkaardig bij de twee 

bestudeerde deelgroepen.  

 

Tot slot werden, via GLM, significante verschillen gevonden tussen de absolute volumes van de beide 

femurcondylen en deze van de tibiakraakbeenplaten en patella (p < 0,001). De beide femurcondylen 

onderling en de twee tibiaplateaus onderling vertoonden geen significante verschillen in volumes. De 

respectievelijke p-waarden bedroegen 0,475 en 0,060 (zie Bijlage II).  

 
Verschil 
tussen 

 
Compartimenten 

 
Gehele 

studiepopulatie 

 
Controlegroep 

 

 
Patiëntengroep 

 

 
p-waarde 

(controlepersonen en 
patiënten) Gemiddelde 

(%) 

SD Gemiddelde 

(%) 

SD Gemiddelde 

(%) 

SD 

Post-0 en 
Pre 

FM 0,86 4,84 1,02 4,45 0,70 5,43 1,000 
FL 2,99 3,51 3,11 2,76 2,86 4,26 1,000 
TM 3,33 8,84 6,10 7,15 0,57 9,80 0,584 
TL 3,65 6,74 5,30 5,03 2,00 8,01 1,000* 
P 8,65 8,50 10,42 8,55 6,88 8,41 1,000 

 

Post-15 
en Pre 

FM 0,71 4,22 0,27 4,63 1,15 3,93 1,000* 
FL 1,20 4,06 0,90 5,01 1,50 3,06 1,000 
TM 4,22 8,40 4,63 6,25 3,82 10,43 1,000* 

TL 5,57 5,15 3,73 5,27 7,42 4,52 0,372 

P 2,90 6,55 4,56 6,56 1,23 6,41 0,968 

 

Post - 30 
en Pre 

FM 0,015 3,67 -0,05 4,05 0,08 3,43 1,000 
FL 1,26 3,83 0,81 3,96 1,70 3,83 1,000 
TM 1,78 8,45 -0,83 7,22 4,39 9,11 0,612 

TL 4,71 6,11 3,63 5,04 5,78 7,10 1,000* 

P 3,40 7,51 6,22 6,12 0,58 7,96 0,308 

 

Post - 45 
en Pre 

FM 0,08 4,21 1,62 3,49 -1,48 4,42 0,320 

FL 3,56 5,11 4,43 7,06 2,15 2,68 1,000* 

TM 1,90 6,58 2,17 5,44 1,14 7,43 1,000 
TL 3,91 5,21 4,11 5,42 3,60 5,38 1,000 
P 4,70 8,77 9,19 9,13 0,41 6,11 0,072 

Tabel 9: Gemiddelde percentages van vervorming ten opzichte van de ‘pre’-scan van het kraakbeen per kniecompartiment bij 
de twee studiegroepen, alsook voor de gehele groep. Standaarddeviatie en significantie worden tevens weergegeven. 

(FM=femur mediaal, FL= femur lateraal, TM= tibia mediaal, TL= tibia lateraal, P= patella). Waarden met een * werden 

berekend a.d.h.v. een Mann Whitney U-test op basis van de niet-normaal verdeling ervan met een significantieniveau van < 

0,05. Voor de p-waarden werd een Bonferroni-correctie doorgevoerd  
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3.4.3 General Linear Model-Repeated Measures: tijd per compartiment  

 

In dit deel van de analyse werd nagegaan of significante verschillen bestaan tussen de verschillende 

meetmomenten en dit binnen elk van de vijf compartimenten. Bij de bespreking van de resultaten 

wordt de volgende volgorde aangehouden: eerst wordt de hele studiepopulatie beschouwd, vervolgens 

de deelgroepen van  controlepersonen en van de patiënten afzonderlijk. In Bijlage III zijn de gegevens 

van deze drie groepen terug te vinden. Daarnaast werden zowel per groep als per compartiment 

figuren gemaakt, die terug te vinden zijn in Bijlagen III, IV en V. Het verloop van de 

kraakbeenvolumes op de verschillende momenten wordt uitgedrukt in percentages, weergegeven in 

Tabel 9 (zie 3.4.2). Om een idee te krijgen van de gemiddelde absolute volumeverschillen en p-

waarden wordt verwezen naar Bijlage VI.  

 

Ten eerste werden voor de hele studiegroep de ‘within-subjects’ effecten nagegaan. Deze test gaf een 

significant hoofdeffect weer voor de factor ‘tijdstippen’ voor de volgende drie compartimenten van 

het kniegewricht: de laterale femurcondyl (p = 0,008), het lateraal tibiaplateau (p < 0,001) en de 

patella (p < 0,001). Het type proefpersoon werd daarbij betrokken als ‘between-subjects’ factor. Met 

uitzondering van het mediaal tibiaplateau (p = 0,034), bleek er geen significante interactie te bestaan 

tussen de tijd en het type proefpersoon binnen de afzonderlijke compartimenten. De p-waarden voor 

de ‘within-subjects’ factor ‘tijdstippen’ per compartiment zijn terug te vinden in Tabel 10. Bovendien 

werd voor geen enkel compartiment van het kniegewricht een significant ‘between-subjects’ effect 

gevonden. De p-waarden voor de femurcondylen bedroegen mediaal 0,289 en lateraal 0,503. Ter 

hoogte van het tibiaplateau was dat respectievelijk 0,467 en 0,492, voor de patella 0,298.  

Vervolgens werd per compartiment het verloop van de volumes in de tijd bestudeerd. Ter hoogte van 

de mediale femurcondyl werden geen statistisch significante verschillen gevonden tussen de ‘pre’- en 

‘post’-volumes onderling (∆ ‘pre en ‘post 0’, ‘pre’ en ‘post 15’, ‘pre’ en ‘post 30’, ‘pre’ en ‘post 45’: 

p = 1,000). De daling van het volume ter hoogte van de mediale condyl als gevolg van de belasting 

bleek niet significant te zijn. Tijdens de rustperiode trad een toename van het volume op, waarbij het 

verschil tussen de ‘pre’- en de ‘post 45’-meting verwaarloosbaar klein werd, met een gemiddeld 

verschil van 0,08% (zie Bijlage IIIa). Voor de laterale femurcondyl werden hierbij wel significante 

verschillen geconstateerd tussen de ‘pre’-meting en de meting onmiddellijk na de belasting (p = 

0,005), alsook met de ‘post 45’ (p = 0,037). De belasting had een significante invloed op het volume 

in dit compartiment met  een gemiddeld verschil van 2,99%. Op de daaropvolgende ‘post’-metingen 

werd het verschil met de ‘pre’-meting steeds kleiner. Echter werd ook hier een significant verschil 

tussen de ‘pre’- en ‘post 45’-meting gemeten. Dit gemiddeld verschil bedroeg gemiddeld 3,56%; wat 

meer is dan het verschil tussen de waardebepalingen vóór en meteen na de opgelegde belasting. In 

Bijlage IIIb is de figuur van het verloop van het volume van deze femorale kraakbeenplaat terug te 
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vinden. Als derde compartiment werden voor het mediale tibiaplateau geen significante verschillen 

gedetecteerd wanneer de volumes per tijdstip bekeken werden voor de hele studiegroep (∆ ‘pre’ en 

‘post 0’, ‘pre’ en ‘post 15’, ‘pre’ en ‘post 30’, ‘pre’ en ‘post 45’: p = 1,000) (zie Bijlage IIIc). Het 

moet weliswaar wel opgemerkt worden dat het verschil tussen de meting vóór het lopen en 15 

minuten erna (gemiddeld verschil = 4,22%), hoewel niet significant, groter is dan dat tussen ‘pre’ en 

‘post 0’ (gemiddeld verschil = 3,33%). Voor een vierde compartiment, namelijk het lateraal 

tibiaplateau, werden wel statistisch significante verschillen aangetoond en dit tussen de ‘pre’-meting 

en ‘post 15’, ‘post 30’ en ‘post 45’ (in de respectievelijke volgorde: p < 0,001, p = 0,010 en p = 

0,039) (zie Bijlage IIId). Het gemiddelde verschil tussen de allereerste meting en die een kwartier na 

het lopen bleek het grootst te zijn met gemiddeld 5,57%. Na ‘post 0’ bleek nog een daling van het 

kraakbeenvolume op te treden, aangezien het gemiddeld verschil 3,65% bedroeg. Op de MRI-scans, 

gemeten 30 en 45 minuten na de inspanning werd een steeds kleiner wordend gemiddeld verschil 

opgemerkt ten opzichte van de meting voorafgaand aan de opgelegde loopopdracht (respectievelijk 

4,71% en 3,91%). Tot slot rest nog één gedeelte van het kniegewricht: de patella (zie Bijlage IIIe). 

Het gewrichtskraakbeen van dit compartiment uit het patellofemorale gewricht vertoonde een 

significante daling direct na de belasting (p = 0,001) met een gemiddeld verschil tussen de ‘pre’- en 

‘post 0’- meting van 8,65%. Voor de latere meetmomenten bleken de verschillen met de eerste meting 

kleiner te zijn en tevens niet significant. Wat bij de patellaire volumes ook opvalt, zijn de 

significanties die optreden op tijdstip ‘post 15’ en ‘post 30’ ten opzichte van ‘post 0’. De p-waarden 

bedroegen 0,003 (∆ ‘post 0’ en ‘post 15’) en 0,004 (∆ ‘post 0’ en ‘post 30’). Het patellaire volume 

bleek op deze meetmomenten significant groter te zijn dan bij de ‘post 0’-meting.  

 

Ten tweede werd dezelfde analyse uitgevoerd voor de groep controlepersonen. Uit de ‘test of within-

subjects effects’ werden significante hoofdeffecten gevonden voor drie compartimenten: de patella (p 

= 0,001), het mediaal (p = 0,014) en het lateraal tibiaplateau (p = 0,016). Alle p-waarden van deze test 

voor de vijf compartimenten zijn weergegeven in Tabel 10. Identiek aan de analyse bij de hele groep, 

werd een paarsgewijze vergelijking van de tijdstippen gemaakt, telkens voor elk deel van het 

kniegewricht afzonderlijk. Ter hoogte van de mediale femurcondyl werden geen significante 

verschillen aangetoond in de kraakbeenvolumes tussen de verschillende tijdstippen. Wanneer het 

verloop van het kraakbeenvolume van deze condyl over de verschillende tijdstippen heen onder de 

loep werd genomen, kon wel een daling opgemerkt worden meteen na de inspanning (gemiddelde 

verschil met de allereerste meting = 1,02%) (zie Bijlage IVa). Deze deformatie werd gevolgd door een 

toename van het kraakbeenvolume tot 30 minuten na de belasting, met een kleiner wordend 

gemiddeld verschil ten opzichte van de ‘pre’-meting (0,05%). Echter, ter hoogte van de mediale 

femurcondyl trad een merkwaardig resultaat op voor de controlepersonen: de meting gemaakt 45 

minuten na de belasting gaf opnieuw een afname aan van het volume, met een verschil van gemiddeld 

1,62% t.o.v. de ‘pre’-waarde. Voor het laterale deel van de femur zien de resultaten er anders uit (zie 
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Bijlage IVb). Er werd een significant verschil gevonden in het volume vóór en direct na de belasting 

(p = 0,033; gemiddeld 3,11%). Daarna werd een toename gezien in het volume, dat weliswaar niet 

significant verschillend was van de eerste volumebepaling (∆ ‘pre’ en ‘post 15’ en ∆ ‘pre’ en ‘post 

30’, p = 1,000). De hierbij gemeten gemiddelde verschillen met de ‘pre’-meting bedroegen 0,90% bij 

‘post 15’ en 0,81% bij ‘post 30’. Opnieuw viel een daling te bemerken op het tijdstip ‘post 45’ (p = 

0,354; gemiddeld verschil = 4,43%). Wat de beide tibiaplateaus betreft, werden geen significante 

trends teruggevonden, zoals te zien in Bijlage VI. Het verloop van het kraakbeenvolume van deze 

compartimenten, geïllustreerd in IVc en IVd, gaf een daling weer na het lopen, gevolgd door een 

toename. Ter hoogte van het mediale plateau werd het verloop van het kraakbeenvolume opnieuw 

gekenmerkt door een afname in het volume na 45 minuten (gemiddeld verschil = 2,17%). Tot slot rest 

nog de bespreking van het patellaire gewrichtskraakbeen. Het verschil tussen de ‘pre-’ en ‘post 0-’ 

volumes bleek significant te zijn (p = 0,020) met een gemiddeld verschil van 10,42%. Voor de ‘post 

15’-, ‘post 30’- en ‘post 45’-metingen konden geen significante verschillen worden aangetoond t.o.v. 

de allereerste meting binnen dit compartiment. De respectievelijke p-waarden bedroegen 0,428; 0,063 

en 0,073. Op de grafiek (zie Bijlage IVe) is echter te zien dat ook hier een afname van het volume 

optrad 30 minuten na de belasting ten opzichte van ‘Post 15’. Het gemiddelde verschil met de meting 

vóór de belasting bedroeg 6,22%. Ook bij het laatste meetmoment werd een verdere daling opgemerkt 

(gemiddeld verschil = 9,19%). 

 

Ten derde werd voor de patiëntengroep bekeken of er een effect was van de tijd per compartiment. 

Vervolgens werd nagegaan tussen welke tijdstippen precies significante verschillen waren 

opgetreden. Wat de test voor de ‘within-subjects’ effecten betreft, werd enkel een significant 

hoofdeffect gevonden voor de factor ‘tijd’ in de volgende drie compartimenten: de laterale 

femurcondyl (p = 0,046), het laterale tibiaplateau (p < 0,001) en de patella (p = 0,014). De overige p-

waarden zijn terug te vinden in Tabel 10. Voor de mediale femurcondyl werd noch een hoofdeffect 

van de tijd zelf (p = 0,268), noch een significant verschil tussen de verschillende meetmomenten 

gevonden (zie Bijlage VI). Op de figuur in Bijlage Va is het verloop van het volume in functie van de 

tijd te zien ter hoogte van dit compartiment. Door de belasting trad een afname van het volume van 

slechts 0,70% op. Een verdere daling (1,15%) viel tevens, opvallend genoeg, te bemerken tussen de 

meting onmiddellijk na de opgelegde opdracht en deze 15 minuten later. Dit werd gevolgd door een 

stijging van het kraakbeenvolume, dat bij laatste meting gemiddeld 1,48% hoger was in vergelijking 

met de meting vóór de belasting. Ook ter hoogte van de laterale femurcondyl werden geen 

significante verschillen aangetoond tussen de verschillende tijdstippen. Er was een daling van 2,86% 

van het kraakbeenvolume als gevolg van het lopen, gevolgd door een toename op ‘post 15’ en ‘post 

30’ (gemiddelde verschillen van 1,50% en 1,70%).  Deze waarden werden vergeleken met de volumes 

uit de initiële ‘pre’-meting. Op het laatste meetmoment (‘post 45’), bleek het verschil met de ‘pre’-

meting opnieuw toe te nemen (gemiddeld verschil = 2,15%). Het verloop is weergegeven in de figuur 
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in Bijlage Vb. Voor het derde compartiment, namelijk het mediaal tibiaplateau, werden er evenmin 

significante verschillen aangetoond tussen de verschillende metingen. Het verloop kan wel als volgt 

beschreven worden. Meteen na de belasting was, in vergelijking met de ‘pre’-waarde, een gemiddeld 

volumeverschil van 0,57% opgetreden. Dat werd, net zoals ter hoogte van de mediale femurcondyl, 

gevolgd door een verdere daling van het volume met een verschil van 3,82% 15 minuten na de 

belasting en 4,39% op het tijdstip ‘post 30’. Op het meetmoment ‘post 45’, nam het volume toe, 

waardoor het verschil met de initiële waarde opnieuw kleiner werd en het gemiddelde verschil 

daarmee 1,14% bedroeg (zie Bijlage Vc). Ter hoogte van het laterale tibiaplateau was eveneens een 

merkwaardig verloop te zien op de grafiek. Zoals uit de tabel in Bijlage VI af te leiden is, werd een 

significant verschil aangetoond tussen de metingen ‘pre’ en ‘post 15’ (p = 0,002). De andere p-

waarden uit de vergelijking van de ‘pre’- en de ‘post’-waarden bleken niet significant. Het verschil 

tussen de ‘pre’- en ‘post 0’-meting had een p-waarde bereikt van 1,000 (gemiddeld verschil = 2,00%). 

De p-waarde, die het verschil aanduidt tussen de meetmomenten ‘pre’ en ‘post 30’, bedroeg 0,129 en 

deze tussen ‘pre’ en ‘post 45’ was 0,535. Er trad een daling van het kraakbeenvolume op tot het 

tijdstip ‘post 15’, met een gemiddeld verschil van 7,42%. Dit werd gevolgd door een toename van de 

gemeten volumes en dus een verkleining van het verschil in deformatie ten opzichte van de ‘pre’-

waarde. Dit bedroeg gemiddeld 5,78% 30 minuten na de belasting en 3,60% na 45 minuten (zie 

Bijlage Vd). Voor het patellaire kraakbeenvolume, toonde  de onderlinge vergelijking van de 

meetmomenten geen significante verschillen. Het volume ter hoogte van dit gedeelte van de knie 

onderging een daling onder invloed van de opgelegde belasting. Het gemiddelde verschil tussen de 

eerste (‘pre’) en tweede meting (‘post 0’) bedroeg 6,88%. Volumetoename trad snel op, aangezien bij 

de daaropvolgende meting (‘post 15’) het gemiddeld verschil met de ‘pre’-meting slechts 1,23% 

bedroeg. Dit werd opnieuw gevolgd door een stijging van het kraakbeenvolume, zichtbaar op de 

figuur in Bijlage Ve, waarbij weliswaar nog niet het initiële niveau bereikt werd (gemiddeld verschil 

= 0,41%). 
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Ter conclusie kan gesteld worden dat de tijd enkel een significant hoofdeffect had ter hoogte van het 

laterale tibiaplateau en de patella. Dit was het geval voor de gehele testpopulatie (de patiënten en de 

gematchte controlepersonen). Ter hoogte van de laterale femurcondyl bleek dit hoofdeffect enkel te 

gelden voor de hele groep en voor de patiënten, niet voor de controlegroep. Bij de controlepersonen 

had de tijd wel invloed op het mediaal plateau van de tibia. Wanneer echter de kraakbeenvolumes per 

compartiment voor de verscheidene meetmomenten onderling werden vergeleken, werden volgende 

resultaten bekomen: voor de mediale zijde van het kniegewricht werden geen significante verschillen 

aangetoond en dit voor geen van de bestudeerde groepen. Voor de laterale zijde bleek dit anders. Ter 

hoogte van de laterale femurcondyl werden significante verschillen gevonden tussen metingen ‘pre’ 

en ‘post 0’ bij de gehele groep en de controlepersonen, maar niet bij de patiënten. Dit was analoog aan 

de resultaten voor het patellaire kraakbeenvolume. Het lateraal plateau kende wel significante 

verschillen tussen ‘pre’ en ‘post 15’ bij de gehele testpopulatie en de patiëntengroep.  

 

 

Compartiment Within-subject 

factor 

Sign.     

gehele groep 

Sign. 

controlepersonen 

Sign. 

patiënten 

FM Tijdstippen 0,631 0,528 0,268 

 Tijdstippen * type 

proefpersoon 

0,174   

FL Tijdstippen 0,008 0,075 0,046 

 Tijdstippen * type 

proefpersoon 

0,300   

TM Tijdstippen 0,556 0,014 0,496 

 Tijdstippen * type 

proefpersoon 

0,034   

TL Tijdstippen <0,001 0,016 0,005 

 Tijdstippen * type 

proefpersoon 

0,140   

P Tijdstippen <0,001 0,001 0,014 

 Tijdstippen * type 

proefpersoon 

0,109   

Tabel 10: De resultaten van de ‘test of within-subjects effecten’ voor de gehele groep, 

de controlepersonen en de patiënten. Significantieniveau van < 0,05 werd gehanteerd  
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3.4.4 General Linear Model – Repeated Measures: procentuele volumeverandering van de 

compartimenten 

 

In deel 3.4.2 werd aangetoond dat er een significant hoofdeffect bestond voor de compartimenten. 

Daarom werd per groep zoals voor de factor tijd (zie 3.4.3), een afzonderlijke analyse gemaakt op 

basis van ‘GLM - Repeated Measures’. Daarvoor werden eerst de kraakbeenvolumes omgezet in 

percentages. Deze percentages geven weer hoe sterk de volumeverandering is, zonder daarbij de tijd 

in rekening te brengen. Eerst worden de resultaten van de ‘within-subjects’ effecten besproken, 

gevolgd door de resultaten van de paarsgewijze vergelijkingen, voor de drie groepen. 

 

Within-subjects factor Sign. 

hele groep 

Sign. 

controlepersonen 

Sign. 

patiënten 

Compartimenten < 0,001 < 0,001 0,029 

Compartimenten * type 

proefpersoon 

0,011 n.v.t. n.v.t. 

 

 

 

Voor de volledige testpopulatie bleken ongeacht de tijdstippen, twee factoren een significant 

hoofdeffect te vertonen. Enerzijds bleek de ‘within-subjects’ factor compartimenten, waarvoor een p-

waarde van < 0,001 werd bekomen, significant. Anderzijds was er een hoofdeffect voor de interactie 

tussen de factor compartimenten en het type proefpersoon (p = 0,011). Deze laatste was de ‘between-

subjects’ factor in deze analyse. Voor de ‘between-subjects’ test kon geen statistisch significant 

hoofdeffect worden aangetoond voor het type proefpersoon (p = 0,122). Voor de paarsgewijze 

vergelijking tussen de verschillende delen van het kniegewricht in verband met deformationeel 

gedrag, uitgedrukt in percentages, zijn de resultaten weergegeven in Tabel 12. Er bleek een significant 

verschil te bestaan tussen de vervorming van de mediale en de laterale femurcondyl (p = 0,028), in het 

voordeel van de laterale zijde en met een gemiddeld verschil van 1,77%. Eveneens traden significante 

verschillen op tussen de mediale femurcondyl en het laterale tibiaplateau, alsook met de patella. Deze 

p-waarden bedroegen voor beide minder dan 0,001. De gemiddelde verschillen in deformationeel 

gedrag van de mediale femurcondyl met het laterale plateau en de patella die uit deze vergelijking 

werden gehaald, waren respectievelijk 4,03% en 4,52% en dit telkens in het nadeel van de 

desbetreffende femurcondyl.  Met een gemiddeld verschil van 2,345% tussen deze mediale condyl en 

het homolaterale tibiaplateau kon geen significantie worden aangetoond (p = 0,107). Het mediale 

plateau kende een iets grotere vervorming dan de gelijknamige condyl. Voor de procentuele 

vervorming van het kraakbeenvolume van de laterale femurcondyl werden eveneens significanties 

aangetoond. Ook hier bleek de deformatie ter hoogte van de patella en het laterale plateau significant 

Tabel 11: De resultaten voor de ‘Test of within-subjects effects’ voor de gehele 
groep, de controlepersonen en de patiënten met type proefpersoon als 

‘between-subjects’ factor. ( Significantieniveau < 0,05) 
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groter te zijn dan deze van de laterale condyl, met respectievelijke gemiddelde verschillen van 2,76 (p 

< 0,001) en 2,27% (p = 0,006). Verder werden geen significante verschillen gevonden in de 

procentuele volumeverandering tussen andere compartimenten van het kniegewricht, zoals eveneens 

weergegeven is in Tabel 12.  

 

Compartiment 
1 (I) 

Compartiment 
2 (J) 

Hele studiepopulatie Controlepersonen Patiënten 

Gem. 
verschil  

(I-J)  (in %) 

Sign. Gem. 
verschil  

(I-J) (in %) 

Sign. Gem. 
verschil  

(I-J) (in %) 

Sign. 

Femur Mediaal 
(FM) 

FL -1,769 0,028 -1,601 0,549 -1,937 0,222 

TM -2,335 0,107 -2,305 0,313 -2,365 1,000 

TL -4,034 < 0,001 -3,480 0,005 -4,588 0,001 

P -4,524 < 0,001 -6,885 < 0,001 -2,163 0,937 

Femur Lateraal 
(FL) 

FM 1,769 0,028 1,601 0,549 1,937 0,222 

TM -0,566 1,000 -0,704 1,000 -0,428 1,000 

TL -2,265 0,006 -1,879 0,260 -2,651 0,098 

P -2,755 < 0,001 -5,284 < 0,001 -0,225 1,000 

Tibia Mediaal 
(TM) 

FM 2,335 0,107 2,305 0,313 2,365 1,000 

FL 0,566 1,000 0,704 1,000 0,428 1,000 

TL -1,699 0,816 -1,175 1,000 -2,224 1,000 

P -2,189 0,513 -4,580 0,035 0,202 1,000 

Tibia Lateraal 
(TL) 

FM 4,034 < 0,001 3,480 0,005 4,588 0,001 

FL 2,265 0,006 1,879 0,260 2,651 0,098 

TM 1,699 0,816 1,175 1,000 2,224 1,000 

P -0,490 1,000 -3,405 0,123 2,426 0,962 

Patella  
(P) 

FM 4,524 < 0,001 6,885 < 0,001 2,163 0,937 

FL 2,755 < 0,001 5,284 < 0,001 0,225 1,000 

TM 2,189 0,513 4,580 0,035 -0,202 1,000 

TL 0,490 1,000 3,405 0,123 -2,426 0,962 

 

Ten tweede werd hetzelfde nagegaan voor de groep controlepersonen. Er werd eveneens een 

hoofdeffect gevonden voor de procentuele volumeverandering van de compartimenten met een p-

waarde van 0,001. Wat de paarsgewijze vergelijking betreft, bleken eveneens bij de controlegroep 

significante verschillen op te treden tussen de vervorming van de mediale femurcondyl, die van het 

lateraal tibiaplateau (p = 0,007; gemiddeld verschil = -3,480%) en van de patella (p < 0,001; 

gemiddeld verschil = -6,885%). Opnieuw wezen deze resultaten op een kleiener vervorming van de 

mediale condyl, gelijkaardig aan de resultaten voor de gehele groep. Voor deze condyl konden geen 

andere significante verschillen aangetoond worden (zie Tabel 12). Andere verschillen die van 

statistisch belang bleken, werden aangetoond tussen de patella en de laterale condyl met een p-waarde 

kleiner dan 0,001. Dit werd eveneens gevonden voor het mediale plateau (p = 0,035). Ook binnen 

deze studiegroep was de vervorming van het patellaire gewrichtskraakbeen groter dan bij de 

Tabel 12: De paarsgewijze vergelijking van de procentuele deformatie tussen de verscheidene compartimenten 

voor de gehele groep, de controlepersonen en de patiënten. (Significantieniveau < 0,05) 



74
 

compartimenten. De gemiddelde verschillen bedroegen 5,28% met de laterale femurcondyl en 4,580% 

met het mediale tibiaplateau. 

 

Tot slot wordt de patiëntengroep besproken. Het hoofdeffect van de factor ‘compartimenten’ bestond 

ook in deze groep (p = 0,029). Uit de vergelijking van de in procentuele vervorming van de 

compartimenten van het kraakbeenvolume, kwam slechts één significant verschil naar voor binnen 

deze studiegroep, namelijk het verschil tussen de mediale condyl en het laterale plateau, met een 

bereikte p-waarde van 0,001. Het gemiddelde verschil dat hiertoe werd bepaald, bedroeg 4,59% ten 

voordele van het laterale plateau. De andere niet-significante verschillen zijn terug te vinden in Tabel 

12. 

 

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de procentuele vervorming van de vijf 

compartimenten een significant hoofdeffect weergaf binnen de gehele groep, de controlepersonen en 

de patiënten. Wat de paarsgewijze vergelijking betreft, werd bij de patiënten slechts één significant 

verschil aangetoond tussen twee compartimenten, namelijk de percentages van de mediale 

femurcondyl en het laterale tibiaplateau. Binnen de andere groepen traden meer significante 

verschillen op tussen de compartimenten, waarbij voornamelijk het oog moet gericht worden op de 

procentuele volumeverandering van de beide femurcondylen, van de patella en van het laterale 

plateau.  

 

 

3.4.5 General Linear Model-Repeated Measures: procentuele volumeveranderingen van de 

compartimenten per tijdstip ‘post’-scans 

 

De resultaten uit de GLM-Repeated Measures voor de percentages van de kraakbeenvolumes (zie 

3.4.4) zeggen op zich niets over de procentuele vervorming op de verschillende momenten na het 

lopen. Daarom werd dezelfde analyse uitgevoerd, maar met een opsplitsing volgens de vier ‘post’-

metingen (‘post 0’, ‘post 15’, ‘post 30’ en ‘post 45’), analoog zie 3.4.3. De bijhorende Tabel hiervan 

is terug te vinden in Bijlage VII. In de Figuren 5 en 6 is het verloop van de procentuele deformatie 

over de vier ‘post’-metingen ten opzichte van de ‘pre’-meting voor alle compartimenten 

weergegeven. 
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Vooreerst werden de resultaten voor de hele groep onder de loep genomen, met inbegrip van de 

‘between-subjects’ factor het type proefpersoon. Uit Tabel 13 kwamen statistisch significante 

hoofdeffecten naar voor van de procentuele volumeverandering van de compartimenten over alle 

meetmomenten na de belasting (‘post 0’, p = 0,007; ‘post 15’, p = 0,023, ‘post 30’, p = 0,039 en ‘post 

Figuur 5 en 6: De weergave van het verloop van de deformatie over de verschillende meetmomenten, uitgedrukt 

in percentages t.o.v. de pre-meting. Links voor de patiënten en rechts voor de controlepersonen (1 = Femur 

Mediaal, 2 = Femur Lateraal, 3 = Tibia Mediaal, 4 = Tibia Lateraal, 5 = Patella) 
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45’, p = 0,041). De interacties van dit hoofdeffect met het type proefpersoon werden alle als niet 

significant waargenomen. De p-waarden bedroegen, in chronologische volgorde van de metingen na 

het lopen, 0,519, 0,250, 0,021 en 0,098. Tevens werd enkel voor de procentuele verschillen in 

volumeveranderingen tussen de ‘pre’- en ‘post 45’-meting op een significant effect geduid van de 

‘between-subjects’ factor tijd met een p-waarde van 0,042 (‘post 0’, p = 0,129; ‘post 15’, p = 0,900; 

‘post 30’, p = 0,740). Verder werd eveneens de paarsgewijze vergelijking gemaakt tussen de 

procentuele deformaties van de verschillende compartimenten onderling en dit per tijdstip na de 

belasting. In de gehele groep bleken voor de ‘post 0’-percentages van de mediale en laterale 

femurcondyl significante verschillen met de patella te bestaan (respectievelijk p = 0,004 en p = 

0,005). Hierbij werden gemiddelde verschillen aangetoond van 7,79% (mediale condyl en patella) en 

5,66% (laterale condyl en patella), ten voordele van de patellaire kraakbeendeformatie. Voor ‘post 15’ 

traden eveneens significante verschillen op tussen de deformatie van het laterale tibiaplateau en beide 

femurcondylen (mediaal p = 0,004 en lateraal p = 0,020). Hier bleek de vervorming groter te zijn voor 

het laterale plateau van de tibia, met gemiddelde verschillen van 4,87% (mediaal) en 4,39% (lateraal). 

Op de overige twee meetmomenten werden geen significante trends meer ontdekt. Alle gemiddelde 

verschillen tussen de compartimenten onderling, voor de vier ‘post’-metingen, en de bijhorende p-

waarden zijn terug te vinden in de tabel in Bijlage VII. 

 

 

 

 

Ten tweede werd dezelfde analyse uitgevoerd voor de groep controlepersonen. Voor deze studiegroep 

werden eveneens significante hoofdeffecten gevonden voor de factor ‘compartimenten’ in de test voor 

de ‘within-subjects’ effecten bij de meting onmiddellijk na de belasting (p = 0,002), 15 minuten later 

Tijdstip  Within-subjects factor Sign.  

 Gehele groep 

Sign. 

Controlepersonen 

Sign. 

Patiënten 

Post 0 Compartimenten 0,007 0,002 0,258 

Compartimenten * type 

proefpersoon 

0,519 n.v.t. n.v.t. 

Post 15 Compartimenten 0,023 0,046 0,106 

Compartimenten * type 

proefpersoon 

0,250 n.v.t. n.v.t. 

Post 30 Compartimenten 0,039 0,011 0,093 

Compartimenten * type 

proefpersoon 

0,021 n.v.t. n.v.t. 

Post 45 Compartimenten 0,041 0,026 0,240 

Compartimenten * type 

proefpersoon 

0,098 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 13: Test van de ‘within-subjects’ effecten weergegeven voor de gehele groep, de patiënten en de 

gematchte controlepersonen. Het type proefpersoon is de ‘between-subjects’ factor.
(Significantieniveau < 0,05) 
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(p = 0,046), alsook 30 (p = 0,011) en 45 (p = 0,026) minuten na het beëindigen van de loopopdracht. 

Binnen deze groep werden via de onderlinge vergelijking van de procentuele vervorming van de 

kraakbeenvolumes, slechts op twee meetmomenten significante verschillen aangetoond. Vooreerst 

bleek voor ‘post 0’ een significant verschil te bestaan tussen de mediale femurcondyl en de patella in 

kraakbeendeformatie  met een p-waarde van 0,025. Opnieuw was de vervorming van het kraakbeen 

van de patella groter (gemiddeld verschil = 9,401%). Daarnaast werd een significant verschil 

aangetoond tussen relatieve volumes, verkregen voor de laterale femurcondyl en de patella een 

halfuur na de loopopdracht (p = 0,046). Het gemiddelde verschil bedroeg 5,409%, in het voordeel van 

het patellaire kraakbeenvolume. Voor de overige resultaten wordt verwezen naar de tabel in Bijlage 

VII. 

 

Tot slot werd voor de groep patiënten op geen enkel tijdstip een significant hoofdeffect weergegeven 

voor de factor ‘compartimenten’, zoals te zien is in Tabel 13. Bij deze studiegroep bleken geen 

significante verschillen te bestaan in de procentuele vervorming van het kraakbeen van de 

verschillende compartimenten (zie Bijlage VII). Er was met andere woorden geen enkele procentuele 

volumeverandering van een kraakbeenplaat van het kniegewricht die significant groter of kleiner was 

dan deze van een ander deel en dit in tegenstelling tot de controlepersonen op een bepaald 

meetmoment. 

 
Algemeen kan gesteld worden dat het deformationeel gedrag voor de vijf kniecompartimenten over de 

verschillende tijdstippen gelijkmatig verliep. Enkel wanneer de hele studiegroep of de groep 

controlepersonen beschouwd werden, werden enkele verschillen gevonden in deformationeel gedrag 

van enkele compartimenten. Deze hadden voornamelijk tot beide femurcondylen betrekking. Bij de 

patiëntengroep werden geen significante verschillen gevonden.  

 

 

3.5 Invloed van variabelen op kraakbeenvolumes 

 

In Tabel 14 wordt een overzicht gegeven van de correlaties tussen de procentuele vervorming op 

tijdstip ‘post 0’ en de vooraf geselecteerde variabelen ten opzicht van de ‘pre’-meting van de vijf 

compartimenten. Tussen het merendeel van de volumes en variabelen werd geen duidelijke correlatie 

aangetoond. Enkel voor het percentage van het laterale tibiaplateau en de gelopen afstand  enerzijds (p 

= 0,007; rS = 0,558) en de gemiddelde loopsnelheid anderzijds (p = 0,002; rS = 0,614) werd een 

significante p-waarde en een hoge correlatie bekomen. Ook tussen het type sport en het relatieve 

volume ter hoogte van het mediale tibiaplateau werd een significante p-waarde van 0,031 gevonden 
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met een correlatie van 0,460. Zoals ook blijkt uit Tabel 14, konden verder geen hoge correlaties 

worden aangetoond. 

 

 ‘Post 0’ FM ‘Post 0’ FL ‘Post 0’ TM ‘Post 0’ TL ‘Post 0’ P 

 P-waarde CC P-waarde CC P-waarde CC P-waarde CC P-waarde CC 

Type sport 0,799 -0,058 0.194 0.288 0.031 0.460 0,218 0,273 0.750 0.072 

VAS 0,856 -0,041 0.517 0.146 0.987 0.004 0,232 0,266 0.609 -0.115 

Tegner 0,547 0,136 0.483 0.158 0.462 0.165 0,519 0,145 0.520 0.145 

KOOS 

symptomen 

0,849 -0,043 0.715 0.083 0.313 -0.225 0,480 0,159 0.337 -0.215 

KOOS pijn 0,731 -0,078 0.357 -0.206 0.270 -0.246 0,291 0,235 0.053 -0.417 

KOOS 

stijfheid 

0,977 0,007 0.290 -0.236 0.251 -0.256 0,393 0,191 0.097 -0.363 

Lysholm 0,179 -0,297 0.812 -0.054 0.514 0.147 0,218 -0,274 0.491 0.155 

FORSS 0,532 -0,141 0,339 0,214 0,823 0,051 0,908* 0,026* 0,704 0,086 

Baecke 

totaal 

0,704 -0,086 0,388 0,194 0,981 0,005 0,538* 0,139* 0,970 0,009 

  LSI 0,275 -0,243 0,643 0,105 0,405 0,187 0,830* 0,049* 0,055 0,414 

Gelopen 

afstand 

0,191 0,290 0,503 0,151 0,330 0,218 0,007* 0,558* 0,449 0,170 

Gemiddelde 

loopsnelheid 

0,227 0,268 0,467 0,164 0,376 0,198 0,002* 0,614* 0,422 0,180 

Sport jeugd 0,477 -0,160 0.510 -0.148 0.558 0.132 0,301 0,231 0.947 -0.015 

67& 0,636 -0,107 0.717 0.082 0.085 0.375 0,402 -0,188 0.543 -0.137 

89& 0,641 0,105 0.660 0.099 0.145 0.321 0,254 -0,254 0.561 -0.131 

134& 0,342 0,213 0.468 0.163 0.217 0.274 0,481 -0,159 0.665 -0.098 

150& 0,597 0,119 0.539 0.138 0.165 0.307 0,377 -0,198 0.820 -0.051 

250& 0,527 0,142 0,760 0,069 0,065 0,400 0,186* -0,293* 0,786 -0,061 

Tabel 14: De correlatiecoëfficiënten (CC) tussen de relatieve kraakbeenvolumes en de bepaalde studievariabelen. (FM=femur 

mediaal, FL= femur lateraal, TM= tibia mediaal, TL= tibia lateraal, P= patella). Hierbij werd een significantieniveau van < 0,05 
gehanteerd.  * Deze waarden werden verkregen via een Pearson-correlatieanalyse  
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4 DISCUSSIE 

 

Aan de hand van dit onderzoek werd getracht deformatie en herstel van het kraakbeenvolume in de 

knie te vergelijken tussen een groep van voorste kruisbandgereconstrueerde personen enerzijds en een 

groep gematchte controlepersonen anderzijds. Uit de analyse is geen verschil gevonden in absolute 

kraakbeenvolumes tussen beide studiegroepen, gemeten vóór de loopbelasting. Door de belasting 

vond er een afname van het kraakbeenvolume plaats in beide groepen, dewelke weliswaar  in geen 

enkel compartiment groot genoeg was om een significant verschil aan te tonen met het ‘pre’-volume 

in de patiëntengroep. Bij de controlegroep was dit wel het geval voor de laterale femurcondyl en de 

patella. De grootste deformatie werd gemeten ter hoogte van de patella bij de controlepersonen, 

terwijl dat in het lateraal tibiaplateau was bij de patiënten. Algemeen kan gesteld worden dat de 

opgelegde belasting voor minder deformatie zorgde bij de voorste kruisbandgereconstrueerde 

patiënten. Wat het volumeherstel betreft, werden op de metingen 15, 30 en 45 minuten na het halfuur 

lopen nagenoeg geen significante verschillen meer waargenomen met het initiële volume en dit 

geldend voor de beide groepen. Dit wijst op een herstel van het kraakbeenvolume, optredend 

onmiddellijk na de belasting en in de periode erop volgend.   

 

 

4.1 Deformatie van het gewrichtskraakbeen 

 

Er werd vooreerst nagegaan of de verkregen cijfers rond gemiddelde kraakbeenvolumes in eigen  

onderzoek overeenstemden met eerdere publicaties. Het totale kraakbeenvolume van de patiënten 

voorafgaand aan de belasting bedroeg gemiddeld 20 146,57 mm³, alle kniecompartimenten samen in 

beschouwing genomen. Bij de controles was dat volume met 18 558,49 mm³ niet significant kleiner. 

Beide getallen komen overeen met bevindingen uit een studie van Eckstein et al. (2001b), dewelke 

een range voor het kraakbeenvolume weergaven gaande van 16 600 mm³ tot 31 400 mm³. Het 

verschil van het totaal kraakbeenvolume tussen de patiënten en de controlepersonen werd door 

Frobell et al. (2009) aangehaald. Deze auteurs constateerden in een studiepopulatie van 56 patiënten 

dat er een groter kraakbeenvolume was bij patiënten die binnen zes weken na het trauma werden 

gereconstrueerd, in vergelijking met niet-geopereerde mensen. Het volume werd binnen het eerste jaar 

na het initiële trauma onderzocht. In een onderzoek van Kersting et al. (2005) werden hogere 

totaalvolumes gerapporteerd (25 114 mm³), ditmaal bij uithoudingssporters. Eckstein et al. (1998b) 

gaven dan weer een gemiddeld totaal volume aan van 23 245 mm³ met een variatiecoëfficient van 

maar liefst 19,3%, waardoor het moeilijk is om groepen te vergelijken in cross-sectionele studies 
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inzake hun kraakbeenvolume. Algemeen kan gesteld worden dat de cijfers rond absolute totale 

kraakbeenvolumes overeenstemmen met de waarden uit de literatuur. 

Uit eigen onderzoek is gebleken dat er een verschil bestond tussen de absolute volumes van de vijf 

kniecompartimenten. De volumes van de beide femurcondylen waren significant groter dan deze van 

de patella, alsook van het mediale en laterale tibiaplateau. Er werd eveneens aangetoond in dit 

onderzoek dat de mediale en laterale femurcondylen geen significant verschil vertonen in volume. 

Hetzelfde bleek van toepassing te zijn voor de kraakbeenplaten van de tibia. Uit studies van Eckstein 

et al. (1998b en 2001) werd de bovenstaande bevinding van de volumeverschillen tussen de 

compartimenten bevestigd.  

 

Een eerste deel van het onderzoek, betrof het nagaan van verschillen in deformatie van het 

gewrichtskraakbeen tengevolge van een loopbelasting. Bij de vergelijking van de verschillende 

meetmomenten onderling en opgedeeld per compartiment, kon eveneens geen significant verschil 

aangetoond worden tussen de kraakbeenvolumes van de patiënten enerzijds en van de controlegroep 

anderzijds. Voor de controlepersonen werden significante verschillen aangetoond voor de ‘pre’- en 

‘post 0’- meting ter hoogte van de patella en de laterale femurcondyl. Er werden voor de groep 

patiënten geen aantoonbare verschillen gevonden binnen de compartimenten voor de vijf metingen 

voor de absolute kraakbeenvolumes. Dat was zelfs niet het geval bij vergelijking van de volumes vlak 

vóór en onmiddellijk na de belasting. Het mediale tibiaplateau buiten beschouwing gelaten, werd bij 

de patiënten in alle compartimenten wel een (niet significante) daling gemeten van het volume van het 

gewrichtskraakbeen tengevolge van belasting. De vervorming na belasting bedroeg bij de 

controlegroep ter hoogte van de patella 10,42% (SD ± 8,55%), voor het mediale tibiaplateau 6,10% 

(SD ± 7,15%) en voor het laterale  5,30% (SD ± 5,03%). Bij beschouwing van de elf voorste 

kruisbandgereconstrueerde patiënten, werden kleinere volumedalingen van het kraakbeen gemeten 

tengevolge van de loopbelasting (∆ ‘pre’ en ‘post 0’). De mediale femurcondyl ondervond gemiddeld 

een vervorming van 0,70% (SD ± 5,43%), voor de laterale was dat 2,86% (SD ± 4,26%). Ter hoogte 

van het tibiaplateau bedroeg de afname van het kraakbeenvolume 0,57% (SD ± 9,80%) aan de 

mediale zijde en 2,00% (SD ± 8,01%) lateraal. Voor de patella werd een verschil in volume gemeten 

van 6,88% (SD ± 8,41%). De patiënten leken met andere woorden een trend te vertonen naar een 

verminderde deformatie van het kraakbeen na belasting in vergelijking met de groep 

controlepersonen. De resultaten uit eigen onderzoek werden vergeleken met deze uit andere studies. 

In wat volgt wordt eerst de vergelijking gemaakt voor de gezonde proefpersonen. De deformatie in de 

controlegroep bleek groter te zijn na het afleggen van ongeveer vijf kilometer bij vergelijking met 

studies van Kessler et al. (2006 en 2008), tenzij voor het tibiale plateau. Hiervoor werden wel 

overeenkomstige procentuele verschillen gevonden. In de studie van Kessler et al. (2006) werden de 

sportieve proefpersonen, zonder (eerdere) letsels aan de knieën, eveneens onderworpen aan een 

loopbelasting. Vooraf werden welbepaalde afstanden vooropgesteld (5, 10 en 20 km). De patellaire 
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deformatie die hierbij werd gevonden onmiddellijk na het lopen, bedroeg 6,6% (SD ± 2,5%) na vijf 

km, 6,1% (SD ± 2,2%) na 10 km en 8,1% (SD ± 4,8%) na het afleggen van 20 km. Tibiaal werd een 

vervorming ten opzichte van de ‘pre-scan’ gerapporteerd van respectievelijk 3,6% (SD ± 2,5%), 5,0% 

(SD ± 3,0%) en 6,1% (SD ± 3,4%). Het femoraal gewrichtskraakbeen werd jammer genoeg niet 

onderzocht in de studie. Al deze veranderingen in het kraakbeenvolume bleken significant te zijn, 

maar er werd geen statistisch aantoonbare reductie gevonden door een toenemende loopafstand. 

Kessler et al. (2008) voerden twee jaar later een gelijkaardig onderzoek uit bij getrainde 

marathonlopers. De deformatie van het kraakbeenvolume na het afleggen van een 20 km lange 

afstand, was 7,0% patellair en 5,1% tibiaal. Kersting et al. (2005) vonden eveneens een significante 

daling van het kraakbeenvolume na een loopbelasting van één uur en dit ter hoogte van de 

femurcondylen, het laterale tibia plateau, maar niet voor het mediale. Het volume vertoonde een 

gemiddelde daling van 3% voor alle compartimenten samen. Tevens werd in een recentere studie met 

recreatieve sporters een onderzoek gevoerd naar de vervorming van het tibiofemorale 

gewrichtskraakbeen na het lopen van 5000 passen. Het patellaire kraakbeen werd niet onderzocht 

(Boocock et al., 2009). De grootste deformatie werd gerapporteerd voor het laterale tibiale kraakbeen 

(5,7%), gevolgd door dat van de mediale femurcondyl (5,3%). Het kraakbeen van de laterale 

femurcondyl en het mediale tibiaplateau vormden respectievelijk 4,0% en 3,3%. Al deze verschillen 

werden, met uitzondering vóór het mediale plateau, significant verschillend bevonden. Deze waarden 

stemmen in een zekere mate overeen met deze gevonden in de eigen studie, waarbij het eveneens om 

louter recreatieve sporters ging.  

Ook werden de volumeverschillen binnen de patiëntengroep vergeleken met andere onderzoeken. 

Voor deze groep werd geen significante invloed van de belasting gemeten, in tegenstelling tot andere 

studies (Boocock et al., 2009; Eckstein et al., 1999 en 2005; Kessler et al., 2006 en 2008; Kersting et 

al., 2005). De resultaten, bekomen in de eigen studie, zijn verschillend met resultaten bekomen in een 

onderzoek van Van de Velde et al. (2009b). Deze auteurs vonden in een studie met acht voorste 

kruisbanddeficiënte patiënten, 4,4 maanden (SD ± 3) na het trauma, een grotere deformatie van het 

kraakbeenvolume in de aangedane knie. De vergelijking werd gemaakt met de contralaterale knie van 

dezelfde patiënt, wat het voordeel bood dat genetische factoren in de pathogenese van osteoartrose 

gelijk waren. Het moet echter opgemerkt worden dat een asymmetrische steunname zijn invloed kan 

hebben op het kraakbeen. Daarnaast werd de deformatie veroorzaakt door een uitvalspas, uitgevoerd 

tot verschillende flexiegraden. Deze belasting werd omschreven als een quasistatische belasting. Het 

werd reeds aangetoond dat een statische belasting een grotere deformatie teweeg brengt dan een 

dynamische, zoals de loopbelasting in dit onderzoek (Kääb et al., 1998; Van Ginckel et al., 2011). 
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4.2 Mogelijke oorzaken van verschil in deformatie tussen patiënten en controles 

 

Zoals uit de resultaten van het onderzoek bleek lijkt er een verminderde deformatie van het kraakbeen 

te zijn op belasting, doch niet significant, bij de voorste kruisband gereconstrueerde sporters. Er zijn 

echter verschillende verklaringen mogelijk waarom er een kleiner verschil is tussen de gemeten 

volumes. Ten eerste werd bij maar liefst vier van de elf patiënten een ‘Lower Limb Symmetry Index’ 

≤ 85% gemeten. De gemiddelde LSI binnen deze groep bedroeg dan ook 86,63% (SD ± 16,57). Een 

verminderde spierkracht in het aangedane onderste lidmaat zou ervoor kunnen zorgen dat de 

deformatie van het gewrichtskraakbeen groter wordt, aangezien de passieve structuren meer krachten 

moeten opvangen. Deze veronderstelling komt overigens niet overeen met de bevindingen uit het 

gevoerde onderzoek. Aan de hand van de ‘one-leg hoptest for distance’ werd getracht een objectivatie 

te krijgen van de kracht in de onderste ledematen. Echter speelt ook de angst om de aangedane knie te 

veel te belasten of instabiliteit te veroorzaken een rol. Dat zal op zijn beurt dan ook een negatieve 

impact hebben op de gesprongen afstand. Zo is het wel mogelijk dat deze personen voldoende kracht 

hadden, maar dat deze niet tot uiting kwam tengevolge van de ervaren angst. De onderzochte 

correlatie tussen de LSI en de ‘post 0’-percentages weerlegt dat, met uitzondering van het ‘post 0’-

percentage van de patella. Ten tweede kan vermoed worden dat de patiënten de aangedane zijde 

onbewust wat ontlast hebben tijdens het lopen. In een studie van Gokeler et al. (2010) werd een 

verandering in bewegingspatronen gezien bij gereconstrueerde personen na zes maanden. Dat zou 

eventueel kunnen verklaren waarom de deformatie kleiner blijkt te zijn bij deze studiegroep. Ten 

derde was de gerapporteerde pijn tijdens het lopen significant verschillend tussen beide groepen. Ook 

deze factor zou aanleiding kunnen geven tot het minder belasten van de aangedane zijde binnen de 

patiëntengroep. Of de ene zijde ook effectief minder werd belast, kan niet gesteld worden aangezien 

er niet met een krachtenplatform werd gewerkt. Een vierde mogelijk beïnvloedende factor op de 

deformatie betreft de knielaxiteit. Dat wordt immers beschouwd als risicofactor in de pathogenese van 

osteoartrose (Fithian et al., 2002). Er werden echter geen significante verschillen aangetoond tussen 

beide groepen. Toch werd in de literatuur (Li et al., 2006) beschreven dat, ook na een reconstructie 

van de voorste kruisband, de kraakbeencontactpunten niet meer identiek zijn aan de situatie bij een 

intacte kruisband. Bijgevolg wordt dunner kraakbeen belast, met alle gevolgen van dien. Tevens 

werd, als vijfde punt, in de literatuur de musculaire co-activatie beschreven als een belangrijke 

mechanische parameter met betrekking tot het kraakbeenvolume (Kersting et al., 2005). Hoe meer 

krachten kunnen worden opgevangen door de spieren, hoe minder deze terecht komen op de passieve 

structuren waaronder het gewrichtskraakbeen. Bovendien werd in hetzelfde onderzoek een 

significante correlatie gevonden tussen de medio-laterale schuifkrachten en de spierkracht met het 

tibiale kraakbeenvolume en het patellaire. Een slechte musculaire coördinatie tussen de m. quadriceps 
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en de mm. hamstrings zou dus ook de mate van deformatie kunnen beïnvloeden (Kersting et al., 

2005). 

 

 

4.3 Herstel van het kraakbeenvolume 

 

Binnen een tweede deel van het onderzoek werd het herstel van het gewrichtskraakbeen onder de loep 

genomen. Er kon op geen enkel meetmoment een significant verschil in de procentuele vervorming 

geconstateerd worden tussen de patiënten- en controlegroep. Binnen de controlegroep werd voor geen 

enkel compartiment voor de ‘post 15’, ‘post 30’ en ‘post 45’ een significant verschil aangeduid met 

de ‘pre’-meting. Dat geeft mogelijks aan dat 15 minuten na de belasting er al voldoende 

volumeherstel is opgetreden. Bij de patiënten was dezelfde trend merkbaar. Binnen deze studiegroep 

moeten de volgende opmerking gemaakt worden. Er was geen significante deformatie door de 

belasting zelf, waardoor niet veel herstel kon optreden. De studie van Eckstein et al. (1999) vormt het 

basiswerk in de literatuur voor wat betreft het volumeherstel van het kraakbeen achteraf. Met 

betrekking tot het herstel na de belasting, werd geconstateerd dat na 45 minuten de helft van het 

volumeverlies ter hoogte van het patellaire kraakbeen was herwonnen. Anderhalf uur zou, volgens de 

auteurs, nodig zijn om een volledige recuperatie van het kraakbeenvolume te verkrijgen binnen dat 

compartiment. In het onderzoek van Kessler et al. (2008) werd na de belasting een uur rust opgelegd 

opdat het herstel van het kraakbeenvolume zou kunnen opgevolgd worden. Het volume bleek na deze 

rustperiode nog niet het initiële niveau bereikt te hebben (2,1% patella en 1,2% tibia). De verschillen 

werden echter niet meer significant verschillend bevonden met de ‘pre’-metingen. Ondanks eenzelfde 

duur van de rustperiode na belasting, bleken de resultaten van Kessler et al. (2008) te verschillen van 

deze uit het eigen gevoerde onderzoek. Mogelijke oorzaken hiertoe omvatten het feit dat het in hun 

studie ging om getrainde marathonlopers. Het zou mogelijk zijn dat een frequente blootstelling aan 

fysieke activiteit aanleiding kan geven tot chemische en/of mechanische veranderingen van de 

kraakbeeneigenschappen, zoals aangegeven in dierenstudies (Jurvelin et al., 1986; Säämänen et al., 

1988). Deze adaptaties waren misschien minder opgetreden binnen dit studiepopulatie van recreatieve 

sporters.  

Er moet tot slot inzake volumeherstel opgemerkt worden dat af en toe onverwachte wendingen in het 

verloop van de kraakbeenvolumes per compartiment over de tijd heen werden gezien en dit bij zowel 

de patiënten- als bij de controlegroep. Zo bleek bijvoorbeeld bij de controlepersonen het gemiddelde 

volume van de mediale femurcondyl een daling te vertonen op het moment ‘post 45’. Dit werd 

eveneens ter hoogte van andere compartimenten opgemerkt. Voor de patiënten werd een toename 

gezien van het kraakbeenvolume ter hoogte van het mediale plateau op ‘post 0’. Dit is merkwaardig 

aangezien verwacht werd dat er een daling van het volume zou plaatsvinden, hetgeen ter hoogte van 
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andere compartimenten vastgesteld werd. Een mogelijke verklaring zou de verwerking van MRI-

beelden met het programma Mimics® kunnen zijn (zie 4.5).  

 

 

4.4 Procentuele volumeverandering van de compartimenten 

 
Wanneer gekeken werd naar de procentuele volumeveranderingen van de compartimenten, zonder 

hierbij rekening te houden met de tijd, bleek de patella de grootste deformatie te ondervinden. Dat 

was van toepassing voor de controlepersonen. Binnen deze groep was de procentuele vervorming het 

grootst ter hoogte van het laterale tibiaplateau, vervolgens ter hoogte van het mediale en tot slot van 

de laterale en mediale femurcondyl. Wanneer binnen de patiëntengroep de mate van deformatie werd 

bekeken tussen de compartimenten onderling, werd de grootste vervorming gevonden voor het 

laterale plateau, gevolgd door zijn mediale tegenhanger en dan pas de patella. De beide 

femurcondylen vertoonden het minst deformationele veranderingen met de kleinste vervorming voor 

de mediale condyl. Bovendien waren de verschillen in deformatie minder groot in de patiëntengroep. 

Er werd dus consistent voor alle groepen gevonden dat de femurcondylen de kleinste deformatie 

vertoonden. Gelijkaardige resultaten werden gevonden in andere onderzoeken. Kessler et al. (2006) 

kenden de grootste deformatie toe aan het patellaire kraakbeen. Eckstein et al. (2005b) concludeerden 

ook dat de grootste deformatie na een cyclische belasting plaatsvond ter hoogte van de patella. Als 

verklaring werd vooropgesteld dat voornamelijk in dat compartiment de deformatie afhankelijk is van 

de hoeveelheid belasting. Bij het tibiofemoraal kraakbeen is er weinig deformatie mogelijk, volgens 

de auteurs, tenzij bij activiteiten met een grote impact (vb. sprong van een hoogte). Het feit dat de 

deformatie bij de patiëntengroep het grootst was ter hoogte van het lateraal tibiaplateau, kan verklaard 

worden door verschillende hypothesen. Vooreerst is gebleken uit de literatuur dat voorste 

kruisbandpatiënten een veranderde loopkinetica vertonen. Dat houdt in dat deze mensen zich met een 

stijvere knie voortbewegen (minder flexie in het aangedane lidmaat). Dit zou voor gevolg hebben dat 

er hogere contactdrukken ontstaan femorotibiaal. Meer extensie in de knie veroorzaakt minder 

patellofemorale drukken (Rudolph et al., 1998; von Porat et al., 2007). Dit zou vermoedelijk een 

invloed kunnen hebben op de kraakbeendeformatie. Ten tweede zou misschien ook een veranderde 

kinematica in de knie een invloed kunnen hebben op de kraakbeendeformatie, zelfs na een 

reconstructie. Andere delen van dat kraakbeen worden immers belast, dewelke hiertoe minder 

geschikt zijn (Andreisek et al., 2009; Beard et al., 2001; Brandsson et al., 2002; Chaudhari et al., 

2008; Lohmander et al., 2004). Ten derde zou ook een verandering in neuromusculaire aspecten rond 

de knie een rol kunnen spelen in de kraakbeendeformatie. In een studie werd gewezen op een andere 

neuromusculaire respons bij patiënten tijdens het lopen aan hoge intensiteit gedurende tien minuten 

(Patras et al., 2009). Hierbij werd door de onderzoekers een selectieve spiervezelatrofie van de m. 
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quadriceps, een andere spierunit activatie en een tekort aan afferente informatie waargenomen. 

Chronische quadricepszwakte werd tevens door andere wetenschappers beschreven in het kader van 

voorste kruisbandreconstructies (Krishnan & Williams, 2011). In een review van Ingersoll et al. 

(2008) werden de neuromusculaire gevolgen na een voorste kruisbandruptuur besproken. Inzake 

proprioceptie werden voor beide gevallen grotere fouten in actieve gewrichtsrepositionering 

beschreven. Mogelijke oorzaken van veranderde spieractivatie en proprioceptie zouden liggen in de 

beschadiging van de mechanoreceptoren van het ligament, die instaan voor het geven van afferente 

proprioceptieve informatie aan het centraal zenuwstelsel (Johansson et al., 1991; Fridén et al., 2001; 

Kurz et al., 2005). Daarnaast werd een verminderde quadricepskracht gerapporteerd met de grootste 

daling in de eerste zes tot twaalf maanden na een reconstruerende ingreep. Ingersoll et al. (2008) 

haalden tevens aan dat andere bewegingspatronen een protectief mechanisme zouden zijn na een 

dergelijk letsel, welke ook ná een reconstructie zou aanhouden. Een verandering in neuromusculaire 

activatie en een verminderde kracht van de m. quadriceps zou er dus misschien voor kunnen zorgen 

dat minder krachten worden opgevangen door de spieren en dus het kraakbeen meer belast wordt. Ten 

vierde is er het belang van de kinetische keten. Een vergrote heupadductiehoek en een verminderde 

heupabductiecontrole, waargenomen bij voorste kruisbandpatiënten, dragen bij tot een valguspositie 

van het onderste lidmaat (Mandelbaum et al., 2005). Bijgevolg wordt het laterale compartiment van 

de knie meer belast, wat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn van de verhoogde deformatie in 

dat deel van de knie. 

 

 

4.5 Aantekeningen inzake post-hoc beeldanalyse 

 

Enkele bedenkingen moeten gemaakt worden inzake het post-hoc analyseren a.d.h.v. het 

computerprogramma Mimics® versie 14.0 (Materialise, Leuven, België). Het gewrichtskraakbeen van 

alle vijf scans per proefpersoon, werden door één en dezelfde onderzoeker aangeduid, waarna een 3D-

volume werd verkregen. Idealiter hadden alle vijf de scans per individu meteen na elkaar 

geanalyseerd moeten worden, allen op dezelfde dag om de betrouwbaarheid te behouden. Door dit 

niet steeds te kunnen doen, gaat een zekere standvastigheid verloren en worden de meetfouten ook 

groter. Uit de pilootstudie is echter wel gebleken dat de inter- en intratesterbetrouwbaarheid relatief 

hoog liggen. Toch mag de menselijke factor die gepaard gaat bij deze analyse niet onderschat worden. 

Uit eigen ervaring is gebleken dat het systeem heel gevoelig is, kleine aanpassingen aan het 

kraakbeenmasker gaven snel aanleiding tot grote verschillen in kraakbeenvolume. 
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4.6 Aantekeningen inzake studiepopulatie 

 

De studiepopulatie telde in totaal 22 proefpersonen, waaronder de helft voorste 

kruisbandgereconstrueerde sporters. Omwille van de beperkte tijd waarin het onderzoek liep en de 

uitgebreide testing per individu, was dit een relatief kleine studiegroep en had de studie bij gevolg een 

relatief geringe power. Hierdoor zijn deze resultaten niet generaliseerbaar naar een grotere populatie. 

Er werd omwille van de kleine studiegroep geen onderscheid gemaakt tussen de mannelijke en 

vrouwelijke deelnemers inzake kraakbeenvolumes en deformationeel gedrag ervan. Er moeten enkele 

opmerkingen gemaakt worden over de individuen die deelnamen aan deze studie. De studiepopulatie 

bestond ten eerste uitsluitend uit jonge recreatieve sporters. In de realiteit is het echter zo dat niet 

enkel dit type mensen een voorste kruisbandscheur oplopen. De resultaten van het onderzoek mogen 

dus niet doorgetrokken worden voor iedereen met een reconstructie van de voorste kruisband, wat de 

kraakbeentoestand betreft. Ten tweede moet gezegd worden dat, omwille van het feit dat enkel 

patiënten met een geïsoleerde ruptuur werden opgenomen in het onderzoek, sporters met een 

geassocieerd letsel van het gewrichtskraakbeen of die chirurgie hadden ondergaan aan de menisci 

werden uit de studie geëxcludeerd. Om de invloed van kraakbeen- of meniscusletsels op het 

kraakbeen uit te sluiten, werd geopteerd voor geïsoleerde rupturen van de voorste kruisband (Jones et 

al., 2003b). Door echter enkel deze gevallen in de studie op te nemen, laat men eigenlijk een deel van 

de hele populatie achterwege. Uit onderzoek van Gillquist & Messner (1999) zou het bij een trauma 

waarbij de voorste kruisband scheurt, in slechts 20% van de gevallen om een geïsoleerde ruptuur 

gaan. Uit een studie van Fetto & Marshall (1980) bleek dat bij 176 patiënten met een voorste 

kruisbandruptuur, bij slechts 38 personen een geïsoleerd letsel werd gediagnosticeerd, terwijl bij de 

overige 62% nog andere knieletsels gerapporteerd werden. De cijfers rond prevalentie van artrose op 

langere termijn beschrijven echter meestal niet uitsluitend patiënten met een geïsoleerde voorste 

kruisbandscheur. Letsels aan de menisci of aan het gewrichtskraakbeen zouden een belangrijke rol 

kunnen spelen in het ontstaan van gonartrose op langere termijn (Gillquist & Messner, 1999). Ten 

derde moet het feit in beschouwing genomen worden dat enkel deze patiënten die zich bekwaam 

genoeg voelden, instemden met een deelname aan het onderzoek. Het spreekt voor zich dat mensen 

met pijnklachten, een instabiliteitgevoel in de knie of andere peri- en postoperatieve klachten niet 

zouden deelgenomen hebben aan het onderzoek. Het individueel revalidatieprogramma werd 

overigens niet nagegaan in dit onderzoek. Ten vierde werd het kraakbeen van de geopereerde knie 

onderzocht zes maanden postoperatief. Over hoe de toestand inzake vervorming en volumeherstel, 

vóór deze termijn of na dit half jaar al dan niet evolueert, kan dus geen uitspraak over gedaan worden. 

Frobell et al. (2009) gaven aan dat eventuele beenmerglaesies, ontstaan bij het initiële trauma ook na 

deze termijn nog aanwezig kunnen zijn. Deze letsels zouden een invloed kunnen hebben op het 

bovenliggend kraakbeen. Ten vijfde luidde een ander inclusiecriterium dat enkel patiënten die met een 
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hamstringsgreffe (autogreffe) werden behandeld, werden geselecteerd. Binnen de literatuur is er 

immers meer sprake van klachten post-operatief, na gebruik van een patellapees-greffe (Feller & 

Webster, 2003; Goldblatt et al.,2005; Järvela et al., 2000; Kartus et al., 1999; Laxdal et al., 2005; 

Pinczewski et al., 2007). Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd de dag van het testmoment 

geen sport te beoefenen en niet te veel gewichtsdragende activiteiten, zoals trappen doen, uit te 

voeren. Dit met als doel het gewrichtskraakbeen niet al te veel te deformeren en op die manier de 

resultaten van de studie niet te beïnvloeden. Het was echter onmogelijk om de opvolging van dit 

advies te verifiëren. Het is daarbij ook onduidelijk wat de invloed zou zijn op de resultaten indien dit 

wel het geval was. Er kan tot slot nog een bedenking gemaakt worden inzake de matching van 

controlepersonen met de voorste kruisbandgereconstrueerde sporters. Voor het activiteitenniveau in 

de jeugdperiode kan afgevraagd worden of dit een invloed heeft op het kraakbeenvolume. 

Sportbeoefening in de jeugd kan immers een invloed hebben op het kraakbeenvolume (Jones et al., 

2000). In het onderzoek van Kessler et al. (2006) werd geen invloed van het aantal trainingsuren per 

week of de sportbeoefening tijdens de jeugd op het volume gevonden. In dit onderzoek werd deze 

factor niet vooropgesteld in de matching, wel werd de sport, beoefend net voor het traumamoment, als 

criterium gehanteerd. Er werd hoe dan ook geen verschil waargenomen in absolute kraakbeenvolumes 

tussen beide groepen en dit voor geen enkel compartiment. Bovendien mag de invloed van de 

genetica op het kraakbeenmetabolisme en –volume niet vergeten worden. Door personen met elkaar te 

matchen wordt eigenlijk de genetische geaardheid (Lohmander et al., 2007) over het hoofd gezien. 

Tweelingenonderzoek zou hier een oplossing kunnen bieden, hoewel dit praktisch onhaalbaar lijkt 

(Siedek et al., 2002). Een andere mogelijkheid betreft het gebruik van de contralaterale knie als 

controle. De contralaterale knie zou mogelijks meer belast zijn sinds het trauma met als doel de 

aangedane knie te ontzien.  

 

 

4.7 Aantekeningen inzake studieprotocol 

 

Tot slot moeten enkele opmerkingen gemaakt worden inzake het studieprotocol dat gehanteerd werd. 

Vooreerst werd getracht steeds dezelfde volgorde in de opbouw van het testmoment te behouden bij 

de verschillende testpersonen. Bij een beperkt aantal proefpersonen werd echter omwille van 

organisatorische en logistieke redenen, de volgorde omgewisseld. Het MRI-toestel was namelijk niet 

steeds beschikbaar op exact hetzelfde moment. Wat de impact hiervan is op de resultaten van het 

onderzoek is onduidelijk, maar waarschijnlijk minimaal aangezien korte termijn effecten werden 

gereduceerd door een uur rust voor de MRI-scan. Een opmerking omtrent de laxiteitsmeting betreft 

het feit dat deze werd uitgevoerd in de rustpositie van het gewricht en op een passieve manier. Er 

werd als resultaat gevonden dat in deze situatie geen significante verschillen bestaan in laxiteit tussen 
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een gereconstrueerde en een gematchte knie. Tijdens dagelijkse activiteiten en sportbeoefening 

bevindt de knie zich ook in andere delen van de ‘range of motion’ en worden spieren rond het 

gewricht geactiveerd. Het zou dus best mogelijk zijn dat in deze situaties wél een vergrote laxiteit 

wordt waargenomen. Een tweede onderdeel binnen de functionele metingen betrof de unipodale 

sprongtest. Enerzijds werd bewust gekozen voor slechts één sprongtest om het gewrichtskraakbeen 

voorafgaand aan het MRI-onderzoek niet te veel te beïnvloeden, anderzijds test men de explosieve 

kracht van het been slechts in één richting en door middel van slechts één enkele test (Noyes et al., 

1991; Barber et al., 1990). Volgens eerder onderzoek zou het meer betrouwbaar zijn proefpersonen 

onder een vermoeide conditie de test te laten uitvoeren (Augustsson et al., 2004).  

Tot slot resteren nog enkele bemerkingen omtrent de vragenlijsten die werden afgenomen bij de 

proefpersonen. Deze zijn allen valide en betrouwbaar bevonden (zie 2.2.2), toch werden deze 

ingevuld door de testpersonen zelf en kan dus de controleerbaarheid niet nagaan worden.  
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5 CONCLUSIE 

 

Binnen de gevoerde studie werd het deformationeel gedrag van het femoropatellaire en tibiofemorale 

gewrichtskraakbeen in de knie onderzocht bij sporters, die zich zes maanden na een voorste 

kruisbandreconstructie bevinden. Om referentiewaarden te hebben werd de vergelijking gemaakt met 

deformatie en herstel van gewrichtskraakbeen bij gematchte controlepersonen. Tot nog toe werd dit 

niet als parameter gebruikt in de beslissing tot sporthervatting, hoewel dit een belangrijk item zou 

kunnen zijn. Op termijn zou een groot deel van deze patiënten immers vervroegd secundaire 

gonartrose ontwikkelen. 

 

Na een opgelegde belasting, namelijk een halfuur lopen, konden geen significante verschillen in 

deformatie worden aangetoond. Toch leek er een trend naar een grotere deformatie te bestaan bij de 

gezonde controlepersonen in vergelijking met de gereconstrueerde sporters. De grootste deformatie 

werd bij de controlepersonen gevonden voor het patellaire kraakbeen, terwijl dit ter hoogte van de 

laterale tibiale kraakbeenplaat was voor de patiënten. Inzake kraakbeenherstel na belasting werden in 

beide groepen na 15 minuten nagenoeg geen significante verschillen meer aangetoond met de meting 

genomen voor de belasting. Dat wijst op een reeds voldoende toename van het kraakbeenvolume, 

optredend onmiddellijk na het beëindigen van de loopopdracht. Daarnaast werden geen verschillen 

gevonden in relatieve knielaxiteit tussen beide groepen, wat erop wijst dat de reconstructie van dit 

ligament de anterieure translatie beperkt. Tot slot werd bij de patiënten een significant krachtsverschil 

gemeten tussen de aangedane en niet-aangedane zijde, aangeduid door de ‘Lower Limb Symmetry 

Index’. Tot op vandaag wordt dit gebruikt als functionele parameter om een patiënt sporthervatting 

toe te laten. Uit dit onderzoek blijkt echter dat na zes maanden de krachtsverschillen nog te groot zijn. 

 

Het onderzoek telde een relatief klein aantal proefpersonen, wat een kleine power van deze studie met 

zich meebrengt. Om de impact van de onderzoeksresultaten te generaliseren naar alle geïsoleerde 

voorste kruisbandpatiënten na reconstructie, zou verder onderzoek met een grotere studiepopulatie 

gevoerd moeten worden om verdere wetenschappelijke evidentie te leveren.  
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BIJLAGE& 



 

 

Bijlage I:  Descriptieve waarden betreffende knielaxiteit 

 

 
 

Laxiteitsmeting bij: 
 

Patiënten 
Gemiddeld en SD (mm) 

Controles 
Gemiddeld en SD (mm) 

p-waarde* 

67N 4,5 (± 2,0) 3,2 (± 1,5) 0,071 

89N 5,7 (± 2,0) 4,3 (± 1,7) 0,094 

134N 7,8 (± 2,5) 6,5 (± 2,3) 0,250 

150N 8,6 (± 2,6) 7,0 (± 2,6) 0,178 

250N 12,2 (± 3,3) 10,4 (± 3,0) 0,224 

 

 

 

Relatieve laxiteit 
 

Patiënten 
Gemiddeld en SD (mm) 

Controles 
Gemiddeld en SD (mm) 

p-waarde* 
 

67N -1,0 (± 2,0) -0,03 (± 2,31) 0,279 

89N -1,0 (± 2,2) -0,1 (± 2,6) 0,393 

134N -1,4 (± 2,8) -0,5 (± 2,9) 0,341 

150N -1,2 (± 3,0) -0,3 (± 3,2) 0,524 

250N -1,2 (± 3,6) -0,5 (±3,3) 0,341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Gemiddelde knielaxiteit (per metingsmoment) van de gereconstrueerde knie bij de patiënten en de 

gematchte knie bij de controlepersonen. (*De p-waarde, verkregen a.d.h.v. een Mann Whitney U-test, wordt 
weergegeven met een significantieniveau van <0,05) 

Tabel 2: Gemiddelde relatieve knielaxiteit (per metingsmoment) van de gereconstrueerde knie bij de patiënten en 

de gematchte knie bij de controlepersonen. (*De p-waarde, verkregen a.d.h.v. een Mann Whitney U-test, wordt 

weergegeven met een significantieniveau van <0,05). 



 

 

Bijlage II:   GLM verschillen tussen absolute kraakbeenvolumes pre-meting 

 

 
Compartiment 1  

(I) 
Compartiment 2  

(J) 
Gem. verschil (I-J) 

(in mm³) 
Sign. 

FM FL -297,100 0,475 

 TM 3328,871 < 0,001 

 TL 3036,907 < 0,001 
 P 2166,190 < 0,001 
FL FM 297,100 0,475 

 TM 3625,971 < 0,001 
 TL 3334,006 < 0,001 
 P 2463,289 < 0,001 
TM FM -3328,871 < 0,001 
 FL -3625,971 < 0,001 
 TL -291,965 0,060 
 P -1162,682 < 0,001 
TL FM -3036,907 < 0,001 
 FL -3334,006 < 0,001 
 TM 291,965 0,060 
 P -870,717 < 0,001 
P FM -2166,190 < 0,001 
 FL 2463,289 < 0,001 
 TM 1162,682 < 0,001 
 TL 870,717 < 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: GLM voor verschillen in absolute volumes van de ‘pre’-waarden voor de vijf 

compartimenten. (Significantieniveau van <0,05) 

 



 

 

Bijlage III: De gemiddelde volumes per compartiment voor de gehele groep 

 

a. Femur Mediaal 

 
 
 

b. Femur Lateraal 

 
 

 

 



 

 

c. Tibia Mediaal 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Tibia Lateraal 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

e. Patella 

 



 

 

Bijlage IV:  De gemiddelde volumes per compartiment voor de controlepersonen 

 

a. Femur Mediaal 

 
 
 

b. Femur Lateraal 

 



 

 

 
c. Tibia Mediaal 

 
 

 
d. Tibia Lateraal 

 

 

 
 



 

 

e. Patella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Bijlage V:   Gemiddelde volumes in de loop van de tijd per compartiment voor patiënten 

  

a. Femur Mediaal 

 
 

 

b. Femur Lateraal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

c. Tibia Mediaal 

 

 
 
 

d. Tibia Lateraal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

e. Patella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage VI:  De paarsgewijze vergelijking van de tijdstippen, opgedeeld per compartiment 

 

 
Compartiment Tijdstip 1 (I) Tijdstip 2 (J) Gehele groep Controlepersoon Patiënt 

Gem. verschil (I-J) 

(in(in  

Sign.a Gem. verschil (I-J) 

(in(in  

Sign.a Gem. verschil (I-J) Sign. a 

Femur 

Mediaal 

Pre Post 0 57,606 1,000 64,866 1,000 50,345 1,000 

Post 15 57,417 1,000 46,689 1,000 68,145 1,000 

Post 30 16,335 1,000 17,741 1,000 62,491 1,000 

Post 45 0,471 1,000 101,971 0,937 85,258 1,000 

Post 0 Pre -57,606 1,000 -64,866 1,000 95,201 1,000 

Post 15 -0,189 1,000 -18,177 1,000 77,298 1,000 

Post 30 -41,271 1,000 -50,125 1,000 80,481 1,000 

Post 45 -57,135 1,000 37,105 1,000 95,823 1,000 

Post 15 Pre -57,417 1,000 -46,689 1,000 71,647 1,000 

Post 0 0,189 1,000 18,177 1,000 77,298 1,000 

Post 30 -41,082 1,000 -31,948 1,000 54,984 1,000 

Post 45 -56,946 1,000 55,282 1,000 79,521 0,593 

Post 30 Pre -16,335 1,000 -14,741 1,000 62,491 1,000 

Post 0 41,271 1,000 50,125 1,000 80,481 1,000 

Post 15 41,082 1,000 31,948 1,000 54,984 1,000 

Post 45 -15,864 1,000 87,230 0,366 91,084 1,000 

Post 45 Pre -0,471 1,000 -101,971 0,937 85,258 1,000 

Post 0 57,135 1,000 -37,105 1,000 95,823 1,000 

Post 15 56,946 1,000 -55,282 1,000 79,521 0,593 

Post 30 15,864 1,000 -87,230 0,366 91,084 1,000 

Femur 

Lateraal 

Pre Post 0 191,067 0,005 174,744 0,033 80,386 0,274 

Post 15 92,598 0,894 70,980 1,000 57,896 0,768 

Post 30 94,487 0,531 69,801 1,000 60,566 0,774 

Post 45 228,754 0,037 315,631 0,354 50,875 0,192 

Post 0 Pre -191,067 0,005 -174,744 0,033 80,386 0,274 

Post 15 -98,470 0,666 -103,764 1,000 64,725 1,000 

Post 30 -96,580 0,805 -104,943 0,766 90,456 1,000 

Post 45 37,686 1,000 140,887 1,000 67,178 1,000 

Post 15 Pre -92,598 0,894 -70,980 1,000 57,896 0,768 

Post 0 98,470 0,666 103,764 1,000 64,725 1,000 

Post 30 1,889 1,000 -1,179 1,000 48,171 1,000 

Post 45 136,156 0,805 244,651 1,000 57,652 1,000 

Post 30 Pre -94,487 0,531 -69,801 1,000 60,566 0,774 

Post 0 96,580 0,805 104,943 0,766 90,456 1,000 

Post 15 -1,889 1,000 1,179 1,000 48,171 1,000 

Post 45 134,267 0,770 245,830 0,902 59,713 1,000 

Post 45 Pre -228,754 0,037 -315,631 0,354 -141,876 0,192 

Post 0 -37,686 1,000 -140,887 1,000 65,515 1,000 

Post 15 -136,156 0,805 -244,651 1,000 -27,661 1,000 

Post 30 -134,267 0,770 -245,830 0,902 -22,704 1,000 

Tibia Mediaal Pre Post 0 40,488 1,000 146,435 0,558 -65,460 1,000 

Post 15 65,753 1,000 112,549 0,247 18,956 1,000 

Post 30 19,530 1,000 5,160 1,000 33,901 1,000 

Post 45 11,383 1,000 81,419 1,000 -58,653 1,000 

Post 0 Pre -40,488 1,000 -146,435 0,558 65,460 1,000 

Post 15 25,265 1,000 -33,886 1,000 84,416 1,000 

Post 30 -20,957 1,000 -141,275 0,156 99,361 1,000 

Post 45 -29,105 1,000 -65,016 1,000 6,807 1,000 

Post 15 Pre -65,753 1,000 -112,549 0,247 -18,956 1,000 

Post 0 -25,265 1,000 33,886 1,000 -84,416 1,000 

Post 30 -46,222 1,000 -107,389 0,218 14,945 1,000 

Post 45 -54,370 1,000 -31,130 1,000 -77,609 1,000 

Post 30 Pre -19,530 1,000 -5,160 1,000 -33,901 1,000 

Post 0 20,957 1,000 141,275 0,156 -99,361 1,000 

Post 15 46,222 1,000 107,389 0,218 -14,945 1,000 

Post 45 -8,147 1,000 76,259 0,682 -92,554 0,843 

Post 45 Pre -11,383 1,000 -81,419 1,000 58,653 1,000 

Post 0 29,105 1,000 65,016 1,000 -6,807 1,000 



 

 

Post 15 54,370 1,000 31,130 1,000 77,609 1,000 

Post 30 8,147 1,000 -79,259 0,682 92,554 0,843 

Tibia Lateraal Pre Post 0 100,184 0,109 137,639 0,176 62,729 1,000 

Post 15 143,420 < 0,001 107,754 0,364 179,085  0,002 

Post 30 118,656 0,010 92,308 0,379 145,005 0,129 

Post 45 94,465 0,039 101,683 0,355 87,246 0,535 

Post 0 Pre -100,184 0,109 -137,639 0,176 -62,729 1,000 

Post 15 43,235 1,000 -29,885 1,000 116,356 0,805 

Post 30 18,472 1,000 -45,331 1,000 82,275 1,000 

Post 45 -5,720 1,000 -35,956 1,000 24,517 1,000 

Post 15 Pre -143,420 < 0,001 -107,754 0,364 -179,085 0,002 

Post 0 -43,235 1,000 29,885 1,000 -116,356 0,805 

Post 30 -24,763 1,000 -15,445 1,000 -34,081 1,000 

Post 45 -48,955 0,645 -6,071 1,000 -91,839 0,236 

Post 30 Pre -118,656 0,010 -92,308 0,379 -145,005 0,129 

Post 0 -18,472 1,000 45,331 1,000 -82,275 1,000 

Post 15 24,763 1,000 15,445 1,000 34,081 1,000 

Post 45 -24,192 1,000 9,375 1,000 -57,758 1,000 

Post 45 Pre -94,465 0,039 -101,683 0,355 -87,246 0,535 

Post 0 5,720 1,000 35,956 1,000 -24,517 1,000 

Post 15 48,955 0,645 6,071 1,000 91,839 0,236 

Post 30 24,192 1,000 -9,375 1,000 57,758 1,000 

Patella Pre Post 0 349,877 0,001 343,943 0,020 355,812 0,168 

Post 15 122,177 0,137 170,186 0,428 74,167 1,000 

Post 30 140,891 0,053 221,474 0,063 60,248 1,000 

Post 45 174,618 0,051 315,495 0,073 33,741 1,000 

Post 0 Pre -349,877 0,001 -343,943 0,020 -355,812 0,168 

Post 15 -227,700 0,003 -173,756 0,223 -281,645 0,071 

Post 30 -209,016 0,004 -122,469 0,271 -295,564 0,068 

Post 45 -175,260 0,547 -28,448 1,000 -322,071 0,338 

Post 15 Pre -122,177 0,137 -170,186 0,428 -74,167 1,000 

Post 0 227,700 0,003 173,756 0,223 281,645 0,071 

Post 30 18,684 1,000 51,287 1,000 -13,919 1,000 

Post 45 52,441 1,000 145,308 1,000 -40,426 1,000 

Post 30 Pre -140,861 0,053 -221,474 0,063 -60,248 1,000 

Post 0 209,016 0,004 122,469 0,271 295,564 0,068 

Post 15 -18,684 1,000 -51,287 1,000 13,919 1,000 

Post 45 33,757 1,000 94,021 1,000 -26,507 1,000 

Post 45 Pre -174,618 0,051 -315,495 0,073 -33,741 1,000 

Post 0 175,260 0,547 28,448 1,000 322,071 0,338 

Post 15 -52,441 1,000 -145,308 1,000 40,426 1,000 

Post 30 -33,757 1,000 -94,021 1,000 26,507 1,000 

Tabel: De paarsgewijze vergelijking van de tijdstippen, opgedeeld per compartiment 

a. Bonferroni-correctie voor multipele vergelijkingen werd ingevoerd. 



 

 

Bijlage VII:   De paarsgewijze vergelijking van de procentuele deformatie van het 

gewrichtskraakbeen van de compartimenten, opgedeeld per tijdstip 

 
Tijdstip Compartiment 

1 (I) 

Compartiment 

2 (J) 

Gehele groep Controlepersoon Patiënt 

Gem. verschil (I-J) 

(in %) 

Sign.a Gem. verschil (I-J) 

(in %) 

Sign.a Gem. verschil (I-J) 

(in %) 

Sign. a 

Post 0 FM FL -2,127 0,651 -2,096 1,000 -2,158 1,000 

TM -2,476 1,000 -5,086 0,179 0,134 1,000 

TL -2,788 0,797 -4,279 0,756 -1,297 1,000 

P -7,789 0,004 -9,401 0,025 -6,178 0,549 

FL FM 2,127 0,651 2,096 1,000 2,158 1,000 

TM -0,349 1,000 -2,990 1,000 2,292 1,000 

TL -0,661 1,000 -2,183 1,000 0,861 1,000 

P -5,662 0,005 -7,305 0,084 -4,020 0,251 

TM FM 2,476 1,000 5,086 0,179 -0,134 1,000 

FL 0,349 1,000 2,990 1,000 -2,292 1,000 

TL -0,312 1,000 0,807 1,000 -1,430 1,000 

P -5,313 0,546 -4,315 1,000 -6,311 1,000 

TL FM 2,788 0,797 4,279 0,756 1,297 1,000 

FL 0,661 1,000 2,183 1,000 -0,861 1,000 

TM 0,312 1,000 -0,807 1,000 1,430 1,000 

P -5,001 0,247 -5,122 0,957 -4,881 1,000 

P FM 7,789 0,004 9,401 0,025 6,178 0,549 

FL 5,662 0,005 7,305 0,084 4,020 0,251 

TM 5,313 0,546 4,315 1,000 6,311 1,000 

TL 5,001 0,247 5,122 0,957 4,881 1,000 

Post 15 FM FL -0,489 1,000 -0,630 1,000 -0,347 1,000 
TM -3,515 0,419 -4,362 0,087 -2,667 1,000 
TL -4,866 0,004 -3,463 0,333 -6,269 0,055 
P -2,187 1,000 -4,295 0,968 -0,080 1,000 

FL FM 0,489 1,000 0,630 1,000 0,347 1,000 

TM -3,026 0,742 -3,732 0,306 -2,320 1,000 

TL -4,378 0,020 -2,833 1,000 -5,922 0,054 

P -1,698 1,000 -3,664 0,344 0,267 1,000 

TM FM 3,515 0,419 4,362 0,087 2,667 1,000 

FL 3,026 0,742 3,732 0,306 2,320 1,000 

TL -1,351 1,000 0,899 1,000 -3,602 1,000 

P 1,328 1,000 0,068 1,000 2,588 1,000 

TL FM 4,866 0,004 3,463 0,333 6,269 0,055 

FL 4,378 0,020 2,833 1,000 5,922 0,054 

TM 1,351 1,000 -0,899 1,000 3,602 1,000 

P 2,679 1,000 -0,831 1,000 6,190 0,373 

P FM 2,187 1,000 4,295 0,968 0,080 1,000 

FL 1,698 1,000 3,664 0,344 -0,267 1,000 

TM -1,328 1,000 -0,68 1,000 -2,588 1,000 

TL -2,679 1,000 0,831 1,000 -6,190 0,373 

Post 30 FM FL -1,240 1,000 -0,866 1,000 -1,614 1,000 

TM -1,765 1,000 0,773 1,000 -4,303 1,000 

TL -4,694 0,051 -3,688 0,927 -5,701 0,287 

P -3,385 0,357 -6,275 0,085 -0,495 1,000 

FL FM 1,240 1,000 0,866 1,000 1,614 1,000 

TM -0,525 1,000 1,639 1,000 -2,689 1,000 

TL -3,455 0,111 -2,822 0,870 -4,087 0,648 

P -2,145 0,903 -5,409 0,046 1,119 1,000 

TM FM 1,765 1,000 -0,773 1,000 4,303 1,000 

FL 0,525 1,000 -1,639 1,000 2,689 1,000 

TL -2,929 1,000 -4,460 0,430 -1,398 1,000 

P -1,620 1,000 -7,047 0,357 3,808 1,000 

TL FM 4,694 0,051 3,688 0,927 5,701 0,287 

FL 3,455 0,111 2,822 0,870 4,087 0,648 

TM 2,929 1,000 4,460 0,430 1,398 1,000 

P 1,309 1,000 -2,587 1,000 5,206 0,703 

P FM 3,385 0,357 6,275 0,085 0,495 1,000 

FL 2,145 0,903 5,409 0,046 -1,119 1,000 



 

 

 

TM 1,620 1,000 7,047 0,357 -3,808 1,000 

TL -1,309 1,000 2,587 1,000 -5,206 0,703 

Post 45 FM FL -3,220 0,403 -2,811 1,000 -3,629 0,959 

TM -1,584 1,000 -0,545 1,000 -2,622 1,000 

TL -3,789 0,136 -2,491 1,000 -5,087 0,272 

P -4,734 0,126 -7,571 0,104 -1,897 1,000 

FL FM 3,220 0,403 2,811 1,000 3,629 0,959 

TM 1,636 1,000 2,265 1,000 1,007 1,000 

TL -0,569 1,000 0,320 1,000 -1,457 1,000 

P -1,514 1,000 -4,760 0,416 1,732 1,000 

TM FM 1,584 1,000 0,545 1,000 2,622 1,000 
FL -1,636 1,000 -2,265 1,000 -1,007 1,000 
TL -2,205 1,000 -1,945 1,000 -2,464 1,000 
P -3,150 1,000 -7,026 0,690 0,725 1,000 

TL FM 3,789 0,136 2,491 1,000 5,087 0,272 

FL 0,569 1,000 -0,320 1,000 1,457 1,000 

TM 2,205 1,000 1,945 1,000 2,464 1,000 

P -0,946 1,000 -5,081 0,984 3,189 1,000 

P FM 4,734 0,126 7,571 0,104 1,897 1,000 
FL 1,514 1,000 4,760 0,416 -1,732 1,000 
TM 3,150 1,000 7,026 0,690 -0,725 1,000 
TL 0,946 1,000 5,081 0,984 -3,189 1,000 

Tabel: De paarsgewijze vergelijking van de procentuele deformatie van het gewrichtskraakbeen per tijdstip 

a. Bonferroni-correctie werd ingevoerd 
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Het in vivo deformationeel gedrag van het kraakbeen van de knie als 

functionele parameter in relatie tot sporthervatting bij patiënten met een 

voorste kruisbandreconstructie, onderzocht met ‘Magnetic Resonance 

Imaging’ 

Dupont, C. & Van Melkebeek, &. 

Universiteit Gent • Artevelde Hogeschool 

Abstract 
 
Achtergrond: Sporters met een voorste kruisbandruptuur ontwikkelen sneller secundaire gonartrose, ondanks een 
ligamentaire reconstructie.  
Doelstelling: Het in vivo deformationeel gedrag van het gewrichtskraakbeen vergelijken bij voorste kruisband-
gereconstrueerde patiënten, zes maanden postoperatief, met gematchte controlepersonen a.d.h.v. MRI. 
Methode: Elf patiënten en elf controlepersonen namen vrijwillig deel aan het onderzoek. Functionele metingen (knielaxiteit 
en ‘single-leg hoptest for distance’) werden afgenomen. Na een rustperiode van één uur werd een eerste MRI-scan genomen. 
De opgelegde loopbelasting van een halfuur werd gevolgd door vier MRI-scans (0’, 15’, 30’ en 45’). Post-hoc werd een 3D-
kraakbeenvolume per compartiment van het tibio- en patellofemorale gewricht aangemaakt voor elke MRI-scan. 
Resultaten: Er werden geen significante verschillen in knielaxiteit gevonden tussen de twee groepen (p = 0,147), wat wel het 
geval was voor de ‘Lower Limb Symmetry Index’ (LSI) (p = 0,043). De absolute kraakbeenvolumes van de twee 
studiegroepen verschilden niet significant van elkaar. Hetzelfde was van toepassing voor de kraakbeendeformatie na 
belasting, hoewel een trend naar een kleinere vervorming merkbaar was in de patiëntengroep. Een significant verschil in 
volumeherstel kon niet aangetoond worden. 
Conclusie: Er blijken geen grote verschillen te bestaan in deformationeel gedrag van het kraakbeen bij vergelijking van 
voorste kruisbandgereconstrueerde sporters en gematchte controlepersonen. Voorzichtigheid moet geboden worden bij de 
generalisatie van de onderzoeksresultaten naar een grotere populatie, gezien de kleine power van deze studie. 
 
Sleutelwoorden: knie • voorste kruisband • artrose • kraakbeen • loopopdracht • MRI 

 

Inleiding 
 

Overal ter wereld wordt sport beoefend, op tal van 
bekwaamheidsniveaus. Naast het plezier dat erin wordt 
beleefd, gaat het nu en dan ook gepaard met blessureleed. 
Voorste kruisbandrupturen hebben onder meer hun plaats 
binnen dit kader. De sporters met een dergelijke 
ligamentscheur moeten een intensieve en relatief 
langdurige revalidatie ondergaan. Een ruptuur van de 
voorste kruisband gaat in vele gevallen gepaard met 
andere geassocieerde letsels aan de menisci, het 
gewrichtskraakbeen of de collaterale ligamenten.29,33-34, 

42,65,103 Patiënten met een dergelijk letsel blijken op 
langere termijn vervroegd gonartrose te ontwikkelen, 
ondanks een ligamentaire reconstructie.34,53,64 Patiënten 
met posttraumatische osteoartrose zijn gemiddeld 15 tot 
20 jaar jonger dan patiënten met primaire artrose.88 

In de literatuur worden verschillende theorieën 
omschreven omtrent de etiologie van deze voortijdige 
secundaire gonartrose.63 Ten eerste komen ten gevolge 
van het trauma bepaalde biochemische mediatoren (o.a. 
NO, IL, TNF- α) vrij in het kniegewricht die een 
negatieve invloed hebben op het kraakbeen en ontstaat 

een disbalans tussen matrix metalloproteïnasen (MMP) 
en hun inhibitoren (TIMP).3,40,44,47-48,61,85,106 Een ander 
beschreven pathomechanisme focust zich op een 
gewijzigde kinematica in het tibiofemorale 
gewricht.12,15,95 Door een verschuiving van de 
kraakbeencontactpunten wordt kraakbeen op plaatsen 
belast waar het minder dik is en bijgevolg minder 
geschikt om een dergelijke last te weerstaan.5,15,99 Er 
ontstaat met andere woorden een gewijzigde 
stressverdeling op het kraakbeen in de knie. Dit zorgt op 
zijn beurt voor degeneratie en fibrillatie van de 
collageenvezels, alsook een afname van het aantal 
proteoglycanen. Door dit alles zou de frictie op het 
kraakbeen en de katabole activiteit ervan toenemen.5,15 
Een voorste kruisbandreconstructie kan de 
oorspronkelijke kinematica niet geheel herstellen.4,9,13,64 

Ten derde mag de invloed van chondrale en meniscale 
letsels, ontstaan tijdens het trauma zelf of in de periode 
nadien ten gevolge van instabiliteit niet onderschat 
worden in de pathogenese van osteoartrose.48,67,102  

Het hervatten van sport is voor de atleten met een 
voorste kruisbandletsel het te bereiken einddoel. 
Momenteel is er een consensus dat het lopen na 2-3 
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maanden en contactsport na 9-12 maanden terug mag 
gestart worden.80 Om de sporthervatting toe te laten 
worden factoren als spierkracht, uithoudingsvermogen, 
pijn, zwelling en stabiliteit geëvalueerd.59,76,94 Gezien de 
hogere prevalentie van osteoartrose op termijn bij 
personen met een voorste kruisbandscheur, kan de vraag 
gesteld worden wat de toestand van het kraakbeen is 
wanneer het aan hogere belastingen en krachten wordt 
onderworpen, zoals dit het geval is bij de terugkeer naar 
sport. Kraakbeenvolume, - dikte en -deformatie werden 
in de literatuur beschreven als waardevolle markers voor 
osteoartrose.19 Tot nog toe werd het deformationeel 
gedrag van het kraakbeen, als functionele parameter voor 
sporthervatting, niet onder de loep genomen. Het doel 
van deze studie bestaat erin het in vivo deformationeel 
gedrag van het gewrichtskraakbeen (tibio- en 
patellofemoraal) a.d.h.v. MRI te onderzoeken bij 
recreatieve sporters zes maanden na een voorste 
kruisbandreconstructie. Deze patiëntengroep werd 
gematcht aan controlepersonen. De nulhypothese kan 
tweeledig opgesteld worden: er is enerzijds geen verschil 
in deformationeel gedrag van het gewrichtskraakbeen 
tussen beide groepen onmiddellijk na de in vivo 
belasting. Anderzijds is het volumeherstel van het 
kraakbeen tot één uur na de belasting gelijklopend voor 
de twee beschouwde studiegroepen. De alternatieve 
hypothese luidt dan ook als volgt: er is een significant 
verschil in deformatie tussen de gereconstrueerde groep 
sporters en de controlegroep na de in vivo belasting en 
het herstel van het kraakbeen verloopt minder snel in de 
geopereerde groep atleten. 

 
Materiaal en methode 

 
Proefpersonen 

 
Elf patiënten (6 vrouwen, 5 mannen) namen 

vrijwillig deel aan het onderzoek. Inclusiecriteria waren 
een leeftijd tussen 20 en 40 jaar oud, een BMI < 30 

kg/m2, een geïsoleerde voorste kruisbandruptuur die werd 
gereconstrueerd a.d.h.v. een hamstring autogreffe, 6 
maanden postoperatief, van het kaukasische ras, de 
voorbije 3-5 jaar regelmatig aan sport gedaan. Voorste 
kruisbandrupturen werden opgelopen tijdens voetbal (5), 
skiën (4) en het heffen van een zware last (2). Drie 
patiënten liepen een bijkomend letsel in de knie op: 
meniscusscheur (1), mediaal collateraal ligament (1) of 
combinatie beide (1). Deze werden conservatief 
behandeld. Gemiddeld verstreken 2 maanden en 1 week 
(SD ± 0,14) tussen het trauma en de reconstructie. 
Patiënten werden gemiddeld 27 weken (SD ± 1,61) na de 
ingreep getest. Exclusiecriteria bestonden uit de 
aanwezigheid van gewrichtsaandoeningen, eerdere letsels 
of operatieve ingrepen aan de knie, geassocieerde letsels 
ten gevolge van het trauma en contra-indicaties voor 
MRI. Deze factoren werden voorafgaand aan het 
onderzoek uitvoerig bevraagd.  

Eenzelfde aantal controlepersonen werd voor deze 
studie gerekruteerd. Deze werden individueel gematcht 
aan de patiënten op basis van geslacht, leeftijd, BMI en 
sport (a.d.h.v. Tegner-activiteitenniveau en Baecke-
vragenlijst, onderdeel sport). Dezelfde exclusiecriteria 
waren van toepassing op deze groep. Beide groepen 
kenden geen significante verschillen inzake de 
vooropgestelde matchingcriteria (Tabel 1). 

Alle testpersonen werden aangeraden de dag van de 
testing en die ervoor geen sport te beoefenen evenals 
lopen, trappen bestijgen en zwaar gewicht heffen te 
vermijden. Bij de patiënten werd het aangedane been 
getest, bij de controles werd op basis van dezelfde 
dominantieverhouding het te testen been bepaald. 
Dominantie werd gedefinieerd als het lidmaat waarmee 
de proefpersoon tegen een bal trapt. Het Ethisch Comité 
van het Universitair Ziekenhuis te Gent keurde de studie 
goed en alle proefpersonen tekenden de ‘informed 
consent’. Het hele onderzoek vond plaats op de 
universitaire campus. Demografische gegevens van de 
studiepopulatie zijn terug te vinden in Tabel 1.

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Gemiddelden (standaarddeviatie, SD) voor de demografische variabelen van de proefpersonen en p-waarden  

(α < 0.05) voor de karakteristieken vergeleken tussen de patiënten- en controlegroep 

Parameter Controlegroep (& = 11) 

Gemiddelde (± SD) 

Patiëntengroep (& = 11) 

Gemiddelde (± SD) 

p-waarde* 

 

BMI (kg/m2) 24,20 (4,38) 25,53 (5,13) 0,309 

Leeftijd (jaar) 27,82 (5,51) 27,61 (5,53) 0,974 

Tegner-activiteitenniveau 5,18/10 (2,56) 3,36/10 (2,54) 0,062 

Baecke (sport) 3,55/5 (0,79) 2,93/5 (0,81) 0,086** 

* P-waarde verkregen uit de niet-parametrische Mann Whitney U-test 

**P-waarde verkregen uit de parametrische student’s T-test 
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Experimentele procedure 

 
De studie werd opgedeeld in twee onderdelen. 

Vooreerst werden functionele metingen afgenomen, 
waarna een loopbelasting met bijhorend MRI-onderzoek 
werd uitgevoerd. Omwille van diurnale variaties van het 
kraakbeenvolume werden de testen telkens op hetzelfde 
tijdstip bij de proefpersonen afgenomen.105 
 
Functionele metingen 

 
Ten eerste werd een laxiteitsmeting van beide 

knieën per proefpersoon uitgevoerd a.d.h.v. het toestel 
genaamd GeNouRoB®, waarvan een goede inter- en 
intratester-reproduceerbaarheid werd gerapporteerd, 
onafhankelijk van de ervaring van de onderzoeker.87 

Hierbij werd de knie in 20° flexie gefixeerd zonder 
daarbij enige rotatie van het onderbeen toe te laten. De 
voorste schuifladetest werd nagebootst door een graduele 
kracht (67N, 89N, 134N, 150N en 250N) op het 
onderbeen te laten inwerken, gemeten met een 
nauwkeurigheid van 0,1 mm. De laxiteit werd drie maal 
herhaald. Ter gewenning aan het toestel werd gebruik 
gemaakt van drie herhalingen aan 134N zodoende 
voldoende relaxatie van de mm. hamstrings te verkrijgen. 
Vervolgens werden drie metingen tot 250N uitgevoerd. 
Op basis van de verkregen waarden werden relatieve 
knielaxiteitswaarden berekend om beide studiegroepen 
met elkaar te kunnen vergelijken, zodoende de inter-
individuele variabiliteit uit te middelen. Deze waarden 
werden in de patiëntengroep verkregen d.m.v. volgende 
formule: aangedane zijde – niet-aangedane zijde. Voor de 
controles werden in eenzelfde dominantieverhouding als 
de gematchte patiënt de waarden berekend.  

Ten tweede werd de sprongkracht van het onderste 
lidmaat geobjectiveerd door de ‘single - leg hoptest for 
distance’. Deze werd uitgevoerd op basis van de 
richtlijnen in de literatuur, namelijk met de handen op de 
rug en blootvoets.10,76 Na één testpoging werden drie 
geldige sprongen gemeten en dit tot op 1 cm nauwkeurig. 
De sprong was valide indien de proefpersoon gedurende 
drie seconden het evenwicht kon bewaren na de sprong. 
Gemiddelde waarden werden omgevormd tot een ‘Lower 
Limb Symmetry Index’ (LSI): (aangedane zijde / niet-
aangedane zijde) x 100. Bij de controles werd analoog 
aan de laxiteitsmeting deze relatieve waarde bepaald. 
Indien de LSI ≥ 85% bedraagt, dan wordt van een 
normale links-rechts verhouding gesproken.8,75,82 De 
sprongtest werd voorafgegaan door vijf minuten fietsen 
op een home-trainer als opwarming.10,37 Validiteit en 
betrouwbaarheid van deze sprongtest werden reeds 
uitvoerig onderzocht en goed bevonden.2,6,37,41,74,86  

 
Vragenlijsten en opgelegde loopbelasting  

 
Voor een eerste MRI-scan werd een rustperiode 

(zonder enige steunname) van 45 tot 60 minuten ingelast 
om korte termijneffecten van belasting op het 

kraakbeenvolume te reduceren.11,16,19,23,25,54-55,99-101 

Gedurende deze periode van fysieke rust kregen de 
deelnemers een reeks vragenlijsten voorgelegd: het 
Tegner activiteitenniveau97, de ‘Lysholm Knee Score’ 
66,97, de ‘Factor Occupational Rating System Scale’ 
(FORSS)76, de Baecke-vragenlijst7, de ‘Short Form – 36’ 
(SF-36)70-71,98 en de ‘Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Score’ (KOOS)89-90. Deze vragenlijsten werden 
allen valide en betrouwbaar bevonden.1,7,14,17,38-

39,66,69,72,78,83,89-90,93,96,98 Daarnaast werd de sport-
beoefening tijdens de jeugd en tijdens de afgelopen week 
nagegaan. 

Om het deformationeel gedrag van het 
gewrichtskraakbeen te onderzoeken, werd een 30 
minuten durende loopbelasting aan de proefpersonen 
opgelegd. Het parcours werd uitgestippeld op een 
geasfalteerde weg en er werd gelopen aan een eigen 
tempo. Iedere deelnemer liep met hetzelfde schoeisel 
(‘Ekiden 50’). Tijdens de loopopdracht werden de 
personen begeleid door een onderzoeker die met hen mee 
fietste en d.m.v. een fietscomputer zowel de afgelegde 
afstand, als de gemiddelde snelheid registreerde. 
Onmiddellijk na de opgelegde belasting werd de 
proefpersonen een ‘Visual Analogue Scale’ (VAS) 
voorgelegd waarop ze de ervaren pijn in de knie tijdens 
het lopen moesten weergeven op een schaal van 0 tot 10. 

 
MRI 
 

Om het deformationeel gedrag van het kraakbeen te 
kunnen visualiseren, werd gebruik gemaakt van 
‘Magnetic Resonance Imaging’ (MRI). Deze methode 
wordt als een accuraat en reproduceerbaar middel aanzien 
voor de bepaling van kraakbeendikte en -volume.24,73 In 
totaal werden 5 scans van de te testen knie genomen. 
Voor de loopbelasting een eerste scan (‘pre’-scan) 
genomen om het maximale volume te bepalen. Na de 
inspanning werden nog 4 scans genomen. De eerste werd 
maximaal binnen 3 minuten na het lopen, gestart (‘post 
0’). De 3 daaropvolgende scans vonden telkens met een 
tijdsinterval van 15 minuten plaats (‘post 15’, ‘post 30’ 
en ‘post 45’). De proefpersonen werden telkens op 
dezelfde manier gepositioneerd, in ruglig en met de 
voeten eerst.  

Een 3,0 Tesla (T)18,56 magneet (Trio Tim, Siemens, 
Erlangen, Duitsland) werd voor het onderzoek gebruikt 
met een sagittale ‘3D double echo steady state’ sequentie 
met water excitatie (3D DESS WE)22,27,81 en een 
acquisitietijd van 6’17’’ (116 slices per beeld, snededikte 
= 0,7 mm, fliphoek = 25 graden, FOV = 140 x 140, TR = 
16,44 ms, TE = 4,7 ms, acquisitiematrix = 384 x 384, 
voxelgrootte = 0,36 x 0,36 x 0,7). Een ‘8-channel knee 
coil’ werd gehanteerd. De positie van de testpersoon 
werd gestandaardiseerd door de referentiepunten op de 
coil te gebruiken, de knie bevond zich in een lichte flexie.
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Data analyse 

 
Post-hoc beeld analyse 
 

Om tot een 3D-visualisatie (Fig. 1) van de 
kraakbeenvolumes te komen, werd gebruik gemaakt van 
Mimics® versie 14.0 (Materialise, Leuven, België). 
Hierbij gebeurde een semi-automatische segmentatie-
bepaling per compartiment a.d.h.v. ‘LiveWire’, met de 
mogelijkheid tot een manuele correctie per MRI-slice. 
Kraakbeenvolumes werden bepaald voor de patella (P), 
de mediale (FM) en laterale (FL) femurcondyl,  het 
mediale (TM) en laterale tibiaplateau (TL). Alle beelden 
werden verwerkt door twee personen, geblindeerd voor 
de tijd van het scannen. Beelden van dezelfde 
proefpersoon werden consistent door dezelfde 
onderzoeker geanalyseerd. 

In een pilootstudie werd de intratester-
betrouwbaarheid van de volumemeting nagegaan, 
waarvan de Cronbach’s alfa een range vertoonde van 
0,954 tot 0,998. Voor de intertesterbetrouwbaarheid 
varieerde deze waarde van 0,817 tot 0,989. Daarnaast 
werd de intratesterbetrouwbaarheid onderzocht met een 
tijdsinterval van acht weken. Deze leverde een 
Cronbach’s alfa op tussen 0,932 en 0,995. 
 
  
  
  
  
  
 
 

 

Statistische analyse 
 

‘IBM SPSS Statistics’ versie 16.0 werd aangewend 
voor alle statistische analyses. Van de absolute 
kraakbeenvolumes werden procentuele volume-
veranderingen bepaald vóór en na de belasting volgens de 
formule: 1 – (3D-volume ‘post’-scan / 3D-volume ‘pre’-
scan) x 100. Descriptieve waarden werden berekend. 
Voor de analyse van de absolute en relatieve 
kraakbeenvolumes werd een General Linear Model 
(GLM) voor herhaalde metingen gebruikt. ‘Within-
subjects’ factoren waren de vijf meetmomenten en de vijf 
kniecompartimenten. De ‘between-subjects’ factor betrof 
het type proefpersoon (patiënt of controlepersoon). Als 
post-hoc analyse werd een paarsgewijze vergelijking 
gevoerd voor de hoofdeffecten met invoeging van een 
Bonferroni-correctie. Alle statistisch uitgevoerde testen 

werden met een significantieniveau van α < 0,05 
geïnterpreteerd.  

 
Resultaten 

 
Functionele testen 

 

De patiënten hadden gemiddeld 7,74 mm (SD ± 2,62) 
anterieure translatie in hun gereconstrueerde knie, 
contralateraal was dit 6,61 mm (SD ± 2,09). In de 
controlegroep werd een gemiddelde laxiteit in de 
gematchte knie van 6,40 mm (SD ± 2,19) gemeten, 
terwijl de contra-laterale knie gemiddeld 6,35 mm (SD ± 
1,75) scoorde. De laxiteit tussen de aangedane knie van 
de patiënten en de gematchte knie was niet significant 
verschillend (p = 0,147). Voor de relatieve 
laxiteitswaarden konden eveneens geen significante 
verschillen worden aangetoond (Tabel 2). 
 

Tabel 2 Gemiddelden (standaarddeviatie, SD) voor relatieve knielaxiteit 

*Significantieniveau < 0,05; p-waarde verkregen uit Mann Whitney U-test 

 

 
Voor de ‘single-leg hoptest for distance’ sprongen 

de patiënten gemiddeld 92,7 cm (SD ± 30,19) ver op hun 
aangedane been en 106,4 cm (SD ± 30,72) op het 
contralaterale been. Bij de controlepersonen was dit 
gemiddeld 105,3 cm (SD ± 20,45) met het gematchte 
been en 107,3 cm (SD ± 23,92) met het heterolaterale 
been. Voorste kruisbandgereconstrueerde patiënten 
hadden als LSI gemiddeld 86,63% (SD ± 16,57), terwijl 
voor de controlegroep 101,63% (SD ± 16,02) als waarde 
werd bereikt. Dit was significant verschillend (p = 0,043). 

 
Vragenlijsten en loopbelasting 

 

De Lysholm- , KOOS- , SF-36 vragenlijst en de last 
gedurende de voorbije week waren significant 
verschillend tussen beide groepen (resp. p < 0,001; < 
0,001; = 0,030; = 0,002). Voor de overige vragenlijsten 
(Baecke, Tegner en FORSS) werden geen significanties 
kleiner dan 0,05 aangeduid. 

Patiënten liepen gemiddeld 4,684 km (SD ± 0,99) 
met een snelheid van 9,21 km/u (SD ± 2,11), terwijl de 
controlegroep 5,064 km (SD ± 1,11) liep en een 
gemiddelde snelheid van 9,93 km/u (SD ± 2,28) had. 
Deze waarden waren tussen beide groepen niet 
significant verschillend, met respectievelijke p-waarden 
van 0,939 en 0,745. De controlepersonen duidden een 

Relatieve 

laxiteit 

 

Patiënten 

Gemiddeld en SD 

(mm) 

Controles 

Gemiddeld en SD 

(mm) 

p-waarde* 

67& -1,0 (± 2,0) -0,03 (± 2,31) 0,279 

89& -1,0 (± 2,2) -0,1 (± 2,6) 0,393 

134& -1,4 (± 2,8) -0,5 (± 2,9) 0,341 

150& -1,2 (± 3,0) -0,3 (± 3,2) 0,524 

250& -1,2 (± 3,6) -0,5 (±3,3) 0,341 

Fig. 1 Voorbeeld van 3D-volume van de knie 
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gemiddelde score van 0,16 (SD ± 0,54) aan voor de VAS. 
Voor de patiënten bedroeg dit 1,91 (SD ± 1,91). Dat 
verschil bleek statistisch significant te zijn, met een p-
waarde van 0,004.  

 
Deformationeel gedrag van het gewrichtskraakbeen 

 
De kraakbeenvolumes van de kniecompartimenten 

waren niet significant verschillend tussen beide 
studiegroepen, zowel in absolute cijfers als relatief 
gezien. De relatieve volumeverschillen van de ‘post’- 
t.o.v. de ‘pre’-meting zijn terug te vinden in Tabel 3. 
Voor de hele groep werden hoofdeffecten gevonden van 
de tijdstippen (p = 0,001) en de compartimenten (p  < 
0,001), alsook een significante interactie tussen beide 
factoren (p = 0,002). Er kon geen ‘between-subjects’ 
effect worden aangetoond voor het type proefpersoon (p 
= 0, 346). Significante verschillen werden gevonden voor 
de absolute volumes van de beide femurcondylen met 
deze van de tibiakraakbeenplaten en patella (p < 0,001). 
De femurcondylen onderling en de tibiaplateaus 
onderling, waren niet significant verschillend in volumes 
(resp. p = 0,475 en 0,060).  

Voor de controlepersonen werden significante 
‘within-subjects’ hoofdeffecten gevonden van de factor 
tijd voor 3 compartimenten: P (p = 0,001), TM (p = 
0,014) en TL (p = 0,016). Deformatie t.g.v. de belasting 
was in alle compartimenten zichtbaar, echter enkel 
significant voor FL en P (resp. p = 0,033 en 0,020). Voor 
de metingen na 15, 30 en 45 minuten werden geen 
significante verschillen meer gevonden met de meting 
voor de belasting, dit voor alle compartimenten. Bij de 
patiëntengroep werden hoofdeffecten van de factor tijd 
voor de kraakbeenvolumes van FL (p =0,046), TL (p < 
0,001) en P (p = 0,014) aangetoond. Een verdere post-hoc 
analyse wees enkel op een significant verschil tussen het 
volume van de ‘pre’ en ‘post-15’ meting van TL (p = 
0,002). De procentuele volumeveranderingen tussen de 
tijdstippen zijn terug te vinden in Tabel 3. Voor geen 
enkel compartiment van het kniegewricht werd een 
significant ‘between-subjects’ effect gevonden bij 
beschouwing van de hele groep. 

Ongeacht de tijdstippen werd bij de controles een 
hoofdeffect voor de procentuele deformatie van de 
compartimenten gevonden (p < 0,001). De vervorming 
van FM was significant kleiner dan TL (p = 0,005; ∆ 
3,48%) en P (p < 0,001; ∆ 6,89%). Daarnaast bleek de 
vervorming t.h.v. P groter te zijn dan FL (p < 0,001; ∆ 
5,28%) en TM (p = 0,035; ∆ 4,58%). In de 
patiëntengroep was tevens een hoofdeffect van de 
procentuele deformatie merkbaar, zonder rekening te 
houden met de tijdstippen. Bij vergelijking van de 
vervorming tussen de compartimenten, was er echter 
enkel significant verschil tussen FM en TL (p = 0,001; ∆ 
4,59%), in het voordeel van TL. Over de hele groep werd 
met een p-waarde van 0,122 geen significant ‘between-
subjects’ effect aangetoond voor het type proefpersoon. 

De procentuele deformatie van de compartimenten 
bij de controlepersonen vertoonde hoofdeffecten voor 
zowel ‘post-0, -15, -30 als -45’ voor de tijdstippen. De 
paarsgewijze vergelijking bracht enkel een significant 
verschil aan voor de ‘post-0’ meting tussen FM en P, in 
het voordeel van P (p = 0,025; ∆ 9,4%). Bij de patiënten 
werd geen enkel ‘within-subjects’ effect voor de 
tijdstippen aangeduid en werden eveneens geen 
significante verschillen gevonden in de post-hoc analyse. 
Het verloop van de procentuele deformatie is te zien in 
Figuren 2 en 3. De hele groep beschouwend werd een 
‘between-subjects’ effect voor type proefpersoon 
gevonden voor de ‘pre-’ en ‘post 45-’meting (p = 0,042). 

 
Tot slot werd voor de hele groep een significante 

correlatie gevonden voor de gelopen afstand en de 
gemiddelde loopsnelheid in relatie met de deformatie ter 
hoogte van het laterale tibiaplateau (resp. p = 0,007; rS = 
0,558 en p = 0,002; rS = 0,614). Ook tussen het type sport 
(contact- of niet-contact) en het relatieve volume ter 
hoogte van het mediale tibiaplateau werd een significante 
p-waarde van 0,031 gevonden met een correlatie van 
0,460. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 en 3 De weergave van het verloop van de deformatie over de verschillende meetmomenten, uitgedrukt in percentages t.o.v. de pre-meting. Links voor de 

patiënten (Fig. 2) en rechts voor de controlepersonen (Fig. 3) (1 = Femur Mediaal, 2 = Femur Lateraal, 3 = Tibia Mediaal, 4 = Tibia Lateraal, 5 = Patella) 
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Tabel 3 Gemiddelde percentages (standaarddeviatie, SD) van vervorming ten opzichte van de ‘pre’-scan van het kraakbeen per kniecompartiment voor de 2 

studiegroepen, alsook voor de gehele groep. (FM = Femur Mediaal, FL = Femur Lateraal, TM = Tibia Mediaal, TL = Tibia Lateraal, P = Patella). Waarden met 

een * werden berekend a.d.h.v. een Mann Whitney U-test op basis van de niet-normaal verdeling ervan met een significantieniveau van < 0,05. Voor de p-

waarden werd een Bonferroni-correctie doorgevoerd 

 

 

       Verschil tussen 

 

Compartimenten 

 

Gehele groep 

 

Controlegroep 

 

 

Patiëntengroep 

 

p-waarde 

(controle-

personen en 

patiënten) Gemiddelde (%) SD  Gemiddelde (%) SD      Gemiddelde (%) SD 

    Post-0 en Pre FM 0,86 4,84 1,02 4,45 0,70 5,43 1,000 

FL 2,99 3,51 3,11 2,76 2,86 4,26 1,000 

TM 3,33 8,84 6,10 7,15 0,57 9,80 0,584 

TL 3,65 6,74 5,30 5,03 2,00 8,01 1,000* 

P 8,65 8,50 10,42 8,55 6,88 8,41 1,000 

     Post-15 en Pre FM 0,71 4,22 0,27 4,63 1,15 3,93 1,000* 

FL 1,20 4,06 0,90 5,01 1,50 3,06 1,000 

TM 4,22 8,40 4,63 6,25 3,82 10,43 1,000* 

TL 5,57 5,15 3,73 5,27 7,42 4,52 0,372 

P 2,90 6,55 4,56 6,56 1,23 6,41 0,968 

      Post-30 en Pre FM 0,015 3,67 -0,05 4,05 0,08 3,43 1,000 

FL 1,26 3,83 0,81 3,96 1,70 3,83 1,000 

TM 1,78 8,45 -0,83 7,22 4,39 9,11 0,612 

TL 4,71 6,11 3,63 5,04 5,78 7,10 1,000* 

P 3,40 7,51 6,22 6,12 0,58 7,96 0,308 

      Post-45 en Pre FM 0,08 4,21 1,62 3,49 -1,48 4,42 0,320 

FL 3,56 5,11 4,43 7,06 2,15 2,68 1,000* 

TM 1,90 6,58 2,17 5,44 1,14 7,43 1,000 

TL 3,91 5,21 4,11 5,42 3,60 5,38 1,000 

P 4,70 8,77 9,19 9,13 0,41 6,11 0,072 
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Discussie 
 

Het totale kraakbeenvolume van de patiënten 
voorafgaand aan de belasting bedroeg gemiddeld               
20 146,57 mm³. Bij de controles was dat volume met 18 
558,49 mm³ niet significant kleiner. Beide volumes 
komen overeen met bevindingen uit een studie van 
Eckstein et al. (2001)25, dewelke een range voor het 
kraakbeenvolume weergaven gaande van 16 600 mm³ tot 
31 400 mm³. In een onderzoek van Kersting et al. (2005) 
werden hogere totaalvolumes gerapporteerd (25 114 
mm³), ditmaal bij uithoudingssporters. Eckstein et al. 
(1998)26 gaven dan weer een gemiddeld totaal volume 
aan van 23 245 mm³ met een variatiecoëfficient van maar 
liefst 19,3%, waardoor het moeilijk is om groepen te 
vergelijken in cross-sectionele studies inzake hun 
kraakbeenvolume. 

Wat de deformatie van het kraakbeen betreft, werd 
bij de controlegroep een significante deformatie 
aangetoond t.h.v. de laterale femurcondyl en de patella 
ten gevolge van de belasting. In de patiëntengroep werd 
in geen enkele kraakbeenplaat een significante afname 
van het kraakbeenvolume gevonden. De vervorming na 
belasting bij de controlegroep bedroeg ter hoogte van de  
patella 10,42% (SD ± 8,55%), voor het mediale 
tibiaplateau was dat 6,10% (SD ± 7,15%) en voor het 
laterale 5,30% (SD ± 5,03%). Bij beschouwing van de elf 
voorste kruisbandgereconstrueerde patiënten, werden 
kleinere volumedalingen van het kraakbeen gemeten 
tengevolge van de loopbelasting (∆ ‘pre’ en ‘post 0’). De 
mediale femurcondyl ondervond gemiddeld een 
vervorming van 0,70% (SD ± 5,43%), voor de laterale 
was dat 2,86% (SD ± 4,26%). Ter hoogte van het 
tibiaplateau bedroeg de afname van het kraakbeenvolume 
0,57% (SD ± 9,80%) aan de mediale zijde en 2,00% (SD 
± 8,01%) lateraal. Voor de patella werd een 
volumeverschil gemeten van 6,88% (SD ± 8,41%). De 
patiënten leken met andere woorden een trend te 
vertonen naar een verminderde deformatie van het 
kraakbeen na belasting in vergelijking met de groep 
controlepersonen. De deformatie in de controlegroep 
bleek groter te zijn bij vergelijking met een studie 
Kessler et al. (2006), tenzij voor het tibiale plateau 
waarvoor wel overeenkomstige procentuele verschillen 
werden gevonden. In de studie van Kessler et al. (2006) 
werden goed getrainde sporters, eveneens onderworpen 
aan een loopbelasting. De patellaire deformatie die 
hierbij werd gevonden onmiddellijk na het lopen, 
bedroeg 6,6% (SD ± 2,5%) na vijf km, 6,1% (SD ± 
2,2%) na 10 km en 8,1% (SD ± 4,8%) na het afleggen 
van 20 km. Tibiaal werd een vervorming ten opzichte 
van de ‘pre-scan’ gerapporteerd na deze afstanden 
respectievelijk 3,6% (SD ± 2,5%), 5,0% (SD ± 3,0%) en 
6,1% (SD ± 3,4%). Het femoraal gewrichtskraakbeen 
werd jammer genoeg niet onderzocht in de studie. Al 
deze veranderingen in het kraakbeenvolume bleken 
significant te zijn. Kersting et al. (2005) vonden 
eveneens een significante daling van het 

kraakbeenvolume na een loopbelasting van één uur en dit 
ter hoogte van de femurcondylen, het laterale plateau van 
de tibia, maar niet voor het mediale. Het totale volume 
vertoonde een gemiddelde daling van 3%. Boocock et al. 
(2009) rapporteerden voor het tibiofemorale gewricht de 
grootste deformatie t.h.v. het laterale tibiale kraakbeen 
(5,7%), gevolgd door dat van de mediale femurcondyl 
(5,3%). Het kraakbeen van de laterale femurcondyl en 
het mediale tibiaplateau vormden respectievelijk 4,0% en 
3,3%. Al deze verschillen werden, met uitzondering voor 
het mediale plateau, significant verschillend bevonden. 
Deze waarden stemmen in een zekere mate overeen met 
deze gevonden in de eigen studie, waarbij het eveneens 
om louter recreatieve sporters ging. Mogelijk werd in 
bovenstaande resultaten van Kessler et al. en Kersting et 

al. minder kraakbeendeformatie gemeten door het feit dat 
frequente blootstelling aan fysieke activiteit aanleiding 
kan geven tot chemische en/of mechanische 
veranderingen van de kraakbeeneigenschappen, zoals 
aangegeven in dierenstudies.49,92 Deze adaptaties waren 
misschien minder opgetreden binnen een studiepopulatie 
van recreatieve sporters.  

Binnen de patiëntengroep werd geen significante 
invloed van de belasting gemeten. Dit komt niet overeen 
met de bevindingen van Van de Velde et al. (2009). Deze 
auteurs vonden in een studie met 8 voorste 
kruisbanddeficiënte patiënten, 4,4 maanden (SD ± 3) na 
het trauma, een grotere deformatie van het 
kraakbeenvolume in de aangedane ten opzichte van de 
contralaterale knie. De deformatie werd hier wel 
veroorzaakt door een uitvalspas, uitgevoerd tot 
verschillende flexiegraden. Het werd reeds aangetoond 
dat een dergelijke statische belasting een grotere 
deformatie teweeg brengt dan een dynamische, zoals het 
lopen.50,100 

Er kunnen enkele plausibele oorzaken voor een 
verminderde kraakbeendeformatie, doch niet significant 
verschillend, bij de voorste kruisbandgereconstrueerde 
sporters aangehaald worden. Ten eerste werd bij maar 
liefst vier van de elf patiënten een LSI van < 85% 
gemeten. De gemiddelde LSI binnen deze groep bedroeg 
dan ook 86,63% (SD ± 16,57). Het is mogelijk dat deze 
personen in se voldoende kracht hadden, maar dat deze 
niet tot uiting kwam tengevolge van de ervaren angst. De 
onderzochte correlatie tussen de LSI en de ‘post 0’-
percentages weerlegt dat, met uitzondering van het ‘post 
0’-percentage van de patella. Een tweede mogelijke 
verklaring kan zijn dat de patiënten de aangedane zijde 
onbewust wat ontlast hebben tijdens het lopen. In een 
studie van Gokeler et al. (2010) werd immers een 
verandering in bewegingspatronen gezien bij 
gereconstrueerde personen 6 maanden na de operatie. 
Ten derde was de gerapporteerde pijn tijdens het lopen 
significant verschillend tussen beide groepen. Ook deze 
factor zou mogelijks aanleiding kunnen geven tot het 
minder belasten van de aangedane zijde binnen de 
patiëntengroep. Of de ene zijde ook effectief minder 
werd belast, kan niet gesteld worden aangezien er niet 
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met een krachtenplatform werd gewerkt. Een vierde 
mogelijks beïnvloedende factor op de deformatie betreft 
de knielaxiteit. Dat wordt immers beschouwd als 
risicofactor in de pathogenese van osteoartrose.30 Er 
werden echter geen significante verschillen aangetoond 
tussen beide groepen. Toch werd in de literatuur 
beschreven dat, ook na een reconstructie van de voorste 
kruisband, de kraakbeencontactpunten niet meer identiek 
zijn aan de situatie bij een intacte kruisband.62 Bijgevolg 
wordt dunner kraakbeen belast, met alle gevolgen van 
dien. Tevens werd, als vijfde punt, in de literatuur de 
musculaire co-activatie beschreven als een belangrijke 
mechanische parameter met betrekking tot het 
kraakbeenvolume.52 Hoe meer krachten kunnen worden 
opgevangen door de spieren, hoe minder deze terecht 
komen op de passieve structuren waaronder het 
gewrichtskraakbeen, ligamenten en beenderen. 
Bovendien werd in hetzelfde onderzoek een significante 
correlatie gevonden tussen de mediolaterale 
schuifkrachten en de spierkracht met zowel het tibiale 
volume als het patellaire. Een slechte musculaire 
coördinatie tussen de m. quadriceps en de mm. 
hamstrings zou dus ook de mate van deformatie kunnen 
beïnvloeden.52 

Wat het volumeherstel betreft, kon op geen enkel 
meetmoment een significant verschil geconstateerd 
worden tussen de patiënten- en controlegroep. Binnen de 
controlegroep werd voor geen enkel compartiment voor 
de ‘post 15’, ‘post 30’ en ‘post 45’ een significant 
verschil aangeduid met de ‘pre’-meting. Dat geeft 
mogelijks aan dat na 15 minuten al voldoende herstel is 
opgetreden van het volume na de belasting. Bij de 
patiënten was dezelfde trend merkbaar. Hierbij moeten 
twee opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste was 
reeds geen significante deformatie door de belasting zelf 
opgetreden, waardoor niet veel herstel kon plaatsvinden. 
Ten tweede werd een verschil aangeduid tussen de ‘pre’- 
en ‘post 15’-meting, hetwelk gemiddeld groter bleek te 
zijn dan het verschil ‘pre’ en ‘post 0’. Regelmatig werd 
in de plaats van een toename van het volume naar het 
einde van de metingen toe, een daling gezien. Dat leek 
meer uitgesproken te zijn bij de controlepersonen. Met 
betrekking tot het herstel na de belasting, werd in een 
studie van Eckstein et al. (1999) geconstateerd dat na 45 
minuten de helft van het volumeverlies ter hoogte van het 
patellaire kraakbeen was herwonnen. Anderhalf uur zou 
nodig zijn om een volledige recuperatie van het 
kraakbeenvolume te verkrijgen. Ook in een studie van 
Kessler et al. (2008)55 werd één uur na de belasting het 
initiële kraakbeenvolume nog niet bereikt. 

De grootste procentuele vervorming van de 
compartimenten, zonder rekening te houden met de tijd, 
werd gemeten ter hoogte van de patella bij de 
controlepersonen, gevolgd door deze van het laterale 
tibiaplateau, dan van het mediale en tot slot van de 
laterale en mediale femurcondyl. Het verschil in 
deformatie tussen de patella en de mediale condyl was 
wel hoger met 6,89%, ter hoogte van de laterale condyl 

bedroeg dat verschil 5,28%. Ook met het mediale plateau 
bleek er een significant verschil op te treden van de 
patellaire deformatie met 3,41%. De grootste procentuele 
vervorming bij de patiënten vond plaats t.h.v. het lateraal 
tibiaplateau, gevolgd door zijn mediale tegenhanger en 
dan pas de patella. De beide femurcondylen vertoonden 
het minst deformationele veranderingen bij vergelijking 
met de vervorming in andere compartimenten, met de 
kleinste vervorming voor de mediale condyl. Dat verschil 
bedroeg 4,59%. Tussen de laterale tibiale kraakbeenplaat 
en de laterale condyl werd een verschil behaald van 
2,65%, hetgeen verschillend is ten opzichte van de 
controlepersonen. Er werd slechts één significant verschil 
gevonden, namelijk tussen enerzijds de procentuele 
deformatie van het laterale plateau en anderzijds dat van 
de mediale condyl. Er werd dus consistent voor alle 
groepen gevonden dat de femurcondylen de kleinste 
deformatie vertoonden. Gelijkaardige resultaten werden 
gevonden in de volgende onderzoeken. Boocock et al. 

(2009) concludeerden bij gezonde sportievelingen dat na 
een loopbelasting enkel een significante deformatie 
optrad in de femorale compartimenten en het lateraal 
tibiaplateau. Het patellair kraakbeen werd niet 
geïncludeerd in de studie. Kessler et al. (2006) kenden de 
grootste deformatie toe aan het patellaire kraakbeen. 
Eckstein et al. (2005)20 constateerden ook dat de grootste 
deformatie na een cyclische belasting plaatsvond ter 
hoogte van de patella. Als verklaring werd vooropgesteld 
dat voornamelijk in dat compartiment de deformatie 
afhankelijk is van de hoeveelheid belasting. Bij het 
tibiofemoraal kraakbeen zou, volgens de auteurs, minder 
deformatie mogelijk zijn, tenzij bij activiteiten met een 
grote impact (vb. sprong van een hoogte). Het feit dat de 
deformatie bij de patiëntengroep het grootst was ter 
hoogte van het lateraal tibiaplateau, kan verklaard 
worden door verschillende hypothesen. Vooreerst is 
gebleken uit de literatuur dat voorste kruisbandpatiënten 
een veranderde loopkinetica vertonen. Dat houdt in dat 
deze mensen zich met een stijvere knie voortbewegen 
(minder flexie in het aangedane lidmaat). Dit zou tot 
gevolg hebben dat er hogere contactdrukken ontstaan 
femorotibiaal en meer extensie in de knie veroorzaakt 
minder patellofemorale drukken.91,104 Dit zou 
vermoedelijk een invloed kunnen hebben op de 
kraakbeendeformatie. Ten tweede zou misschien een 
veranderde kinematica in de knie een invloed kunnen 
hebben op de kraakbeendeformatie, zelfs na een 
reconstructie. Andere delen van dat kraakbeen worden 
immers belast, dewelke hiertoe minder geschikt zijn. 
4,9,13,15,64 Ten derde zou ook een verandering in 
neuromusculaire aspecten rond de knie een rol kunnen 
spelen in de kraakbeendeformatie. In een studie werd 
gewezen op een andere neuromusculaire respons bij 
patiënten tijdens het lopen aan hoge intensiteit gedurende 
tien minuten.79 Hierbij werd door de onderzoekers een 
selectieve spiervezelatrofie van de m. quadriceps, een 
andere spierunit activatie en een tekort aan afferente info 
waargenomen. Chronische quadricepszwakte werd 
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tevens door andere wetenschappers beschreven in het 
kader van voorste kruisbandreconstructies.57 In een 
review van Ingersoll et al. (2008) werden de 
neuromusculaire gevolgen na een voorste kruisbandletsel 
en –ruptuur ook besproken. Inzake somatosensatie 
werden voor beide gevallen grotere fouten in actieve 
gewrichts-repositionering beschreven. Een mogelijke 
oorzaak van een veranderde spieractivatie en 
proprioceptie zou liggen in de beschadiging van de 
mechanoreceptoren van het ligament, die instaan voor 
het geven van afferente informatie omtrent 
gewrichtspositie aan het centraal zenuwstelsel.31,46,58 In 
dezelfde publicaties werd tevens aangehaald dat andere 
bewegingspatronen een protectief mechanisme zouden 
zijn na een dergelijk letsel, wat ook na een reconstructie 
zou aanhouden. Ten vierde is ook de kinetische keten 
van belang. Een vergrote heup-adductiehoek en een 
verminderde heupabductiecontrole, waargenomen bij 
voorste kruisbandpatiënten, dragen bij tot een 
valguspositie van het onderste lidmaat. Bijgevolg wordt 
het laterale compartiment van de knie meer belast, 
hetgeen een mogelijke verklaring zou kunnen zijn van de 
deformatie in dat deel van de knie.68 

Enkele bedenkingen moeten gemaakt worden 
inzake het post-hoc analyseren a.d.h.v. het computer-
programma Mimics® versie 14.0 (Materialise, Leuven, 
België). Idealiter hadden alle vijf de scans per individu 
meteen na elkaar geanalyseerd moeten worden, allen op 
dezelfde dag om de betrouwbaarheid te behouden. Door 
dit niet te kunnen doen, gaat een zekere standvastigheid 
verloren en worden de meetfouten ook groter. Uit eigen 
ervaring is gebleken dat het systeem heel gevoelig is, 
kleine aanpassingen aan het kraakbeen-masker gaven al 
snel aanleiding tot grote verschillen in kraakbeenvolume, 
waardoor af en toe onverwachte wendingen in het 
verloop van de kraakbeenvolumes per compartiment over 
de tijd heen werden gezien. 

Deze studie had een relatief kleine studiegroep en 
bij gevolg een relatief geringe power. Er moeten enkele 
opmerkingen gemaakt worden over de individuen die 
deelnamen aan deze studie. De studiepopulatie bestond 
ten eerste uitsluitend uit jonge, recreatieve sporters. In de 
realiteit is het echter zo dat niet enkel dit type mensen 
een voorste kruisbandscheur oplopen. Ten tweede moet 
gezegd worden dat, omwille van het feit dat enkel 
patiënten met een geïsoleerde ruptuur werden 
opgenomen in het onderzoek, sporters met een 
geassocieerd letsel van het gewrichtskraakbeen of die 
chirurgie hadden ondergaan aan de menisci, uit de studie 
geëxcludeerd werden. Om de invloed van kraakbeen- of 
meniscusletsels op de vervorming van het kraakbeen uit 
te sluiten, werd geopteerd voor geïsoleerde rupturen van 
de voorste kruisband.48 Door echter enkel deze gevallen 
in de studie op te nemen, wordt eigenlijk een deel van de 
hele populatie achterwege gelaten. Een geïsoleerde 
voorste kruisbandruptuur houdt slechts een minderheid 
van alle rupturen in.29,34  Letsels aan de menisci of aan 
het gewrichtskraakbeen zouden een belangrijke rol 

kunnen spelen in het ontstaan van gonartrose op langere 
termijn.34 Ten derde werd het kraakbeen van de 
geopereerde knie onderzocht 6 maanden postoperatief. 
Over hoe de toestand inzake vervorming en 
volumeherstel, voor deze termijn of na dit half jaar al dan 
niet evolueert, kan dus geen uitspraak over gedaan 
worden. Frobell et al. (2009) gaven aan dat eventuele 
beenmerglaesies, ontstaan bij het initiële trauma ook na 
deze termijn nog aanwezig kunnen zijn. Ten vierde 
luidde een ander inclusiecriterium dat enkel patiënten die 
met een hamstringsgreffe (autogreffe) werden behandeld, 
werden geselecteerd. Binnen de literatuur is immers meer 
sprake van klachten post-operatief na gebruik van een 
patellapees-greffe.28,36,45,51,60,84 Tot slot mag de invloed 
van de genetica op het kraakbeenmetabolisme en -
volume niet vergeten worden. Door personen met elkaar 
te matchen a.d.h.v. bovenstaande criteria, wordt eigenlijk 
de genetische geaardheid over het hoofd gezien. Het 
gebruik van de contralaterale knie als referentie zou ook 
ter discussie staan. Deze werd misschien meer belast 
vanaf het trauma tot in de revalidatie na de ingreep, met 
als doel de aangedane knie te ontzien. 

Enkele opmerkingen moeten gemaakt worden 
inzake het studieprotocol dat gehanteerd werd. Een 
bedenking omtrent de laxiteitsmeting betreft het feit dat 
deze werd uitgevoerd op een passieve manier. Tijdens 
dagelijkse activiteiten en sportbeoefening worden spieren 
rond het gewricht geactiveerd. Het zou dus best mogelijk 
zijn dat in deze situaties wél een vergrote laxiteit wordt 
waargenomen. Een tweede onderdeel binnen de 
functionele metingen betrof de unipodale sprongtest. 
Enerzijds werd bewust gekozen voor slechts één 
sprongtest om het  gewrichtskraakbeen voorafgaand aan 
het MRI-onderzoek niet te veel te beïnvloeden, 
anderzijds werd de explosieve kracht van het onderste 
lidmaat slechts in één richting getest.8,75 

 
Conclusie 
 

Binnen deze studie konden geen verschillen 
aangetoond worden tussen voorste kruisband-
gereconstrueerde patiënten en gematchte controle-
personen inzake deformationeel gedrag van het 
kraakbeen in de knie. Wel werd een trend naar een 
kleinere deformatie ten gevolge van een loopbelasting 
opgemerkt in de patiëntengroep. Het volumeherstel was 
niet significant verschillend tussen beide studiegroepen. 
Omwille van een klein aantal proefpersonen heeft deze 
studie een beperkte power en dus een zwakke 
generaliseerbaarheid. Verder onderzoek met grotere 
studiepopulaties zou uitgevoerd moeten worden om 
verdere wetenschappelijke evidentie te leveren. 
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