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SAMENVATTING 

Een voorste kruisbandruptuur komt veel voor bij de hond. Het is de meest voorkomende oorzaak van 

manken op de achterpoot. Acute schade aan het ligament door trauma komt voor, maar meestal is de 

oorzaak degeneratief. Grote rassen, zoals de Rottweiler, Labrador, Newfoundlander, St. Bernard en 

de Staffordshire bull terriër zijn gepredisponeerd. Bij hen komt het vaak op jonge tot middelbare leeftijd 

voor. Bij kleinere rassen komt het eerder bij honden van middelbare tot oudere leeftijd voor. Een 

ruptuur geeft instabiliteit van het kniegewricht en een voorwaartse verschuiving van de tibia. Deze 

instabiliteit van de voorste kruisband draagt significant bij tot de vorming van progressieve 

osteoartritis, schade aan de mediale meniscus en een afname van de pootfunctie, zelfs indien 

chirurgisch wordt ingegrepen. Symptomen zijn een variabele graad van manken, waarbij de knie 

dikwijls naar buiten gedraaid en niet volledig geplooid wordt bij zit. Verder is bij palpatie vaak 

spieratrofie van de bilspieren te voelen en kan opzetting van het kniegewricht voelbaar zijn langs de 

rechte patellaband. Men kan meestal een pijnreactie uitlokken bij manipulatie van het kniegewricht. De 

plooibaarheid is meestal verminderd en crepitatie kan soms hoorbaar zijn als gevolg van artrose. 

Wanneer een klik hoorbaar is, is dit ten gevolge van meniscusschade. Specifieke testen zoals de 

schuifladetest en tibiale compressietest kunnen eventueel aangevuld worden met radiografie om een 

goede diagnose te stellen. De behandeling kan conservatief zijn of chirurgisch. De bepalende factor 

bij de keuze van behandeling is het gewicht van de hond. Kleinere honden kunnen tot op een zeker 

niveau medicamenteus behandeld worden wanneer ze voldoende rustig gehouden worden. Indien dit 

echter niet helpt, is operatief ingrijpen onvermijdelijk. Grotere honden hebben meestal weinig baat bij 

een medicamenteuze therapie en vereisen vaak een directe chirurgische benadering. Er zijn een 

aantal technieken die gebruikt kunnen worden voor de behandeling van een voorste kruisbandruptuur. 

Zo zijn er intra-articulaire methoden, waarbij men in het gewricht de voorste kruisband vervangt. Er 

zijn extra-articulaire methoden, zoals de imbricatie, die buiten het gewricht blijven en stabiliteit krijgen 

door het opspannen van de peri-articulaire weefsels met behulp van hechtingen. Dit wordt vooral 

toegepast bij kleine dieren. En als laatste zijn er osteotomieën, zoals de Tibial Plateau Levelling 

Osteotomy (TPLO) en de nieuwere vorm, Tibial Tuberosity Advancement (TTA). Bij deze technieken 

wordt middels een osteotomie de voorwaarts gerichte kracht, die ontstaan is na een voorste 

kruisbandruptuur, geneutraliseerd.  

Een mannelijk intacte beagle van 7 jaar oud werd aangeboden aan de faculteit Diergeneeskunde in 

Merelbeke. Hij liep al sinds een jaar mank op zijn rechter achterpoot. Er werd een partiële voorste 

kruisbandruptuur gediagnosticeerd en een imbricatie ter behandeling ervan uitgevoerd. Bij deze 

ingreep heeft een meniscal release plaatsgevonden om zo preventief schade aan de mediale 

meniscus te voorkomen. De patiënt maakt goede vorderingen zes weken post operatie. In geval van 

een extrascapulaire techniek, zal men in 85% van de honden een functionele verbetering zien in 

vergelijking met de preoperatieve staat. Men moet er echter rekening mee houden dat de spanning op 

de peri-articulaire weefsels wat losser komt te zitten. Hierdoor kan dan weer instabiliteit ontstaan, 

waardoor de hond in bepaalde mate mank kan blijven. In 60% van de gevallen bleken de honden 

nooit meer te manken. Verder komt de aandoening vaak bilateraal voor. 
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1. LITERATUURSTUDIE 

 

1.1. ANATOMIE EN FUNCTIE 

 

De knie omvat de volgende botstructuren; de femur (fig. 1 nr. 1), tibia (fig. 1 nr. 2), fibula (fig. 1 nr. 3), 

patella (fig. 1 nr. 4), popliteusbeentje (fig. 1 nr. 5) en fabellae (fig. 1 nr. 6).  

 
        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tussen de femur en tibia zitten de menisci (zie fig. 2), een laterale en een mediale. Het zijn 

kraakbenige structuren die bestaan uit collageen, elastine en enkele chondrocyten. Ze hebben de 

vorm van een „C‟. De abaxiale zijde van de meniscus is dik en convex en zit tegen het gewrichtskapsel. 

De axiale zijde daarentegen is dun en concaaf en zit tegen de eminentia intercondylare (Kennedy et 

al., 2005; Whittick, 1990). De mediale meniscus wordt het makkelijkst beschadigd. De reden hiervoor 

is dat, de mediale meniscus sterk verbonden is met het gewrichtskapsel via het ligamentum collaterale 

mediale. Daardoor is de beweeglijkheid van de mediale meniscus veel beperkter dan die van de 

laterale. De laterale kan dus gemakkelijker verplaatsen bij beweging, waardoor het niet vast kan 

komen te zitten tussen femur en tibia, in tegenstelling tot de mediale meniscus (Whittick, 1990).   

 

Ligamenten, pezen en spieren houden het gewricht bijeen, stabiliseren het en zorgen dat beweging 

mogelijk is. De belangrijke ligamenten die het gewricht ondersteunen zijn de mediale en laterale 

collaterale ligamenten, die zich buiten het kniegewricht bevinden, en de kruisbanden, die gelegen zijn 

in het gewricht (Whittick, 1990). De kruisbanden bevinden zich in de knie ter hoogte van de 

intercondylaire ruimte (Arnoczky en Marshall, 1977; Hayashi et al., 2004). Ze bestaan hoofdzakelijk uit 

fibrocyten en collageen type 1 fibrillen, die in gedraaide en golfvormende bundels of fascicles 

Figuur 1 : Anatomie van het kniegewricht. 
Nr. 1 = femur.  
Nr. 2 = tibia.  
Nr. 3 = fibula.   
Nr. 4 = patella.  
Nr .5 = popliteusbeentje.  
Nr. 6 =  fabellae 
Bron: Bergenhuyzen et al., 2008. 

 

Figuur 2:. De mediale en laterale menisci. 
Bron: Kennedy et al., 2005  
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georganiseerd liggen (Arnoczky, 1983; Heffron en Campbell, 1978; Doom et al., 2008). Ze worden 

kruisbanden genoemd, omdat ze zowel in voor- als zijaanzicht elkaar kruisen. 

Figuur 3:.  Craniaal beeld van het kniegewricht.  
De voorste kruisband bestaat uit twee aparte bundels, de craniomediale (CM) en de 
caudolaterale (CaL). Verder is de achterste kruisband te zien (CaCl) en de tuberositas 
van de tibial (TT) .  
Bron: de Rooster et al., 2006. 

De voorste kruisband is een van de belangrijkste stabilisatoren van 

het kniegewricht. De primaire functies van de voorste gekruiste band 

zijn het verhinderen van voorwaartse verplaatsing en interne rotatie 

van de tibia ten opzichte van de femur (Whittick, 1990; Arnoczky en 

Marshall, 1977; Schulz, 2007), alsmede het voorkomen van 

hyperextensie van het gewricht (Smith, 2000). De craniale gekruiste 

band loopt van de area intercondylaris op de tibia naar de caudale 

axiale zijde van de laterale femurcondyl (Hayashi et al., 2004; 

Arnoczky en Marshall, 1977). Het bestaat uit twee functioneel onafhankelijke delen, de craniomediale 

band (zie fig. 3), die rigide blijft in extensie en flexie, en de caudolaterale band (zie fig.3), die rigide is 

in extensie maar los hangt in flexie (Hayashi et al., 2004). Doordat de voorste kruisband gedurende 

alle bewegingsfasen onder spanning staat, zal deze structuur dan ook als eerste worden aangetast 

(de Rooster et al. 2006).  

De achterste gekruiste band hecht vast aan de fossa, ventraal van de laterale zijde van de mediale 

femurcondyl. Vervolgens loopt hij naar caudaal en hecht vast aan de mediale kant van de fossa 

poplitea van de tibia. Deze band zorgt dat caudale verplaatsing van de tibia wordt gelimiteerd  

(Whittick, 1990; de Rooster et al., 2006). Verder verhindert deze, samen met de craniale band, de 

interne rotatie van de tibia. Dit komt door hun anatomische ligging ten opzichte van elkaar. De caudale 

ligt mediaal van de craniale en ze kruisen elkaar ter hoogte van de intercondylaire fossa. In flexie 

zullen ze daardoor in elkaar worden gedraaid, waardoor inwendige rotatie van de tibia wordt 

voorkomen (Arnoczky en Marshall, 1977; Whittick, 1990). 

Een ruptuur van de voorste kruisband resulteert in een voorwaartse verschuiving van de tibia ten 

opzichte van de femur (Hayashi et al., 2004; Schulz, 2007). Dit komt, omdat de helling van het tibiale 

plateau naar caudaal afloopt. Hierdoor wordt er een resulterende voorwaartse kracht gegenereerd, 

waarbij de tibia naar craniaal verschuift en de femur naar caudaal.  Deze kracht wordt normaliter 

tegengegaan door de voorste gekruiste band (Smith, 2000; Schulz, 2007). Een voorwaartse beweging 

bij een mankende hond is dan ook diagnostisch voor een voorste kruisbandruptuur (zie fig. 4). 

 

Figuur 4: Gescheurde voorste kruisband (VKB)  
Bron:http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.pe
teducation.com/article.cfm%3Fc%3D2%2B2084%26aid%3D474   

 

 



4 
 

1.2. RUPTUUR VOORSTE KRUISBAND 

1.2.1. Voorkomen 

Ruptuur van de voorste kruisband is een van de meest voorkomende oorzaken van manken op de 

achterpoot (Harasen, 2003; Doom et al., 2008; Ertelt en Fehr, 2009). Een partiële ruptuur of een 

volledige ruptuur kunnen voorkomen. Acute schade aan het ligament door trauma komt voor, maar 

meestal is de oorzaak degeneratief. Dit wordt ook wel een spontane ruptuur van de voorste kruisband 

genoemd (Doom et al., 2008) en komt vaak bilateraal voor (Harasen, 2003; de Rooster et al., 2006). 

Acht maanden na het scheuren van de voorste kruisband in het initiële gewricht, scheurt bij de meeste 

patiënten ook de voorste kruisband in het contralaterale gewricht (Doom et al., 2008). Grote rassen, 

zoals de Rottweiler, Labrador, Newfoundlander, Akita, Mastiff, St. Bernard en de Staffordshire bull 

terriër zijn gepredisponeerd (Hayashi et al., 2004; Whitehair et al., 1993). Bij hen komt het vaak op 

jonge tot middelbare leeftijd voor. Bij kleinere rassen komt het eerder bij honden van middelbare tot 

oudere leeftijd voor. Partiële of volledige ruptuur van de voorste kruisband draagt significant bij tot de 

vorming van progressieve osteoartritis (Schulz, 2007; Doom et al., 2008), schade aan de mediale 

meniscus (Smith, 2000; Harasen, 2003; Schulz, 2007; Ertelt en Fehr, 2009) en een afname van 

pootfunctie, zelfs indien chirurgisch wordt ingegrepen (Vasseur en Berry, 1992). 

1.2.2. Etiologie en predisponerende factoren 

 

De twee mogelijke oorzaken van een ruptuur van de voorste kruisband zijn degeneratie of trauma. 

Een plotselinge en traumatisch optredende ruptuur ten gevolge van een korte draai tijdens het lopen 

of bij plotseling overstrekken van de knie gaat vaak gepaard met schade aan multipele ligamenten, 

meestal de voorste- en achterste kruisband en mediale collateraal band van de knie, en resulteert 

vaak in luxatie van het gewricht (Aron, 1988). Bij puppies is trauma vaak geassocieerd met een 

typische avulsie van het ligament dat distaal op de tibia aanhecht (Schulz, 2007). Rupturen van 

traumatische oorsprong zijn ook vaak unilaterale letsels in tegenstelling tot de meer voorkomende 

degeneratieve oorzaak, die vaak bilateraal voorkomt (Bennett et al., 1988).  

De volgende predisponerende factoren voor degeneratie van de voorste kruisband doen zich voor.  

Als eerste zijn bepaalde rassen gepredisponeerd voor een voorste kruisbandruptuur. Dit zijn de 

Rottweiler, Labrador, Newfoundlander, Akita, Mastiff, St. bernard en de Staffordshire bull terrier 

(Hayashi et al., 2004; Whitehair et al., 1993). Bij deze grote rassen groeien de honden vaak snel, 

waardoor delen van het skelet achter kunnen blijven in de ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan zou de 

tuberositas tibiae kunnen zijn, die smaller blijft. Inauen constateerde dat de breedte van de tuberositas 

tibiae een reële risicofactor is. Wanneer deze smaller is, wordt de hoek met de rechte patellaband 

verkleind, wat resulteert in een hogere druk op de voorste kruisband (Inauen et al., 2009). De breedte 

van de tuberositas kan zo een parameter zijn in de fokkerij, waarbij  idealiter alleen gefokt zou mogen 

worden met honden die een tuberositas breedte hebben van 0,90 (Inauen et al., 2009). Verder zijn er 

nog andere anatomische variaties in het kniegewricht die een rol spelen zoals de breedte van de 

intercondylaire ruimte (Osmond et al., 2006; Doom et al., 2008). Hoe nauwer de ruimte is waarin de 
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kruisbanden lopen, hoe meer kans op overbelasting ten gevolge van wrijving. De helling van het 

tibiaal plateau speelt ook een rol (Slocum en Devine,1983). Het is de helling van het contactoppervlak 

van de femur op de tibia. Hoe steiler de helling, hoe meer krachten er op de voorste kruisband gaan 

inwerken. De helling zorgt er bij belasting voor, dat de tibia ten opzichte van de femur naar craniaal 

wordt weggedrukt, de voorwaarts glijdende kracht (Smith, 2000). Deze kracht wordt tegengewerkt 

door de voorste gekruiste band en door de spieren die aanhechten op de achterkant van de tibia. 

Normaal bedraagt de helling van het tibiale plateau 20-25 graden (Watt, 2000). Hoeken die groter zijn 

dan 25-30 graden (honden met een steile stand) hebben een groter risico op kruisbandproblemen 

door toegenomen belasting. Toch zijn er veel honden, die ondanks deze steile helling geen 

kruisbandaandoening hebben (Wilke et al., 2002).  

Een volgende predisponerende factor is ouderdom (Inauen et al., 2009). Ouderdom vergroot het risico 

op ruptuur met een piek rond 7-10 jaar (Doom et al., 2008). Het komt echter bij alle rassen en 

leeftijden voor (Whitehair et al., 1993; Harasen, 2003). Verzwakking van de voorste kruisband bij 

ouderdom is geassocieerd met structurele degeneratieve veranderingen in de weefsels van het 

ligament. Het omvat verlies aan fibrocyten, metaplasie van fibroblasten naar chondrocyten en 

verstoring in de architectuur van de collageen fibrillen (Muir P et al., 2002). Dit zorgt voor een mindere 

kwaliteit van de vezels waardoor deze sneller scheuren (Smith, 2000). Gewicht speelt ook een rol. Het 

komt voornamelijk bij volwassen en dikkere honden voor (Bennett et al., 1988; Schulz, 2007). Honden 

die meer dan 15 kg wegen zijn gepredisponeerd voor een voorste kruisband aandoening (Inauen, 

2009). Ze hebben de neiging op jongere leeftijd een ruptuur te krijgen (Wilke et al., 2002). 

Overgewicht geeft namelijk een zwaardere belasting op de gewrichten en dus ook op de kruisbanden.  

Een patellaluxatie predisponeert ook voor een voorste kruisbandruptuur. De band wordt ook hierbij 

zwaarder belast. Deze laatste komt naast haar normale groeve te liggen, waardoor er meer kracht op 

de kruisband komt te staan. Ook Immuungemedieerde oorzaken verminderen de kwaliteit van de 

kruisband en verhogen daarmee ook het risico op scheuren (zie fig. 5)  (Smith, 2000). Er wordt 

gesuggereerd dat immuunrespons een oorzaak kan zijn van voorste kruisband degeneratie bij honden 

(Doom et al., 2008). De kruisbanden bestaan namelijk voornamelijk uit type 1 collageen (Hayashi et 

al., 2004; Doom et al., 2008). Bij een ruptuur wordt dit collageen vrijgesteld, wat door macrofagen 

wordt opgenomen en gepresenteerd aan T-cellen.  B- cellen produceren op hun beurt antistoffen, die 

vrijgesteld worden in de synoviale vloeistof. Zij vormen daar immuuncomplexen met  collageen type 1 

wat verdere schade aan de kruisband veroorzaakt (Doom et al., 2008). 

 

Figuur 5: Schematische representatieve van de 
humorale respons in honden met een voorste kruisband 
aandoening. Stap 1: Beschadigde voorste kruisband met 
vrijstelling van collageen type 1(Cag). Stap 2: Collageen 
opname door macrofaag  (Mq) . Stap 3: Antigen 
representatie aan een native T cel (NT). Stap 4: B cell (B) 
activatie/differentiatie met As productie (Ab). Stap 5: 
vrijstelling van antistoffen in synoviale weefsel. Stap 6: 
vrijstelling antistoffen in synoviale vloeistof en de formatie 
van immuuncomplexen met collageen type 1.  
Bron: Doom et al., 2008. 
 

Geen van de onderzoeken heeft echter 

aangetoond dat enkel anticollageen type 1 
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antistoffen schade zou veroorzaken aan de kruisband. Wel is er een anticollageen type 1 antistof 

gradiënt gevonden in blootgestelde honden, gericht naar het contralaterale kniegewricht. Het 

suggereert dat er een inflammatoir proces gaande is in deze gewrichten, voordat gewricht instabiliteit 

zich voordoet. De rol die de cellulaire immuniteit speelt met betrekking tot collageen type 1 in de 

kruisbandaandoening blijft onduidelijk. De rol van cytokinen hierin is onderzocht. Men heeft de niveaus 

ervan gemeten voor en na ruptuur. In de blootgestelde honden is een verhoging van de IL-8 expressie 

in het kniegewricht aangetroffen op de plek waar de voorste kruisband geruptureerd is. Ook dit 

suggereert dat er in het kniegewricht een inflammatoir proces vooraf gaat aan de daadwerkelijke 

ruptuur (Doom et al., 2008). 

Verder lijkt castratie, voornamelijk sterilisatie bij vrouwelijke honden, wel een verhoogd risico op een 

kruisbandaandoening in te houden, maar de oorzaak van dit effect is nog niet achterhaald (Wilke et 

al., 2002). 

1.2.3. Diagnose 

Voor diagnose van een gescheurde voorste kruisband kunnen de volgende methoden gebruikt 

worden: de schuifladetest, de tibiale compressietest, RX, echo en arthroscopie.  

1.2.3.1. Symptomen en klinisch onderzoek 

De honden met een ruptuur van de voorste kruisband hebben een variabele graad van manken. 

Dikwijls wordt de knie naar buiten gedraaid en niet volledig geplooid bij zit (van Ryssen, 2010; Schulz, 

2007) (zie fig. 6). 

Figuur 6: Het naar buiten draaien van de knie in zit. Dit duidt op een knieprobleem.  
Bron: http://virtuavet.wordpress.com/2010/05/02/if-your-dog-sits-funny-get-a-knee-check-up/ 

Wanneer het dier al enige tijd zijn aangetaste poot niet gebruikt, zal men 

bij palpatie spieratrofie van de bilspieren voelen. Ook kan opzetting van 

het kniegewricht voelbaar zijn langs de rechte patellaband. Vaak kan men 

een pijnreactie uitlokken bij manipulatie van het kniegewricht, is er een 

verminderde plooibaarheid aanwezig en is crepitatie soms hoorbaar als 

gevolg van artrose (van Ryssen, 2010). Specifieke testen, zoals de 

schuifladetest (zie fig. 7) en tibiale compressietest (zie fig. 8), kunnen de 

instabiliteit van het kniegewricht aantonen dat veroorzaakt wordt door een 

voorste kruisband ruptuur. Bij een positieve test zal een craniale translocatie van het proximale deel 

van de tibia te zien/voelen zijn (zie fig. 4). Om deze testen makkelijker te kunnen uitvoeren, kan men 

de hond beter sederen of onder algemene anesthesie brengen. Op deze manier wordt de 

spierspanning overwonnen en heeft de hond geen of minder pijn tijdens de test (van Ryssen, 2010). 

Door instabiliteit van het kniegewricht beschadigt direct of na verloop van tijd ook de binnenste 

meniscus (Schulz, 2007, Ryssen, 2010). Door compressie en wrijving ontstaat een scheur in de 

meniscus, die vaak te horen is als een klik bij het stappen. De instabiliteit en de kapotte meniscus 

zorgen voor veel pijn, wat het manken verergert (van Ryssen, 2010). Bovendien ontstaat er zeer snel 

slijtage in het gewricht; het gewricht wordt warmer, dikker, pijnlijker en bevat meer gewrichtsvocht. Het 
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kraakbeen in het kniegewricht zal snel slijtageverschijnselen laten zien en botwoekeringen zullen zich 

in de knie vormen. Soms is er geen instabiliteit te voelen: bij chronische problemen ten gevolge van 

peri-articulaire fibrose van het kapsel (Heffron en Campbell, 1978), bij beginnende degeneratie van de 

voorste kruisband of bij een partiële ruptuur, waarbij slechts enkele vezels gescheurd zijn (de  Rooster 

et al, 2006; Schulz, 2007). Hierdoor is het dan ook moeilijk om een diagnose te stellen door palpatie of 

met behulp van de tibiale compressietest of schuifladetest (de Rooster en van Bree, 1999). Zij komen 

vaak met de klacht van manken, een wat opgezet gewricht en milde osteoartritis (Hayashi et al, 2004). 

De andere poot moet ook onderzocht worden om een bilateraal probleem uit te sluiten.  

                                      

     

 

 

Aanvullende onderzoeken zijn de buigproef, een gewrichtspunctie en intra-articulaire anesthesie. Dit 

kan nuttig zijn wanneer de dieren nauwelijks manken of geen pijnreactie vertonen. Hierbij wordt het 

kniegewricht gedurende 1 minuut onder druk in flexie gehouden. De eerste passen worden 

beoordeeld: erger mank lopen betekent dat het probleem in het gewricht gelokaliseerd is. Bij een 

punctie van het gewricht kijkt men naar de hoeveelheid, de helderheid, kleur en rekbaarheid van het 

gewrichtsvocht. Dit kan helpen om bijvoorbeeld een ruptuur door een immuungemedieerde  

aandoening  te onderscheiden van een ruptuur door  trauma (van Ryssen, 2010). Verder kan men een 

intra-articulaire anesthesie toedienen met mepivacaine. Hiervoor is sedatie met ACP nodig. De pijn 

binnen het gewricht wordt hierdoor uitgeschakeld zodat het dier minder mank loopt. Op deze manier 

kan men het probleem lokaliseren. Men kan enkel een conclusie trekken indien de test positief is (van 

Ryssen, 2010). 

Belangrijke differentiaal diagnoses, waarmee men rekening moet houden bij knieaandoeningen, zijn 

de volgende: (partiële) ruptuur voorste kruisband, spierverrekking, meniscus beschadiging, avulsie 

van de m. extensor digitorum longus, artritis en mediale patellaire luxatie (Schultz, 2007).  

1.2.3.2. Radiografie 

Om de diagnose van een ruptuur van de voorste kruisband te stellen worden laterale, craniocaudale 

en stess - opnames (tibiale compressie) gemaakt. Bij deze laatste wordt een laterale radiografie van 

de knie gemaakt tijdens het uitvoeren van de tibiale compressie test. Op die manier kan men beter de 

Figuur 7: Schuifladetest  
Bron: http://dogkneeinjury.com/drawer-sign-test-and-tibial-compression-
exam. 

 

Figuur 8: Tibiale compressietest.  
Bron: van Ryssen,  2010 
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craniale verplaatsing van de tibia ten opzichte van het femur aantonen (van Ryssen, 2010). Er zijn een 

aantal specifieke bevindingen met betrekking tot kruisbandruptuur. Één daarvan is de craniale 

verplaatsing van de tibia ten opzichte van de femur. Dit is te zien wanneer de fabellae zich meer 

caudaal van de tibia bevinden (zie fig. 9 nr. 5). Ook is er vaak een reactie waarneembaar ter hoogte 

van de aanhechting van de gekruiste band op het tibiaal plateau (fig. 9 nr. 4). Verder kan het 

popliteusbeentje soms wat meer afzakken en de patella wat verder van de femurcondyl afstaan (van 

Ryssen, 2010). Aspecifieke tekenen met betrekking tot een voorste kruisbandruptuur zijn onder 

andere te zien ter hoogte van de weke delen; er is gewrichtsopzetting, wat te zien is door verplaatsing 

van het  vetkussen en de fascielijnen. De gewrichtsopzetting is hier te herkennen als een radiopake 

verschijning achter de patellaband (fig. 9 nr. 3). Ook treft men vaak osteoartrotische veranderingen 

aan in het gewricht. Zo kan men osteofytose aantreffen aan de randen van de trochlea (fig. 9 nr. 1, fig. 

10A), proximaal en distaal van de patella (fig. 9 nr. 2, fig. 10B), fabellae (fig. 10C), de 

aanhechtingspunten van de ligamenten en caudaal van het tibiaal plateau (fig. 9 nr. 4, fig.10D) (Elkins 

et al., 1991; Schulz, 2007; van Ryssen, 2010). De osteoartrose wordt erger naarmate de ziekte verder 

vordert. Radiografie kan zodoende helpen een onderscheid te maken tussen honden met een 

beginnende degeneratie van de voorste kruisband en honden die al verder gevorderd zijn.   

                                    

 

 

Wanneer men op dit punt nog twijfels heeft, kan men via artrotomie of artroscopie de diagnose van 

een voorste kruisbandruptuur bevestigen (van Ryssen, 2010).  

 

 

 

 

Figuur 9:. Kniegewricht Skippy 
1. = sclerose trochlea femur 2. = lipping  thv distal e 
patella 3 = gewrichtsvocht 4 =  sclerose tibiaal 
plateau thv aanhecting kruisband .  
5 =voorwaartse verplaarsing tibia tov femur. 
Bron: Universiteit Gent, departement orthopedie, 
case Skippy, 2010. 

Figuur 10:. Cranial cruciate disease in the dog. 
Schematische weergave van de lokalisaties van osteoartrotische 
veranderingen.   
A = Lipping proximaal en distaal van de patella,   
B = osteofytformatie ter hoogte van de fabellae. C = sclerose ter hoogte 
van trochleagroeve van de femur. D = sclerose van het tibiale plateau. 
Bron: de Rooster et al., 2006. 
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1.2.3.3. Bijkomende onderzoeken 

Men kan aanvullende informatie krijgen met behulp van echo (zie fig.11) of arthroscopie. 

Figuur 11: Echografisch beeld van een knie met een gescheurde 
voorste kruisband.                                                                                      
De witte pijltjes zijn gericht naar de loshangende delen van het 
gescheurde ligament.                                                                     
Bron: Marino, 2010. 

Bij twijfelgevallen in verband met de diagnose van 

een (partiële) ruptuur van de gekruiste banden, 

scheuren in menisci en kraakbeenletstels, wordt 

arthroscopie gebruikt. Deze structuren kunnen 

namelijk radiografisch niet in beeld gebracht worden. Het is een weinig invasieve methode en weinig 

traumatiserend, waarbij men in het gewricht kijkt met behulp van een endoscoop. Hierdoor kunnen het 

kraakbeen, de synoviale membraan en andere intra-articulaire structuren zoals de kruisbanden en 

menisci in detail bekeken worden. De herstelperiode verloopt korter en zonder complicaties in verband 

met artrotomie. Een nadeel is dat er veel oefening nodig is om deze techniek onder de knie te krijgen 

(Van Ryssen, 2010). 

 
 
1.2.4. Behandelingen 

 

De behandeling kan conservatief zijn of chirurgisch.  

De bepalende factor bij de keuze van behandeling is het gewicht van de hond. Kleinere honden 

kunnen tot op een zeker niveau medicamenteus behandeld worden wanneer ze voldoende rustig 

gehouden worden. Indien dit echter niet werkt, is operatief ingrijpen onvermijdelijk. Grotere honden 

hebben meestal weinig baat bij een medicamenteuze therapie en vereisen vaak direct een 

chirurgische benadering (Schulz, 2007). 

1.2.4.1. Conservatief 

De conservatieve behandeling bestaat uit rust, ontstekingsremmers, gewichtscontrole en 

fysiotherapie. Het is meestal niet succesvol op langere termijn. De prognose met deze behandeling is 

meestal beter voor kleinere honden die minder dan 15 kg wegen, een partiële ruptuur van de 

kruisband hebben en geen samenhangende patellaluxatie of meniscusscheur hebben. In dat geval 

kan een conservatieve behandeling tot 70% succesvol zijn (Pond en Campbell, 1972; van Ryssen, 

2010). Toch vereisen ze tegenwoordig eerder dezelfde chirurgische behandeling als bij een volledige 

ruptuur. Een conservatieve behandeling leidt namelijk uiteindelijk toch nog vaak tot degeneratie en 

volledige ruptuur van de voorste kruisband (Whitney et al., 2002). 
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1.2.4.2. Chirurgisch 

De chirurgie bestaat meestal uit het openmaken van het kniegewricht, het opruimen van de 

gescheurde bandresten, inspectie en behandeling van eventuele meniscusletsels (vooral de mediale 

meniscus moet gecontroleerd worden), gevolgd door een stabilisatie van de knie (Slocum en Devine, 

2005; Smith, 2000).  

1.2.4.2.1. Intra-articulaire methodes 

Deze stabilisatie gebeurt door in het gewricht kruisbanden aan te leggen. Men maakt daarbij gebruik 

van lichaamseigen (fasciestrip) of lichaamsvreemd (nylon) materiaal dat door de knie wordt heen 

getrokken (van Ryssen, 2010). 

1.2.4.2.2. Extra-articulaire methodes 

Via extra-articulaire methodes tracht men stabiliteit te krijgen door het opspannen van de peri-

articulaire weefsels, waarbij men buiten het gewricht blijft. Dit wordt vooral toegepast bij kleine dieren. 

Men kan bijvoorbeeld middels een imbricatie van de fascia lata het gewricht stabiliseren. Hierbij wordt 

de fascie, die over de biceps femoris ligt, naar craniaal getrokken. Deze wordt vervolgens over de 

craniale fascia bevestigd in een „vest-over-pants‟ patroon. Dat patroon wordt verkregen door middel 

van het plaatsen van enkelvoudige hechtingen in traag resorbeerbaar materiaal. De proximale 

hechtingen lopen nogal horizontaal. De meest distale hechtingen verlopen schuin in de regio van de 

laterale fabella en waaiervormig naar de rechte patellaband. Er blijft een vrije rand over van de 

bicepsfascie en deze kan doorlopend gehecht worden aan de onderliggende fascie (zie fig. 12). De 

huid wordt routinematig gesloten (de Rooster, 2004).  

 

Figuur 12: Imbricatie. Bron: de Rooster ,  2004. 

 

1.2.4.2.3. Osteotomie 

Er zijn volgens Henderson twee krachten tussen de femur en de tibia, namelijk een compressiekracht 

en een kracht die parallel aan het gewrichtoppervlak zijn kracht uitoefent. Deze laatste wordt 

gegenereerd door de gastrocnemius en tegengewerkt door de voorste gekruiste band (Inauen et al., 

2009). Slocum concludeerde, dat door een steilere helling van het tibiale plateau het gewicht op de 

voorste kruisband wordt vergroot en zodoende sneller degeneratief letsel optreedt met een partiële of 

volledige ruptuur ervan tot gevolg (Inauen et al., 2009). Hieruit volgt het idee voor de TPLO. Een 
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andere groep onderzoekers berekende andere krachten dan slocum en kwam met het voorstel van 

een TTA (Montevon et al., 2002). TPLO (tibial plateau leveling osteotomy) en TTA stabiliseren het 

kruisband defect en neutraliseren de craniale tibiafemorale inwerkende krachten door de geometrie 

van het proximale aspect van de tibia te veranderen (Boudrieau, 2009). 

Bij de TPLO (fig. 13) baseert men zich op het wegnemen van de voorwaartse stuwkracht van de tibia 

door de helling van het tibiale plateau te verminderen. Hierdoor verdwijnt de belasting op de voorste 

kruisband. Dit wordt verkregen door tibiale osteotomie van het proximale aspect van de tibia en door 

rotatie van het proximale fragment (Boudrieau, 2009) (zie fig.13). Het bovenste deel van de tibia wordt 

cirkelvormig losgezaagd. Daarna wordt dit stuk gekanteld tot een helling van 4-8 graden ontstaat. Dit 

is de helling waarbij het kniegewricht stabiliseert en de belasting op de voorste kruisband wordt 

geëlimineerd. Als laatste wordt het geheel gefixeerd met een plaat en schroeven (zie fig. 14).  

                            

 

 

Figuur 14:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De TTA is een meer recente techniek waarbij men de tuberositas tibia, waar de rechte patellaband 

aanhecht op de tibia, naar voor en iets omlaag gaat verplaatsen (zie fig. 15). Op het moment dat het 

plateau van de tibia loodrecht komt te staan ten opzichte van de rechte patellaband, wordt de knie 

stabiel. Deze methode stabiliseert ook weer het kniegewricht na kruisbandruptuur door osteotomie, 

maar dit keer van het frontale vlak van de tuberositas tibiae met advancement van dit botfragment. Het 

botfragment wordt daarbij naar craniaal verplaatst, zodat de hoek tussen patella en tibiaal plateau 90 

graden in extensie is (Boudrieau, 2009). Indien de hoek groter dan 90 graden is, zal er een craniaal 

gerichte tibiofemorale kracht aanwezig zijn. Een caudaal gerichte kracht is aanwezig bij een hoek 

kleiner dan 90 graden (Montavon et al., 2002). Aangezien er middels een TTA een hoek wordt 

verkregen die kleiner of gelijk is aan 90 graden, zal er enkel een neutrale of caudale tibiofemorale 

kracht  overblijven. Hierdoor wordt het gewricht gestabiliseerd (Montavon et al., 2002). 

Fig. 13: TPLO.  Volgens slocum is de kracht gegenereerd 
in het gewricht tijdens het dragen van het gewicht van de 
hond  ongeveer parallel gericht aan de longitudinale axis 

van de tibia (roze pijl). In een knie waarbij de voorste 
kruisband is geruprureerd (A), wordt deze kracht 
ontbonden in  een cranial gerichte component (parallel 
aan het tibiale plateau) en een compressieve kracht 
(perpendiculair aan het tibiaal plateau). (B) Dmv TPLO 
wordt het tibiaal plateau zo verplaatst dat deze een 
loodrechte hoek maakt met de kracht gegenereeerd doo 
het gewricht (roze pijl). Hierdoor houdt men dus enkel de 
compressieve kracht over waardoor de craniaal gerichte 
kracht verdwijnt.  
Bron: Kim, 2008. 

 

Fig. 14: Eindresultaat TPLO                                             
Bron:http://www.rashof.nl/Orthopedie/knie.html?gclid=CLe
x5KDUnaUCFRsv3godXlSbIA 
 

http://www.rashof.nl/Orthopedie/knie.html?gclid=CLex5KDUnaUCFRsv3godXlSbIA
http://www.rashof.nl/Orthopedie/knie.html?gclid=CLex5KDUnaUCFRsv3godXlSbIA
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Figuur 15: TTA.  
Bron:  Bergenhuyzen et al., 2008. 

In beide gevallen lijkt het eindresultaat hetzelfde te zijn: het tibiale plateau en 

de rechte patella band worden ten opzichte van elkaar georiënteerd in een 

hoek kleiner of gelijk aan 90 graden. Er zijn studies die succesvolle resultaten 

laten zien bij postop hoeken tot 14 graden bij TPLO (Robinson et al., 2006). 

Men kan hierdoor aannemen, dat er andere factoren en krachten zijn die een 

effect hebben op het kniegewricht waar in het model geen rekening mee is 

gehouden. Voorbeelden  zijn de conformatie van het proximale deel van de 

tibia, geometrie van het gewrichtoppervlak, integriteit van de menisci en de 

hoek waarop het gewicht wordt gedragen (Boudrieau, 2009). Daarom moet 

men met enige voorzichtigheid de resultaten van biomedische modellen aannemen. 

Er zijn een aantal voor- en nadelen met betrekking tot de TTA en TPLO. Zo corrigeert de TTA de 

tibiofemorale kracht meer tot zijn neutrale punt dan de TPLO waardoor de achterste kruisband, die op 

dit moment de primaire gewricht stabilisator wordt, beschermd wordt tegen bijkomende stress (Apelt et  

al., 2007). Verder wordt de geometrie van het gewricht niet veranderd en de druk op het kraakbeen 

beter verdeeld in vergelijking met de TPLO. Daarnaast kunnen er gelijktijdige standafwijkingen 

(patellaluxatie) worden gecorrigeerd. Het is ook een minder invasieve en gemakkelijkere operatie 

(Boudrieau, 2009). Deze techniek is zeer waardevol bij de chirurgische behandeling van 

kruisbandrupturen bij grote hondenrassen (Schulz, 2007). Deze techniek is echter duurder. Beide 

technieken vertragen artrose ontwikkeling meer en hebben minder meniscus gerelateerde problemen 

in vergelijking met de klassieke stabilisatie methoden. Ze zijn echter duurder en meer ingewikkeld qua 

techniek (Boudrieau, 2009). 

 

Vochtopstapeling, bloeduitstorting en seromavorming ter hoogte van de tibia zijn de meest 

voorkomende complicaties maar ze zijn niet ernstig. Infectie en wonddehiscentie zijn ook minder 

ernstige complicaties. Zij kunnen door wondverzorging en antibiotica met succes behandeld worden. 

Een ernstige complicatie is een fractuur van de tuberositas tibiae. Indien deze verplaatst is, moet dit 

weer chirurgisch worden gecorrigeerd. Verder is er een postoperatieve scheur van de mediale 

meniscus mogelijk. Om dit te voorkomen wordt een preventieve “meniscal release” (zie 1.2.4.2.4) 

aangeraden (Bergenhuyzen et al., 2008). 

Er bestaat nog steeds controversie en onenigheid over het al dan niet superieur zijn van de ene 

techniek over de andere (Smith, 2000). Er wordt echter vaak gekeken naar de tevredenheid van 

klanten en de persoonlijke ervaringen die de dierenarts heeft met een of andere techniek. Wel is het 

zo, dat de specialisten vaak de nieuwere technieken gebruiken omdat deze in vergelijking met oudere 

technieken meer voordelen bieden. 

 

http://www.orsami.com/
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1.2.4.2.4. Meniscal release 

Wanneer de voorste gekruiste band gescheurd is, kan de knie meer draaien en wordt de druk op de 

meniscus vergroot. De mediale meniscus raakt bekneld door de mediale femorale condyl. Dit komt, 

zoals eerder vermeld, doordat de mediale meniscus vastzit via het ligamentum collaterale mediale, 

waardoor deze minder beweeglijk is dan de laterale. De hoge krachten resulteren in een verhoging 

van het metabolisme van de meniscusmatrix, waardoor binnen enkele weken een significante 

verandering ontstaat in de collageensamenstelling, het watergehalte en de stijfheid van de meniscus. 

Uiteindelijk leidt dit tot meniscusdegeneratie of fissuren. Het is meestal de caudale hoorn van de 

mediale meniscus die dan vast komt te zitten (Flo, 1975). De laterale meniscus daarentegen wordt 

tijdens beweging achteruit getrokken door het caudale femorale ligament. Hierdoor wordt de druk dus 

niet op de rand geconcentreerd, maar over het geheel (Flo, 1975). Wegname van beschadigde 

menisci is cruciaal om schade aan het gewrichtskraakbeen te voorkomen (Smith, 2000).  

 

Om een diagnose van meniscusscheuren te kunnen stellen, kan men het best gaan kijken in het 

gewricht zelf. Dit kan zowel door artrotomie als door artroscopie (Luther et al., 2009; Schulz, 2007). Na 

evaluatie van de menisci wordt de gepaste chirurgische techniek gekozen. Wanneer de meniscus 

intact is, kan het beste gekozen worden voor een meniscal release. Zo probeert men preventief 

schade aan de meniscus te voorkomen. Doordat de mediale meniscus door de release veel 

beweeglijker wordt, zal deze niet langer het risico lopen om geplet te worden onder de mediale 

femurcondyl (de Rooster, 2004). Men kan een meniscal release uitvoeren door ofwel het caudale 

menisco-tibiale ligament (zie fig. 16 A) of het middelste deel van de meniscus corpus door te snijden 

(zie fig. 16 B) (de Rooster, 2004;  Ertelt en Fehr, 2009).  

Fig. 16: Principe van meniscal release                                              

Bron:de Rooster, 2004. 

De meniscal release lijkt een goede preventieve 

methode te zijn om meniscusschade in een 

instabiele knie te voorkomen. Bij een klinische 

evaluatie van 212 knieën over een periode van 4 jaar werden er geen gevallen van schade aan de 

mediale meniscus geconstateerd na het uitvoeren van een meniscal release met TPLO (Briggs, 2004). 

Aan de andere kant is er klinisch bewijs, dat suggereert dat het beoogde resultaat, preventie van 

meniscusschade, niet voldoet aan de vooropgestelde verwachtingen. Vaak faalt de behandeling in 

compleetheid en accuraatheid van de release, wat resulteert in schade aan ligamenten en/of articulair 

kraakbeen (Austin et al., 2007). Er is groeiend bewijs waardoor de waarde en geschiktheid van de 

release ter discussie staat, maar dit is tot nu toe nog enkel subjectief (Luther et al., 2009). 

1.2.5. Prognose 

Gunstig tot gereserveerd: 80 - 90% van de dieren doen het heel goed (Boudrieau, 2009). Er wordt 

beweerd dat na TPLO of TTA de resultaten beter zijn en zich minder artrose ontwikkelt. Oorzaken van 
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slechte resultaten zijn erge artrose, erge persisterende instabiliteit, een meniscusscheur, een 

patellaluxatie en een infectie (van Ryssen, 2010).  

 

2. CASUSBESPREKING 

 INLEIDING 

Ruptuur van de voorste kruisband is een frequent voorkomende aandoening bij de hond en een van 

de meest voorkomende oorzaken van osteoartrose van de knie. De voorste kruisband is een 

belangrijke structuur met betrekking tot de stabilisatie van het kniegewricht. Het verhindert zowel de 

craniale tibiale verplaatsing ten opzichte van de femur als de tibiale interne rotatie. Verder wordt door 

deze band ook hyperextensie van het kniegewricht voorkomen. Men onderscheidt partiële rupturen 

met minimale instabiliteit en totale rupturen met erge instabiliteit. De oorzaak van een ruptuur kan 

traumatisch van aard zijn of degeneratief. Een traumatische ruptuur kan veroorzaakt worden door 

geforceerde interne rotatie van de gebogen knie of knie hyperextensie. De meerderheid van de 

kruisbandscheuren is echter van degeneratieve aard. Een ruptuur van de voorste kruisband komt 

meer voor bij vrouwelijke honden, honden met overgewicht en honden in slechte conditie. Een ruptuur 

van de voorste kruisband  kan optreden bij honden van alle soorten en maten, maar komt het meest 

voor in grote en zeer grote rassen en voornamelijk op jong volwassen leeftijd. Dit kan te wijten zijn 

aan abnormale conformatie (aangeboren) van de knie. Kleinere rassen worden meer op een leeftijd 

van gemiddeld 7 jaar of ouder getroffen. Al enkele weken na een ruptuur starten degeneratieve 

processen, die tenslotte aanleiding geven tot een erg artrotisch gewricht. Een snelle diagnose en 

degelijke behandeling is dus van groot belang om artrose te voorkomen en de kniefunctie optimaal te 

behouden. De diagnose van een ruptuur van de voorste kruisband kan gebeuren aan de hand van de 

schuifladetest, de tibiale compressietest en RX. Voor de behandeling zijn er meerdere mogelijkheden. 

Zo kan men bij honden die minder dan 15 kg wegen een conservatieve behandeling inzetten. Hierbij 

wordt de beweging van de hond gereduceerd in combinatie met anti-inflammatoire medicatie. Op 

lange termijn blijft het gewricht echter instabiel, wordt er vaak artrose gevormd en is er een reële kans 

aanwezig dat de voorste kruisband alsnog volledig scheurt. Bij honden die meer dan 15 kg wegen is 

een chirurgische behandeling aan te bevelen. Ook hier zijn verschillende opties mogelijk. Intra-

articulaire reconstructie is mogelijk, waarbij de knie wordt gestabiliseerd door lichaamseigen 

(fasciestrip) of lichaamsvreemd (nylon) materiaal door de knie heen te trekken. Extra-articulaire 

methoden, zoals de imbricatie, geven vaak goede resultaten bij de kleinere hond. Hierbij blijft men 

buiten het gewricht en wordt stabiliteit verkregen door het opspannen van de peri-articulaire weefsels. 

Men kan ook middels een osteotomie het gewricht stabiliseren. Hierbij wordt de voorwaarts gerichte 

tibiale stuwkracht, gegenereerd wanneer de voorste kruisband gescheurd is, geëlimineerd.  Bij iedere 

techniek vindt intra-articulaire inspectie plaats en worden beschadigde structuren verwijderd. 
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2.1. Eerste consultatie op 22/09/2010 

2.1.1. Signalement en anamnese 

Skippy is een mannelijk intacte beagle van 7 jaar oud. Hij had last van zijn rechter achterpoot. De 

eigenaren dachten dat er soms iets uit de kom ging. Dit heeft de hond driemaal gehad. De eerste 

maal was het ongeveer 1 jaar geleden, de tweede keer zes maanden geleden en de laatste maal 

ongeveer een week geleden. Wanneer dit gebeurde, dan begon de hond heel hard te janken, maar 

als de poot na een paar minuten terug in orde was, dan was alles weer normaal. Sinds enkele 

maanden was hij ook op diezelfde achterpoot gaan manken, steunde hij er minder goed op en soms 

liep hij op drie poten. Twee maanden geleden had hij gedurende twee weken metacam gekregen, 

maar dit heeft niets verbeterd. Het manken was wel wat verslechterd. Ze hadden nog geen 

radiografieën laten nemen. 

2.1.2. Klinisch onderzoek 

2.1.2.1 Algemeen onderzoek 

De hond was alert en had een lichaamsgewicht van 25 kg. Hij had een bodyconditie score (BCS) van 

4. De lichaamstemperatuur bedroeg 39,3 °C en de lymfeknopen waren niet opgezet. De mucosae 

waren normaal van kleur en de capillaire vullingstijd bedroeg minder dan 2 seconden. De pols was 

goed geslagen met een hartfrequentie van 104 /minuut. Auscultatie van hart en longen waren normaal.  

2.1.2.2 Orthopedisch onderzoek  

 

Op inspectie was de hond matig mank op de rechter achterpoot.  Op palpatie was een matige atrofie 

van de rechter achterpoot voelbaar en was het rechter kniegewricht licht opgezet. De plooibaarheid 

van beide knieën waren normaal. Wel was er een matig tot erge pijn uit te lokken bij knie-extensie en 

een lichte pijn bij flexie van de knie rechts. Ook bij extensie van de heup was een licht pijnlijke reactie 

uit te lokken. De specifieke knie testen, de schuifladetest en tibiale compressietest, waren beiden 

positief. Aan de linker knie waren geen duidelijke orthopedische afwijkingen merkbaar. 

2.1.3. Beeldvorming 

 

Op de laterale opname van de linker knie was een craniale verplaatsing van de tuberositas tibiae (zie 

fig. 17 nr. 2) te zien. Ook was er wat artrose van de patellapunt (zie fig. 17 nr. 1) te zien. Er waren 

echter geen andere radiografische tekenen van een voorste kruisbandruptuur zichtbaar. 
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Op radiografie van de rechter knie was er een kleine hoeveelheid gewrichtsvocht aanwezig. Dit was te 

zien als weke delen opaciteit (zie fig. 18 nr. 3). Hierdoor werd het infrapatellaire vetkussen wat naar 

craniaal verplaatst. Verder was er ook een milde aanwezigheid van nieuwbeenformatie zichtbaar aan 

de patella-apex (zie fig. 18 nr. 2), proximaal van de trochlea randen van de femur (zie fig. 18 nr. 1) en 

ter hoogte van de aanhechting van de voorste kruisband op de tibia (zie fig. 18 nr. 4). De tuberositas 

van de tibia was te ver naar craniaal gericht (zie fig. 18nr. 5). 

 

2.1.4. Diagnose 

 

Door de bevindingen op orthopedisch onderzoek en de waarnemingen op radiografie was een 

diagnose van (partiële) ruptuur van de voorste kruisband aan de rechter knie vastgesteld. 

 

2.1.5. Behandeling 

 

Op 23/09/2010 is de imbricatie op de rechter knie uitgevoerd. Middels deze techniek spande men de peri-

articulaire weefsels (de fascia lata) op, waarbij men buiten het gewricht bleef. De hond werd in laterale 

decubitis gepositioneerd, waarna men de poot ontsmette volgens aseptische regels. Na het 

openmaken van het kniegewricht, werd deze opengesperd middels een retractor. Op inspectie heeft 

men een partiële ruptuur van de voorste kruisband vastgesteld en de resten ervan werden verwijderd. 

De mediale meniscus bleek intact en er is een meniscal release uitgevoerd. Hierbij werd het menisco-

tibiale bandje van de mediale meniscus doorgesneden om meniscusproblemen in de toekomst te 

vermijden. Er was ook artrose aanwezig in het kniegewricht (graad 3). De fascie, die over de biceps 

femoris lag, werd naar craniaal getrokken. De fascia lata werd opgespannen en vastgehecht met 

Fig. 17: Linker kniegewricht Skippy.  
Nr. 1 = artrose patellapunt.  
Nr. 2 = craniale verplaatsing tuberositas tibiae.  
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, 
2010. 

Fig. 18: Rechter kniegewricht Skippy. 
Nr. 1 = nieuwbeenvorming aan de trochlea randen femur. 
Nr. 2 = nieuwbeenformatie thv de patella=apex.  
Nr. 3 = gewrichtsvocht.  
Nr. 4 = nieuwbeenformatie ter hoogte van de aanhechting 
van de voorste kruisband op de tibia.  
Nr. 5 = craniale verplaatsing  tuberositas tibiae.  
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, 2010. 
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walking sutures, 3 proximaal van de patella en 3 distaal ervan, in traag resorbeerbaar materiaal. Het 

gebruikte hechtmateriaal is afhankelijk van de grootte van de hond.  Skippy woog 25 kg, waarbij vicryl 

1 of 2 gebuikt kan worden. De huid werd routinematig gesloten. Post operatief werd geadviseerd om 

de hond gecontroleerde beweging te geven. Dit hield in dat bruuske bewegingen, zoals plotse 

draaibewegingen bij het spelen met stokken of bij het gooien van een bal, vermeden moeten worden. 

Hij kreeg NSAIDs gedurende 3 weken en antibiotica gedurende 1 week. Na zes weken moest hij terug 

op controle komen.  

 

2.1.6. Prognose 

De prognose hangt af van de aanwezige letsels, de gevolgde behandeling en de oorzaak. Met de 

imbricatie van het gewrichtskapsel zullen de patiënten gemiddeld vanaf één week steun gaan nemen 

op de behandelde poot. Bij  85% van de honden die deze techniek ondergaan hebben, zien we een 

grote functionele verbetering van het kniegewricht in vergelijking met de preoperatieve staat (Vasseur, 

2003).  Progressie van al bestaande artrose wordt met behulp van deze techniek niet tegengehouden. 

Dit kan resulteren in een wat stijf gehouden gewricht ‟s ochtends (Degner, 2004). Bij 30% van de 

honden zal enige mate van manken aanwezig blijven. Dit kan mild zijn of intermitterend na veel 

activiteit. Bij de andere 60% treedt volledig functioneel herstel van het kniegewricht op (Bos, 2007). 

Indien het gaat om een aangeboren gevoeligheid voor een kruisbandscheur, kan het voorkomen dat 

de hond ook problemen krijgt met de andere poot (Harasen, 2003). 

 

2.1.7. Follow-up 

Skippy kwam zes weken na zijn imbricatie van 23 september 2010 op controle. Een gunstige evolutie 

werd vastgesteld. De hond heeft niet veel pijn gehad door de pijnstillers, die hij toegediend heeft 

gekregen. Hij nam steun op alle vier zijn poten. Bij stilstand trok Skippy zijn rechterachterpootje nog 

wel steeds op. Op inspectie werd een licht tot matig manken van de rechter achterpoot vastgesteld.  

Op orthopedisch onderzoek werd enkel een lichte atrofie van de rechter achterpoot vastgesteld. In het 

algemeen ging het met Skippy veel beter dan voor de operatie, maar hij liep nog licht mank op zijn 

rechter achterpoot. Hij maakte dagelijks een wandeling van ongeveer 1uur en dat ging heel erg goed. 

De huidwond was goed genezen. Hij kreeg nu geen medicatie meer. 

Het algemeen lichamelijk onderzoek bleek normaal te zijn. Zijn lichaamsgewicht was echter nog wat 

hoog, 24,50 kg, maar was al wel een halve kilo lager. Dit is goed aangezien de aandoening vaak 

bilateraal voorkomt en overgewicht een predisponerende factor is. Zijn lichaamsconditiescore (BCS) 

was nog steeds  4. Tijdens inspectie was hij nog licht tot matig mank op zijn rechter achterpoot. Ook 

was er op palpatie van deze poot nog een lichte atrofie aan de rechter achterpoot te voelen. Er was 

geen opzetting van het gewricht voelbaar of pijn merkbaar bij flexie en extensie. De plooibaarheid 

bleek normaal. De diagnose die gesteld werd was een gunstige evolutie 6 weken na imbricatie rechts. 

Het orthopedisch advies was dat er geen controle meer nodig was, tenzij nieuwe problemen zich voor 

zouden doen. De beweging moest nog wat worden beperkt. Plotse draaibewegingen moesten worden 

vermeden. Voorbeelden hiervan zijn met stokken spelen en een balletje gooien. Gecontroleerde 

bewegingen zoals het lopen aan de lijn, aan de fiets of zwemmen moesten gestimuleerd worden. De 
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beweging kon rustig verder opgebouwd worden over een periode van 2-3 maanden.  Zware honden 

zullen eerder slijtage van hun gewrichten vertonen door de overmatige belasting. Het is daarom 

belangrijk om Skippy te laten afvallen.  

Op het moment ziet het er goed uit voor Skippy. Er kan echter weer instabiliteit ontstaan indien de 

hechtingen en weefsels losser gaan zitten. Ook heeft hij kans dat de artrose zal verergeren, zodat hij 

mank kan blijven op die achterpoot (Kim, 2008). Aangezien een voorste kruisbandruptuur vaak 

bilateraal voorkomt, heeft Skippy een redelijke kans dat ook zijn ander kniegewricht aangetast zal 

worden. Hiermee moet men rekening houden in de toekomst. 

Er is nog telefonisch contact met de eigenaresse geweest in Januari. Deze vertelde dat het goed gaat 

met Skippy. Hij heeft enkel last van zijn pootje wanneer ze lang gaat wandelen (1 uur) of wanneer hij 

recht moet komen nadat hij lang heeft gelegen. Hij heft dan nog af en toe zijn pootje op of steunt er 

wat minder op dan de andere drie. Over het algemeen is mevrouw zeer tevreden met het resultaat. 

 

3. DISCUSSIE 

Deze casus bespreekt een typisch geval van een hond van een klein ras met een voorste 

kruisbandruptuur. Kleinere rassen, zoals Skippy, worden namelijk meestal op een leeftijd van 

gemiddeld 7 jaar of ouder getroffen. Verder heeft Skippy ook overgewicht, wat predisponerend is voor 

deze aandoening.  

In de anamnese waren het acute ontstaan van de pijn en andere symptomen typisch voor een voorste 

kruisbandruptuur. Toch kunnen de honden met deze aandoening op termijn het been weer gaan 

gebruiken, maar vaak beginnen ze op den duur toch weer terug te manken. Ook hier was dat het 

geval. Er waren drie episodes geweest van acuut ontlasten van de achterpoot, waarbij de laatste keer 

het manken verslechterde en waarbij een NSAID niet heeft geholpen. Een infectie was daardoor 

minder waarschijnlijk en dat de symptomen verergerde, kon een indicatie zijn voor een eventuele 

bijkomende meniscusscheur. Dat de poot binnen een paar minuten weer in orde was, klonk echter 

eerder als een patellaluxatie, die vaak ook aanwezig kan zijn in combinatie met een voorste 

kruisbandruptuur.  

Het lichamelijk onderzoek was normaal, behalve de lichaamstemperatuur van 39,3 °C, die mogelijk 

wat verhoogd was door stress. Zijn  lichaamsgewicht was 25 kg, wat een lichaamsconditiescore (BCS) 

van 4 opleverde. Dit en de middelbare leeftijd zijn risicofactoren voor een voorste kruisbandruptuur. 

Op orthopedisch onderzoek waren er rechts algemene tekenen van een knieprobleem aanwezig; het 

mank lopen, de atrofie van de bilspieren, de opzetting van het kniegewricht en pijn bij flexie en 

extensie van het kniegewricht. De lichte pijn bij extensie van de heup zou veroorzaakt kunnen worden 

door het meestrekken van de knie. Men zou echter een verminderde plooibaarheid verwachten, maar 

die bleek normaal. De specifieke testen, schuifladetest en tibiale compressietest, waren beiden 

positief. Dit duidde op een voorste kruisbandruptuur. 
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Links leek op dat moment normaal te zijn. Men moest wel rekening houden met het feit dat een 

voorste kruisbandruptuur vaak bilateraal voorkomt. RX foto‟s van deze kant waren dan ook zeker 

nodig. Door de symptomen en de vondsten op de RX foto‟s kwam men tot de diagnose van een 

partiële voorste kruisbandruptuur. 

Op de radiografische beelden waren ook de typische specifieke bevindingen met betrekking tot 

kruisbandruptuur rechts te zien. Zo was er een milde aanwezigheid van nieuwbeenformatie zichtbaar 

aan de patella-apex (zie fig. 18 nr. 2), proximaal van de trochlea randen van de femur (zie fig. 18 nr. 1) 

en ter hoogte van de aanhechting van de voorste kruisband op de tibia (zie fig. 18 nr. 4). De 

tuberositas van de tibia was te ver naar craniaal gericht (zie fig. 18nr. 5). Verder waren er ook 

aspecifieke tekenen aanwezig, zoals een kleine hoeveelheid gewrichtsvocht, waardoor infrapatellaire 

vetkussen wat naar craniaal verplaatst was.  

  

De keuze voor de behandeling is afhankelijk van het gewicht van het dier. Het ging hier om een 

Beagle van middelbare leeftijd met overgewicht. Omdat hij meer dan 15 kg woog was een chirurgische 

ingreep de meest aangewezen behandeling. Zoals vermeld zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is 

een imbricatie mogelijk alsook een TTA of TPLO. Wanneer men de laatste twee met elkaar vergelijkt, 

heeft een TTA enkele voordelen. Zo corrigeert de TTA de tibiofemorale kracht meer tot zijn neutrale 

punt dan de TPLO, waardoor de achterste kruisband, die op dit moment de primaire gewricht 

stabilisator wordt, beschermd wordt tegen bijkomende stress. Verder wordt de geometrie van het 

gewricht niet veranderd en de druk op het kraakbeen beter verdeeld in vergelijking met de TPLO (Corr 

2009). Het is ook een minder invasieve en gemakkelijkere operatie. Na een revalidatieperiode van drie 

maanden is 80% van de TTA patiënten werkelijk mankvrij (Bergenhuyzen et al, 2008).  

Een imbricatie geeft ook goede klinische resultaten. De herstelperiode hierbij is over het algemeen 

drie maanden (Bos, 2007). Bij 85% van de honden die imbricatie hebben ondergaan, ziet men een 

grote functionele verbetering van het kniegewricht in vergelijking met de preoperatieve staat (Vasseur, 

2003). Bij 30% van de honden zal enige mate van manken aanwezig blijven. Dit kan mild zijn of 

intermitterend na veel activiteit. Bij de andere 60% treedt volledig functioneel herstel van het 

kniegewricht op (Bos, 2007). Deze techniek geeft snel extra stabiliteit op de knie, maar gaat meestal 

na verloop van tijd oprekken of scheuren, omdat de krachten die op de knie inwerken niet veranderd 

zijn. Meestal ontstaat er dus weer instabiliteit, verergert de osteoartritis en is er kans op een 

meniscusruptuur (Kim et al., 2008). Progressie van al bestaande artrose wordt met behulp van deze 

techniek niet tegengehouden. Dit kan resulteren in een wat stijf gehouden gewricht ‟s ochtends 

(Degner, 2004). Verder neemt de hond na een imbricatie gemiddeld later steun (vanaf 1 week postop) 

dan na een TTA ingreep (na 4 dagen). Dit is een belangrijk verschil in het kader van een mogelijke 

overbelasting van het contralaterale gewricht (Bergenhuyzen et al., 2008). Deze imbricatie tecnhiek 

geniet de voorkeur bij kleinere honden en katten waar het een economischer alternatief biedt t.o.v. de 

TPLO of de TTA. 

Een conservatieve behandeling bestaande uit rust of gereduceerde beweging in combinatie met 

NSAIDS zou eerder een optie zijn bij honden met een partiële ruptuur die minder dan 15 kg wegen. 

Vijfentachtig procent van deze honden heeft een aanvaardbaar resultaat, terwijl dit maar 19 procent is 
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bij de zwaardere honden (Pond, 1972; Vasseur 1984). Het verbetert de gewrichtsstabiliteit doordat de 

peri-articulaire structuren verdikken. Toch zal er altijd enige instabiliteit blijven en ontwikkelen ze vaak 

osteoartitis (Pond, 1973). Een conservatieve behandeling leidt uiteindelijk toch nog vaak tot 

degeneratie en volledige ruptuur van de voorste kruisband (Harasen, 2003). Aangezien Skippy een 

stuk meer weegt, hij al eerder medicatie heeft gekregen en de resultaten hiervan meestal niet 

succesvol zijn op langere termijn, is de keuze voor een imbricatie toch het beste.  

 

Postoperatief dient bewegingsbeperking te worden toegepast. Gecontroleerde bewegingen, zoals het 

lopen aan de lijn, aan de fiets of zwemmen moeten gestimuleerd worden. De beweging kan rustig 

verder opgebouwd worden over een periode van 2-3 maanden.  Zware honden zullen eerder slijtage 

van hun gewrichten vertonen door de overmatige belasting. Het is daarom belangrijk om Skippy te 

laten afvallen. Aangezien de oorzaak van de kruisbandaantasting van degeneratieve aard is bij 

Skippy, heeft hij grote kans dat ook zijn andere voorste kruisband op een gegeven moment aangetast 

zal worden. Op het moment zijn er al enkele radiografische tekenen zichtbaar links, zoals een craniale 

verplaatsing van de tuberositas tibiae (fig. 17 nr. 2) en wat artrose van de patellapunt (fig. 17 nr. 1). Er 

zijn echter geen andere radiografische tekenen van een voorste kruisbandruptuur zichtbaar en er zijn 

ook op orthopedisch onderzoek geen afwijkingen. Men moet er echter rekening mee houden dat dit in 

de toekomst wel kan veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3. LITERATUURLIJST 

 

1. Apelt D., Kowalski M., Boudrieu R. Effect of Tibial Tuberosity Advancement on Cranial Tibial Subluxation 

in Canine Cranial Cruciate-Deficient Stifle Joints: An In Vitro Experimental Study. Vet Surg 2007;36:170–

177.  

2. Arnoczky S.P. The cruciate ligaments: the enigma of the canine stifle. J Small Anim Pract 1988;29:71-90. 

3. Arnoczky S.P., Marshall J.L.: The cruciate ligaments of the canine stifle: an anatomical and functional 

analysis.  Am J Vet Res 1977; 38:1807-1814. 

4. Arnoczky S.P.: Anatomy of the anterior cruciate ligament. Clin Orthop 1983; 172:19-25. 

5. Aron D. Traumatic dislocation of the stifle joint: treatment in 12 dogs and one cat. J Am Anim Hosp 

Assoc 1988;24:333-340. 

6. Austin B., Montgomery R.D., Wright J., et al. Evaluation of three approaches to meniscal release. Vet 

Comp Orthop Traumatol 2007;20(2):92-97. 

7. Bennett D., Tennant D., Lewis D.G., et al. A reappraisal of anterior cruciate ligament disease in the dog. 

J Small Anim Pract 1988;29:275-297.2007; 20: 92-97. 

8. Bergenhuyzen A., Samoy Y., Van Ryssen B., et al. TTA of Tibial tuberosity advancement- een nieuwe 

techniek voor de chirurgische behandeling van voorste kruisbandruptuur bij de hond. Vlaams 

Diergeneeskundig Tijdschrift  2008; 77: 491-494. 

9. Bos P. Scriptie: Lange termijn follow-up van de imbricatietechniek als behandeling van 

kruisbandrupturen.  Universiteit Gent,  faculteit diergeneeskunde 2006-2007: p.31-39. 

10. Boudrieau J.R. Tibial plateau leveling osteotomy or tibial tuberosity advancement? Veterinary Surgery 

2009; 38:1-22. 

11. Briggs K. The canine meniscus: injury and treatment. Compend Contin Educ Pract Vet 2004;26(9): 687-

697. 

12. Corr  S. Decision making in the management cruciate disease in dogs. In practice 2009; 31: p. 64-171. 

13. De Rooster H., De Bruin T., Van Bree H. Morphologic and Functional Features of the Canine Cruciate 

ligaments. Veterinary Surgery 2006 35:769-780. 

14. De Rooster H., van Bree H. Chirurgie van de voorste gekruiste band bij de hond. PUO: “Knieproblemen 

bij de hond”, Gent, 20 februari 2004.  

15. De Rooster H., van Bree H. Use of compression stress radiography for the detection of partial tears of 

the canine cranial cruciate ligament. J Small Anim Prac 1999;40:573-576. 

16. Degner  A.D. Cranial cruciate ligament rupture-lateral fabellar technique (extracapsular technique.) Vet 

Surgery Central Inc. VCS Inc. 22 juni 2008. 

17. Doom  M., de Bruin T. de Rooster H., van Bree H., Cox E. Immunopathological mechanisms in dogs with 

rupture of the cranial cruciate ligament. Veterinary Immunology and Immunopathology 2008; 125:143-

161. 

18. Ertelt J., Fehr M. Cranial cruciate ligament repair in dogs with and without meniscal lesions treated by 

different minimally invasive methods. Vet Comp Orthop Traumatol  2009;22:21-26. 

19. Flo G.L. Modification of the lateral retinacular imbrication technique for stabilising cruciate ligament 

injuries. J Am Anim Hosp Assoc 1975;11:570-576. 

20. Harasen G. Canine cranial  cruciate ligament rupture in profile. Can Vet J 2003 Okt. Volume 44: 845-846. 

21. Hayashi K., Manley P.A., Muir P.: Cranial cruciate ligament pathophysiology in dogs with cruciate 

disease: a review. J Am Anim Hosp Assoc 2004;40:385-390 



22 
 

22. Heffron L.E., Campbell J.R. Morphology, histology and functional anatomy of the canine cranial cruciate 

ligament. Vet Rec 1978;102:280-283. 

23. Inauen R., Koch D., Bass M., Haessig M. Tibial tuberosity conformation as a risk factor for cranial 

cruciate ligament rupture in the dog. Vet Comp Orthop Traumatol  2009; 22:16-20. 

24. Kennedy S.C., Dunning D. et al. The effect of axial and abaxial release on meniscal displacement in the 

dog. Vet Comp Orthop Traumatol  2005;18:227-34. 

25. Kim E.S., Pozzi A.,  et al. Tibial osteotomies for cranial cruciate ligament insufficiency in dogs. Veterinary 

surgery 2008 ;37:111-125. 

26. Luther K.J., Cook R.C., Cook L.J.. Meniscal release in cruciate ligament intact stifles causes lameness 

and medial compartment cartilage pathology in dogs 12 weeks postoperatively. Veterinary Surgery  

2009;38:520-529. 

27. Marino J.D., Loughin A. Catherine. Diagnostic imaging of the canine stifle: a review. Vet Surg 2010; 39: 

284-295. 

28. Montavon P.M., Damur D.M., Tepic S. Advancement of the tibial tuberosity for the treatment of the 

cranial cruciate deficient canine stifle. In: Proceedings of the 1
st
 World Orthoprdic Veterinary Conference, 

Munich 2002; p.152. 

29. Muir P., Hayashi K., Manley P.A., et al. Evaluation of tartrate-resistant acid phosphatase and cathepsin 

K in ruptured cranial cruciate ligaments in dogs. Am J Vet Res 2002;63:1279-1284. 

30. Osmond C.S., Marcellin-Little D.J., Harryson O.L. et al. Morphometric assessment of the proximal 

portion of the tibia in dogs with and without cranial cruciate ligament rupture. Vet Radiol Ultrasound 

2006;47:136-141. 

31. Pond M.J., Campbell J.R. The canine stifle joint. I. Rupture of the anterior cruciate ligament. An 

assessment of conservative and surgical treatment. J Small Anim Pract 1972;13:1-10. 

32. Robinson D.A., Mason D.R., Evans R., et al. The effect of tibial plateau angle on ground reaction forces 

4-17 months after tibial plateau leveling osteotomy in Labrador retrievers. Vet Surg 2006; 35:294-299. 

33. Schulz K. Diseases of the joints. Ln: Fossum T.W., Hedlund C. S., Johnson A.L., Schulz K., Seim H. B. 

III, Willard M.D., Bahr A., Carroll G.L. (Editors) Small animal surgery, 3
rd

 edition, Mosby Elsevier, 

Missouri, 2007; p.1143-1315. 

34. Slocum B., Devine T.: Cranial tibial thrust: a primary force in the canine stifle. J Am Vet Med Assoc 1983; 

183:456-459.  

35. Slocum B.,  Devine T. Meniscal release. In. Bjarb MJ. (ed). Current techniques in Small Animal Surgery, 

5
th

 ed, Baltimore: Williams & Wilkins 2005: 1197-1199. 

36. Smith B. Cruciate ligament rupture. Viewpoint in surgery. Extracapsular stabilisation. Aust Vet J Vol 78, 

No 6, June 2000:382-383. 

37. Van Ryssen B. Orthopedie kleine huisdieren. Aanvullingen bijzondere heelkunde. University Press, 

Zelzate 2010: p.169-188. 

38. Vasseur P.B., Berry C.R. Progression of stifle osteoarthrosis following reconstruction of the cranial 

cruciate ligament in 21 dogs. J Am Anim Hosp Assoc 1992;28:129-136. 

39. Vasseur P.B. Clinical results following nonoperative management for rupture of the cranial cruciate 

ligament in dogs. Vet Surg 1984;13:243-246. 

40. Vasseur P.B. Stifle joint. In: Slater D. (Editor). Textbook of Small Animal Surgery, 3
rd

 edition, Vol. 2, 

Saunders W.B., Philadelphia, 2003: p. 2090-2133. 

41. Watt P. Tibial plateau leveling. Aust Vet J Vol 78, No 6, June  2000: 385-387. 

42. Whitehair J.G., Vasseur P.B., Willitz N.H. Epidemiology of cranial cruciate ligament rupture in dogs. J 

Am Vet Med Assoc 1993;203:1016-1019. 



23 
 

43. Whitney W.O., Beale B.S., Chandler J. Arthroscopic assisted tibial plateau leveling osteotomy for 

treatment of partial cranial cruciate ligament rupture: 41 cases. Proc World Vet Orthop Congr  2002: 212-

214. 

44. Whittick G. W. Canine Orthopedics.  2
nd

 Ed. Lea & Febiger,  Philidelphia, Londen, 1990;695,724-743, 

775-776. 

45. Wilke V.L., Conzemius M.G., Besancon M.F. et al. Comparison of tibial plateau angle between clinically 

normal greyhounds and Labrador retrievers with and without rupture of the cranial cruciate ligament. J 

Am Vet Med Assoc 2002; 211:1426-1429. 

 

 
Websites: 
1. http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.peteducation.com/article.cfm

%3Fc%3D2%2B2084%26aid%3D474  

2. http://dogkneeinjury.com/drawer-sign-test-and-tibial-compression-exam. 

3. http://virtuavet.wordpress.com/2010/05/02/if-your-dog-sits-funny-get-a-knee-check-up/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://dogkneeinjury.com/drawer-sign-test-and-tibial-compression-exam


 

UNIVERSITEIT GENT 

 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

 

Academiejaar 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILATERALE ELLEBOOGPROBLEMEN BIJ EEN 8 JAAR OUDE HOND: EEN COMBINATIE VAN 

VERSCHILLENDE AANDOENINGEN 

 

 door 

 

Noelle VEENHOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Dierenarts Evelien de Bakker Klinische case in het kader 

Medepromotor: Prof. Dr. Bernadette Van Ryssen    van de Masterproef 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

De auteur en de promotor geven de toelating deze literatuurstudie voor consultatie beschikbaar te stellen 

en delen hiervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het 

auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het 

aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze 

literatuurstudie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de 

problemen van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het 

oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, 

zoals tabellen en figuren, blijft daarbij gevrijwaard.  De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk 

voor de behandeling en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. 



 

WOORD VOORAF 

 

Een speciaal woord van dank aan Dr. Evelien de Bakker, mijn promotor, voor haar uitstekende 

begeleiding, inzet en goede suggesties. Ook ben ik mijn copromotor, Prof. Dr. Bernadette van Ryssen, erg 

dankbaar voor haar  aanbevelingen, tijd en moeite. Dit alles heeft enorm geholpen bij het tot stand 

brengen van deze Masterproef. Verder ben ik nog een woordje van dank verschuldigd aan mijn ouders, die 

mij altijd steunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting……………………………………………………………………………………………….p.1 

1. Literatuurstudie..........................................................................................................................................p.3 

1.1. Anatomie en functie.......................................................................................................................  p.3 

1.2. Aandoeningen van de elleboog………………………………………………………………………… p.4 

1.2.1. Flexor enthesopathie……………………………………………………………………………… p.5 

1.2.1.1. Wat is het?................................................................................................................ p.5 

1.2.1.2. Etiologie.................................................................................................................... p.5 

            1.2.1.2.1. Ununited medial epicondyl…………………………………………………… p.6 

            1.2.1.2.2. Osteochondrosis………………………………………………………………. p.6 

            1.2.1.2.3. Voorgevormd ossificatiecentrum……………………………………………. p.6 

            1.2.1.2.4. Dystrofische calcificatie……………………………………………………….. p.6 

            1.2.1.2.5. Avulsie ……..…………………………………………………………………. p.7 

1.2.1.3. Voorkomen……………………………………………………………………………….. p.7 

1.2.1.4. Symptomen………………………………………………………………………………. p.7 

1.2.1.5.Diagnose………………………………………………………………………………….. p.8 

1.2.1.6. Behandeling………………………………………………………………………………. p.8 

1.2.1.7. Prognose………………………………………………………………………………….. p.9 

1.2.2. Losse processus coronoїdeus............................................................................................... p.9 

1.2.2.1. Voorkomen………………………………………………………………………………….. p.9 

1.2.2.2. Etiologie……………………………………………………………………………………… p.10 

1.2.2.3. Diagnose……………………………………………………………………………………. p.10 

1.2.2.3.1. Symptomen en klinisch onderzoek…………………………………………… p.10 

1.2.2.3.2. Radiografie………………………………………………………………………. p.11 

1.2.2.3.3. Bijkomende onderzoeken……………………………………………………… p.11 

1.2.2.4. Behandeling………………………………………………………………………………….. p.11 

1.2.2.5. Prognose………………………………………………………………………………….. p.12 

1.2.3. Osteochondrosis dissecans (OCD)…………………………………………………………… p.12 

2. Casusbespreking........................................................................................................................... p.13 

Inleiding………………………………………………………………………………………………. p.13 

2.1. Voorstelling van de casus................................................................................................................  p.14 

2.1.1. Signalement en anamnese…………………………………………………………………… p.14 

2.1.2. Klinisch onderzoek……………………………………………………………………………… p.14 

2.1.2.1. Algemeen onderzoek………………………………………………………………………… p.14 

2.1.2.2. Orthopedisch onderzoek………………………………………………………………… p.14 

2.1.3. Beeldvorming……………………………………………………………………………… p.15 

2.1.4.  Diagnose…………………………………………………………………………………………. p.19 

2.1.5. Behandeling………………………………………………………………………………………. p.19 

2.1.6. Prognose………………………………………………………………………………………….. p.19 

3. Discussie................................................................................................................................................ p.20 

4. Literatuurlijst……………………………………………………………………………………………………. p.23 

 



1 
 

SAMENVATTING 

Manken ter hoogte van de voorpoot is meestal gelokaliseerd in de elleboog. Een 

ontwikkelingsprobleem is de belangrijkste oorzaak. Elleboogdysplasie is hiervoor een verzamelnaam. 

Hiertoe behoren de losse processus coronoїdeus (LPC), losse processus anconeus (LPA), 

osteochondrosis dissecans (OCD) van de humorale epicondyl, incongruentie en standafwijkingen. Een 

minder beschreven en onderzochte aandoening, de „ununited medial epicondyl„ zou ook tot deze 

groep behoren. De meest voorkomende aandoening is een LPC, een losse mediale processus 

coronoїdeus. Het kan door incongruentie of microstress veroorzaakt worden of een manifestatie zijn 

van een gegeneraliseerde osteochrondose.  Het komt voornamelijk bij grote- tot reuzerassen voor  en 

kan of op zichzelf staand optreden of in associatie met OCD. De diagnose van een losse processus 

coronoїdeus kan met behulp van het signalement, klinische tekenen, een goed orthopedisch 

onderzoek en radiografische beelden gesteld worden. Symptomen zijn o.a. manken. Dit kan 

intermitterend, persisterend, unilateraal of bilateraal (meestal) voorkomen. Het varieert van licht tot 

ernstig. De hond ontlast het aangetaste gewricht tijdens zit of gedurende beweging. Meestal begint 

het manken geleidelijk aan en verergert het tijdens grote inspanning of bij het rechtkomen na rust. Ook 

draaien honden met een elleboogprobleem hun ondervoet regelmatig naar buiten en hebben ze een 

stijve, verkorte pas, indien het bilateraal voorkomt. De behandeling is medicamenteus of chirurgisch. 

Een medicamenteuze behandeling houdt in dat er gedurende 2 tot 4 weken NSAID‟s worden 

gegeven, chondroprotectiva en aan bewegings-en gewichtscontrole wordt gedaan. Een nadeel is dat 

als deze behandeling niet aanslaat, de artrose inmiddels verergert zal zijn en de prognose 

verslechtert. Een chirurgische ingreep kan men middels een artrotomie of artroscopie uitvoeren. OCD 

komt ook regelmatig en bilateraal voor en is erfelijk. De oorzaak van OCD ligt in de kraakbeenvorming. 

Er ontstaat een stoornis in de enchondrale ossificatie, waardoor de kraakbeencellen niet goed 

differentiëren. Uiteindelijk ontstaan er fissuren en kunnen stukken kraakbeen loskomen. De oorzaken 

voor het ontstaan van osteochondrose zijn multifactorieel. Zo kunnen voeding, geslacht (reu meer dan 

teef), snelle groei, erfelijke factoren en mechanische stress een rol spelen. Het OCD letsel is zichtbaar 

als een klein driehoekig defect (een opklaring) ter hoogte van de mediale humeruscondyl. De 

symptomen en behandeling zijn gelijk aan die van een LPC. Wat minder frequent voorkomt is de 

„ununited medial epicondyl‟. Dit zou zijn ontstaan uit een gestoorde fusie van het ossificatiecentrum 

van de epicondylaire epifyse met de humerus. Hierdoor kunnen dan losse geossificeerde deeltjes 

mediaal van het ellebooggewricht of distaal van de mediale humorale epicondyl ontstaan. Maar omdat 

men deze gefaalde fusie nog niet met behulp van radiografie heeft kunnen aantonen, wordt nu eerder 

de term „flexor enthesopathie‟ gebruikt. Dit is een beschadiging ter hoogte van de aanhechting van de 

pezen. Deze aandoening kan verschillende vormen aannemen. De twee voornaamste zijn de vorming 

van een „spur‟ (een osteofyt) ter hoogte van de mediale humerusepicondyl en de vorming van 

calcificaties ter hoogte van het aanhechtingspunt van de flexor, op de mediale humerusepicondyl, ter 

hoogte van de gerichtsinterlinie. Flexor enthesopatie wordt voornamelijk bij volwassen dieren van 

middel- tot grote hondenrassen gezien. Vaak worden jonge honden getroffen, maar oudere dieren 

kunnen er eveneens last van krijgen. De calcificaties kunnen uni- of bilateraal (meestal) voorkomen. 
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Een flexor enthesopathie kan alleen of in combinatie met een ander probleem zich voordoen, zoals 

een LPC en/of OCD. Wanneer het in combinatie met een andere aandoening voorkomt, zal de 

prognose afhankelijk zijn van de ernst van die aandoening. Meestal is de prognose goed. Na operatie 

van metaplasie in de eindpees mankt 65% van de honden niet meer, 17% heeft een bevredigende en 

9% een onbevredigende uitkomst. Bij deze 9% hebben de honden echter al voor de operatie last van 

erge artrose. Over het algemeen zal de artrose 1 a 2 graden verergeren na een operatieve ingreep. 

Maar wanneer er ook gelijktijdig een LPC, OCD of een andere gewrichtsaandoening aanwezig is, kan 

men deze toename van artrose daar niet los van zien.  

In deze case komen de bovengenoemde aandoeningen aan de orde en zullen de klinische- en 

orthopedische bevindingen besproken worden, alsmede de diagnostiek, de behandeling en prognose 

van de onderzochte hond. 
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1. LITERATUURSTUDIE 

 

1.1. ANATOMIE EN FUNCTIE 

Het ellebooggewricht wordt gevormd door het distale deel van de humerus (de humorale condyl 

genaamd) en het proximale deel van de radius en ulna (Miller et al., 1964; Samoy et al., 2006; van 

Ryssen, 2010).  

Figuur 1: Anatomie van het ellebooggewricht.  

1) Humerus, 2) Radius, 3) Ulna, 4) Supratrochleair 
foramen, 5) Processus anconeus, 6) Mediaal deel van de 
humoral condyl, 7) Lateraal deel van de humorale condyl, 
8) mediaal van de processus coronoideus, 9) lateraal van 
de processus coronoiseus, 10) Mediale epicondyl, 11) 
Laterale epicondyl, 12) Olecranon, 13) Incisura trochlearis 
van de ulna. 
Bron: Samoy et al., 2006 

In een congruente elleboog passen deze 

structuren mooi in elkaar (van Ryssen, 2010).  

Zo staat de humeruscondyl normaal mooi in 

verbinding met de incisura trochlearis van de 

ulna. Het laterale deel van deze condyl draagt 

meer dan 80% van het gewicht en articuleert 

hoofdzakelijk met de radius. Het mediale deel, 

de trochlea humeri, draagt bij tot de stabiliteit 

van het ellebooggewricht (Samoy et al., 2006).  Het distale deel van de humurus onstaat uit drie 

ossificatie centra:  één in het capitulum (het laterale deel van de condyl), één in de trochlea en één in 

het caudale deel van de mediale epicondyl. Uit deze mediale epicondylaire epifyse ontstaat de 

mediale epicondyl. Hierop hechten een groep van flexoren aan via een kort pezig deel (Adams, 1986) 

(zie figuur 2 en 3). 
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Wanneer de fusie van dit laatstgenoemde ossificatie centrum met de humerus niet goed verloopt, 

kunnen losse geossificeerde deeltjes mediaal van het ellebooggewricht of distaal van de mediale 

humerus epicondyl ontstaan (Piermattei et al., 2006). Men heeft deze gefaalde fusie echter nog niet 

met behulp van radiografie kunnen aantonen (Zontine et al., 1989; Walker, 1998; Meyer-Lindberg et 

al., 2004). De meest belangrijke bewegingen van de elleboog zijn flexie en extensie. Bijkomende 

bewegingen zijn pronatie en supinatie. Deze laatste twee komen tot stand als gevolg van de articulatie 

tussen radius en ulna (Samoy et al., 2006). Het ellebooggewricht wordt ondersteund door sterke 

collateraal banden. (Miller et al, 1964). De belangrijkste neuromusculaire structuren lopen langs de 

mediale zijde van het gewricht (van Ryssen, 2010).  

 

1.2. AANDOENINGEN VAN DE ELLEBOOG 

Manken ter hoogte van de voorpoot is meestal gelokaliseerd in de elleboog. Een 

ontwikkelingsprobleem is hierbij de belangrijkste oorzaak. Hiertoe behoren de losse processus 

coronoїdeus (LPC), losse processus anconeus (LPA), osteochondrosis dissecans (OCD) van de 

humorale epicondyl, incongruentie en standafwijkingen (van Ryssen, 2010). Al deze 

ontwikkelingsstoornissen vallen onder de noemer elleboogdysplasie. De „ununited medial epicondyl„ 

zou ook tot deze groep behoren, alhoewel deze aandoening minder beschreven en onderzocht is dan 

de LPC, LPA en OCD (Ljunggren et al., 1966). De ununited medial epicondyl zou zijn ontstaan uit een 

gestoorde fusie van het ossificatiecentrum van de epicondylaire epifyse met de humerus. Hierdoor 

kunnen dan losse geossificeerde deeltjes mediaal van het ellebooggewricht of distaal van de mediale 

humorale epicondyl ontstaan (Piermattei et al., 2006). Maar aangezien men deze gefaalde fusie nog 

niet met behulp van radiografie heeft kunnen aantonen (Zontine et al., 1989; Walker, 1998; Meyer-

Figuur 2: De oppervlakkige spieren aan de mediale 

zijde van de rechter voorpoot. 
Bron: de Bakker et al., 2011. Gebaseerd op een illustratie 
gemaakt door  B .van Ryssen. 

Figuur 3: De diepe spieren aan de mediale zijde 

van de rechter voorpoot. 
Bron: de Bakker et al., 2011. Gebaseerd op een illustratie 
gemaakt door  B. van Ryssen. 
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Lindberg et al., 2004), kan het zijn dat dit eerder de calcificaties zijn, die vaak aangetroffen worden bij 

een aandoening van de flexorspiergroep.  Ook trauma, zoals fracturen en luxaties, kunnen voorkomen 

alsmede degeneratieve aandoeningen en panosteїtis.  

In deze masterproef zal dieper ingegaan worden op de aandoeningen van de flexorspiergroep, OCD 

en LPC, aangezien de case hierover handelt. 

1.2.1. FLEXOR ENTHESOPATHIE 

1.2.1.1. Wat is het? 

Entheses zijn stress of druk geconcentreerde plaatsen in de regio waar pezen en ligamenten zich 

vasthechten op het bot. Een gevolg hiervan is, dat op deze plekken vaak beschadigingen voorkomen, 

ook wel enthesopathieën genoemd (Benjamin et al., 2006). Aangezien de flexoren, die aanhechten 

aan de mediale epicondyl ter hoogte van het ellebooggewricht het meest aangetast worden, wordt de 

term flexor enthesopathie vaak gebruikt. In de diergeneeskunde is een flexor enthesopathie een 

ontsteking en verdikking van de korte peesdelen, waarmee de flexoren aanhechten op de mediale 

epicondyl. Door deze ontsteking ontstaat er degeneratie van de pees enerzijds, en kraakbeenschade 

en synovitis van het gewricht anderzijds (van Ryssen, 2010). In de humane geneeskunde zijn deze 

aandoeningen geassocieerd met een overmatig gebruik van de spieren tijdens sport, de zogenoemde 

tenniselleboog. De meest voorkomende plaats voor deze sportgerelateerde enthesopathieën is hier 

de laterale epicondyl van de humerus. (Benjamin et al., 2006). Uit histologisch onderzoek van de 

meest voorkomende ethesopathieën, de chronische peesafwijkingen bij atleten, blijkt echter dat er 

maar in zeldzame gevallen een inflammatie aanwezig is in de aangetaste enthesis (Kahn et al., 1996; 

Benjamin et al., 2006). Wel ziet men een overdreven dysfunctioneel herstelmechanisme in vergelijking 

met die in normale pezen. Microscopische afwijkingen zijn verdunning, verstoring van collageen 

vezels, een verhoogde vasculariteit en celaantal, granulatieweefsel en een verhoogde aanwezigheid 

van proteoglycaan en microfissuren (Benjamin et al., 2006). Een enthesopathie komt hier meer 

overeen met een degeneratief beeld in plaats van een inflammatoir beeld. De enthesopathie 

gerelateerde pijn komt dus waarschijnlijk niet door inflammatoir gemedieerde processen en blijft 

onverklaarbaar.  

1.2.1.2. Etiologie 

Flexor enthesopathie is een aandoening die verschillende vormen aan kan nemen. De twee 

voornaamste zijn:  

1) De vorming van een „spur‟ (een osteofyt) ter hoogte van de mediale humerusepicondyl. 

2) De vorming van calcificaties ter hoogte van het aanhechtingspunt van de flexor op de mediale 

humerusepicondyl op het niveau van de gewrichtsinterlinie. 

 

De calcificaties worden vaker waargenomen dan de “spur” formaties (de Bakker et al., 2011). Deze 

calcificaties hebben in de loop der tijd verschillende benamingen gekregen. Omdat de oorzaken voor 
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aandoeningen ter hoogte van de flexoren en hun aanhechtingsplaats nog niet achterhaald zijn, 

gebruikt men tegenwoordig vaak de term „flexor enthesopathie‟, om de pathologische veranderingen 

in de flexoren en hun aanhechting ter hoogte van de mediale epicondyl te beschrijven (de Bakker et 

al., 2011). 

 

1.2.1.2.1.  Ununited medial epicondyl 

 

Gecalcificeerde massa‟s gelokaliseerd aan de mediale zijde van de elleboog, worden geassocieerd 

met manken op de voorpoot bij de hond en werden historisch geclassificeerd als zijnde een „ununited 

medial epicondyl‟ (Ljunggren et al., 1966). Deze gecalcificeerde massa‟s bevinden zich in de flexor 

pezen ter hoogte van de mediale epicondyl. Ze komen uni- of bilateraal voor (Walker, 1998). De diepe 

buiger is gepredisponeerd, maar ze kunnen in alle flexoren voorkomen (Meyer-Lindberg et al., 2004). 

De term „ununited medial epicondyl‟ is wellicht niet de juiste term voor de gecalcificeerde delen ter 

hoogte van de mediale epicondyl (Zontine et al., 1989; Walker, 1998). Men heeft namelijk de gefaalde 

fusie van de mediale epicondyl met de humerus nog niet radiografisch kunnen aantonen (Zontine et 

al., 1989; Walker, 1998; Meyer-Lindberg et al., 2004).  

 

1.2.1.2.2.  Osteochondrose 

Er wordt gedacht dat de “ununited medial epicondyl” net als de LPC, LPA en OCD een resultaat is van 

osteochondrose (Piermattei et al., 1986). Door een trage omzetting van kraakbeen naar been ontstaat 

er een verzwakking van het gewrichtsvlak op welbepaalde plaatsen in het gewicht (van Ryssen, 

2010). Dat de aandoening vaak bilateraal voorkomt zonder een geschiedenis van trauma, ondersteunt 

deze theorie (Piermattei et al., 1986).  

1.2.1.2.3.  Voorgevormd ossificatiecentrum 

 

Grondalen en Braut suggereren dat de gecalcificeerde deeltjes ontstaan uit een voorgevormd 

ossificatie centrum, vergelijkbaar met een sesambeentje (Grondalen en Braut, 1976).  

 

1.2.1.2.4.  Dystrofische calcificatie 

 

Andere onderzoekers geloven dat de gecalcificeerde massa‟s middels dystrofische verkalking (Walker, 

1998; Meyer-Lindberg et al., 2004) of metaplastische veranderingen (haardvormige verbeningen) van 

het peesweefsel, ter hoogte van de aanhechting van de flexoren, zijn ontstaan (Meyer-Lindberg et al., 

2004). 

 

 

 

 



7 
 

1.2.1.2.5.  Avulsie 

 

Ook zouden de gemineraliseerde massa‟s gevormd kunnen zijn als gevolg van een avulsie van 

kraakbeenfragmenten op de plek waar de pezen aanhechten (Piermattei et al., 1986; Zontine et al., 

1989).  

 

Er wordt gesuggereerd, dat de fragmenten groeien door voedingsstoffen aangevoerd vanuit de 

flexoren (Zontine et al., 1989) en dat de calcificaties de oorzaak zouden zijn voor de ontwikkeling van 

osteoartrose (Grondalen en Braut, 1976). In het onderzoek van Meyer- Lindberg et al., 2004, werd in 

81% van de gevallen arthrose aangetroffen, waar bij de oudere dieren een hogere graad aanwezig 

was dan bij de jongere (Culvenor en Howlett, 1982).  

Verder zijn er aandoeningen die soms tegelijkertijd met deze aandoening gezien worden, zoals een 

LPC (26%) of OCD (4%) (Meyer-Lindberg et al., 2004). Een LPC met chronische inflammatie en 

incongruentie wordt in sommige studies geassocieerd met de calcificaties (Zontine et al., 1989; Walker, 

1998; Meyer-Lindberg et al., 2004).  

 

Naast de calcificaties zijn er ook regelmatig „spur‟ formaties bij deze aandoening te zien op radiografie. 

Dit is een beenderig uitsteeksel caudaal van de mediale epicondyl, dat het best waar te nemen is op 

een laterale opname in flexie (zie fig. 4) (van Ryssen, 2010).  Een theorie voor het ontstaan van deze 

spur is, dat beenproliferatie ontstaat als reactie op trauma ter hoogte van de insertieplaats van de 

oppervlakige flexor. Hierdoor werd deze aandoening vroeger ook wel „traumatische enthesopathie‟ 

genoemd (de Bakker, 2011). Op histologie bestaat deze spur voornamelijk uit compact been met 

clusters van chondrocyten, omgeven door dens en los bindweefsel (May en Bennett, 1988). 

1.2.1.3. Voorkomen 

Flexor enthesopatie wordt voornamelijk bij volwassen dieren van middel- tot grote hondenrassen 

gezien (Meyer-Lindberg et al., 2004; van Ryssen, 2010). In één artikel waarbij onderzoek werd 

gedaan naar metaplasie in de flexorpees namen 34,7% Labrador Retrievers deel (Meyer-Lindberg et 

al., 2004). Echter, er moet nog meer onderzoek verricht worden naar het bestaan van een eventuele 

predispositie. Vaak worden jonge honden getroffen (Grondalen en Braut,1976), maar oudere dieren 

kunnen er eveneens last van krijgen. De calcificaties kunnen uni- of bilateraal voorkomen (Walker, 

1998; Zontine et al., 1989). In het onderzoek van Meyer-Lindberg et al., 2004, trad bij 13% van de 

honden eenzijdige problemen op en in 87% waren de problemen bilateraal.  

1.2.1.4. Symptomen 

Honden met flexor enthesopathie kunnen manken, maar de aandoening kan ook symptoomloos 

verlopen, aangezien sommige gevallen per toeval worden ontdekt (Piermattei et al., 2006). Het 

manken ontstaat vaak geleidelijk en er is geen trauma aan voorafgegaan (van Ryssen, 2010). De 

symptomen gelijken op die van elleboogdysplasie: manken, opzetting, pijn. 
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1.2.1.5. Diagnose 

De diagnose kan gemaakt worden met behulp van radiografie, echografie, CT, MRI, en artroscopie. 

Beenderige veranderingen kunnen goed door middel van radiografie worden waargenomen. Deze 

methode wordt daarom ook vaak als eerste ingezet. Op radiografie worden er laterale opnames 

gemaakt in extensie en flexie, alsmede een craniocaudale opname.  

Figuur 4: ‘spur vorming’ ter hoogte van de rechter elleboog op een 
laterale opname in flexie.                                                                         
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case Boris, 2010. 

Een calcificatie kan men het best zien op een 

craniocaudale opname en is meestal gelokaliseerd 

caudoventraal, mediaal of distaal van de mediale 

epicondyl op het niveau van de gewrichtsinterlinie 

(Meyer-Lindberg et al., 2004; Piermattei et al., 2006). 

Op een laterale opname kunnen calcificaties gemist 

worden wegens superpositie.  

Bijkomende tekenen van een flexor enthesopathie zijn 

sclerose of een osteofyt (ook wel “spur” genaamd) ter 

hoogte van de mediale epicondyl. Dit is het meest 

duidelijk te zien op een laterale opname in flexie (zie fig. 

4) (van Ryssen, 2010). Het is een beenderig uitsteeksel 

dat van het skelet reikt tot in de weke delen van de pees of ligament ter hoogte van zijn enthesis. Ze 

ontstaan als respons op hoge krachten die aanwezig zijn in een pees of ligament (Benjamin et al., 

2006). 

Met behulp van echografie kan men de verdikte pees aantonen. Meestal ziet men een hypoechogene 

zone iets voor de plaats van aanhechting en buigt de pees wat naar buiten toe (Cook et al., 2009, de 

Bakker et al., 2011). De pees zelf heeft een heterogeen, onregelmatig uitzicht en is soms partieel of 

compleet gescheurd (Finlay et al., 2004).  Een CT brengt de beenderige afwijkingen ter hoogte van de 

epicondyl in beeld, en middels een MRI kan men de peeszwelling en onsteking zien. Er is dan een 

verhoogde intensiteit op T1 en T2 zichtbaar (Kijowski en de Smet, 2005) .Artroscopisch ziet men vaak 

vezels en peesstompen ter hoogte van de aanhechting van de pees, alsmede lokale synovitis en 

kraakbeenletsels (van Ryssen, 2010). Een voordeel van deze techniek is dat eventueel aanwezige 

andere aandoeningen gelijktijdig gediagnosticeerd kunnen worden en verwijderd (Meyer-Lindenberg, 

2004). 

1.2.1.6. Behandeling 

Men kan ontstekingsremmers als conservatieve behandeling inzetten of chirurgisch de aangetaste 

pees doorsnijden (van Ryssen, 2010). Een behandeling met pentosan polysulfaat natrium heeft echter 

geen effect (Walker, 1998). Prednisolone en diagnomefanamic zuur zijn wel effectief, maar de dieren 
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beginnen terug te manken wanneer de behandeling wordt gestopt (May en Bennett, 1988). Een 

conservatieve behandeling lijkt niet erg succesvol te zijn bij honden, maar zou effectiever zijn indien 

de diagnose sneller gemaakt wordt. Chirurgie daarentegen geeft een grote verbetering. De gevonden 

calcificaties en spur formaties worden verwijderd. Bij de laatstgenoemde maakt men daarvoor gebruik 

van een rongeur (Grondalen en Braut, 1976; Zontine et al., 1989; Walker, 1998; Meyer-Lindberg et al., 

2004). Om de metaplasie ter hoogte van de aanhechting van de pees te verwijderen, wordt ter hoogte 

hiervan een mediale huidincisie gemaakt. De oppervlakkige en diepe fascie worden van elkaar 

gescheiden en het betreffende bereik van de eindpees blootgelegd. De metaplasie wordt vervolgens 

geïdentificeerd en verwijderd. Het spiergedeelte wordt middels een gemodificeerde Bunnel hechting 

(vicryl 2/0) aan de overgebleven peesstomp vastgehecht. Postoperatief worden er controleopnamen 

van het ellebooggewricht gemaakt en draagt de patiënt twee dagen een verband (Meyer-Lindenberg 

et al., 2004). 

1.2.1.7. Prognose 

Een flexor enthesopathie kan alleen of in combinatie met een ander probleem zich voordoen. Indien 

het gaat om een primaire enthesopathie is de prognose goed. Wanneer het in combinatie met een 

andere aandoening voorkomt zal de prognose afhankelijk zijn van de ernst van die aandoening (van 

Ryssen, 2010). Zo beschrijft Meyer-Lindberg dat een peesaandoening van de flexoren soms samen 

voorkomt met een LPC of OCD.  Ook hier is de prognose na behandeling goed en treft men een 

zeldzame keer een recidief aan. Na operatie van metaplasie in de eindpees mankt 65% van de 

honden niet meer, 17% heeft een bevredigende en 9% een onbevredigende uitkomst. Bij deze 9% 

hebben de honden echter al voor de operatie last van erge artrose. Over het algemeen zal de artrose 

1 a 2 graden verergeren na een operatieve ingreep. Maar aangezien er in dit onderzoek vaak ook 

gelijktijdig een LPC, OCD of een andere gewrichtsaandoening aanwezig was, kan men deze toename 

van artrose daar niet los van zien (Meyer-Lindberg et al., 2004). 

 

1.2.2. LOSSE PROCESSUS CORONOIDEUS 

1.2.2.1. Voorkomen 

Een losse processus coronoїdeus is de meest gediagnosticeerde elleboogaandoening bij de hond en 

wordt gekarakteriseerd door een fragment van de mediale processus coronoїdeus. Het komt 

voornamelijk bij grote tot reuzerassen voor. Er is geen geslachtspredelictie. Het losse intra-articulaire 

botfragment zorgt op den duur voor het ontstaan van osteo-artritis, indien het niet behandeld wordt. 

Het kan of op zichzelf staand optreden of in associatie met osteochondritis dissecans (OCD) ter 

hoogte van de mediale humorale epicondyl (Whittick, 1990). 
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1.2.2.2. Etiologie  

Een losse mediale processus coronoїdeus kan door 

incongruentie of microstress veroorzaakt worden. 

Wanneer de ulna te lang is ten opzichte van de radius, 

zorgt deze incongruentie namelijk voor plaatselijke 

drukverhoging ter hoogte van de processus 

coronoїdeus, wat het ontstaan van microfissuren en 

het afbreken van kraakbeenstukjes in de hand werkt 

(van Ryssen, 2010) (zie figuur 5).   

 

Figuur 5: Schematische representatie van de stress verdeling in het gewricht bij een congruent en incongruent gewricht. A) Een 

congruent gewricht, waarbij de humerus en ulna perfect in elkaar passen. B) Onder veel gewicht zal de stress verhogen in het 

centrale deel van de incissura trochlearis. C) Een incongruent gewricht, waarbij een kleine concave incongruentie te zien is. D) 

Meer gelijke stress verdeling bij een hogere druk. 

Bron: Eckstein et al., 1993. 
 
 

Een andere mogelijke theorie over de oorzaak van een LPC is, dat een gefragmenteerde processus 

coronoїdeus een manifestatie is van een gegeneraliseerde osteochrondose. Mogelijke oorzaken voor 

deze conditie zijn: trauma, snelle groei in grote/reuze rassen, erfelijkheid en nutritionele factoren (van 

Ryssen, 2010).  

1.2.2.3. Diagnose 

De diagnose van een losse processus coronoїdeus kan met behulp van het signalement, klinische 

tekenen, een goed orthopedisch onderzoek en radiografische beelden gesteld worden (Whittick, 

1990).  

1.2.2.3.1. Symptomen en klinisch onderzoek 

Manken geassocieerd met een losse processus coronoїdeus kan intermitterend, persisterend, 

unilateraal of bilateraal (meestal) voorkomen. Het varieert van licht tot ernstig. De hond ontlast het 

aangetaste gewricht tijdens zit of gedurende beweging. Meestal begint het manken geleidelijk aan en 

verergert het tijdens grote inspanning of bij het rechtkomen na rust. Ook draaien honden met een 

elleboogprobleem hun ondervoet regelmatig naar buiten en hebben ze een stijve, verkorte pas, indien 

het bilateraal voorkomt (Whittick, 1990; van Ryssen, 2010). 

Figuur 6: Naar buiten draaien van de voorpoot bij een elleboogprobleem. 

Bron: van Ryssen, 2010. 

Bij palpatie van het ellebooggewricht voelt men meestal opzetting van het 

gewrichtskapsel. Ook kan men meestal pijn uitlokken bij flexie of extensie 

van het gewricht, is crepitatie soms hoorbaar en kan verminderde 

plooibaarheid aanwezig zijn (Whittick, 1990; van Ryssen, 2010). 
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1.2.2.3.2. Radiografie 

Om de diagnose van een losse mediale processus coronoїdeus te stellen worden lateromediale 

opnames genomen in extensie en flexie, alsmede craniocaudale opnames gemaakt. Met de tijd 

kunnen de radio-ulnahumorale gewrichten breder worden. In een latere fase van de ziekte zijn meer 

opvallende tekenen aanwezig. Het meest typische is osteofytvorming mediaal van de processus 

coronoїdeus en nieuwbeenvorming ter hoogte van de processus anconeus (Whittick, 1990). 

Secundaire artrose van de ulna ter hoogte van de processus coronoїdeus is een typisch teken dat 

gezien wordt bij een losse processus coronoїdeus. „Kissing lesions‟ kunnen in chronische gevallen te 

zien zijn en OCD van de mediale humuruscondyl komt regelmatig gelijktijdig met een LPC voor. Indien 

er een incongruentie aanwezig is, ziet men dit door de aanwezigheid van een niveauverschil tussen 

radius en ulna en een vergrootte gewrichtsruimte. Soms ziet men, ondanks duidelijk klinische 

symptomen, weinig of geen veranderingen op radiografie (van Ryssen, 2010). 

1.2.2.3.3. Bijkomende onderzoeken 

Indien de klinische tekenen en radiografische beelden onduidelijk zijn, kan scintigrafie noodzakelijk 

zijn om aan te tonen dat het probleem zich daadwerkelijk in de elleboog bevindt (zie figuur 10). Men 

kan verder aanvullende informatie krijgen met behulp van CT of artroscopie. Deze laatste wordt 

voornamelijk ingezet bij verdenking van elleboogaandoeningen zoals LPC, OCD, LPA, artrose, 

infecties of tumoren. Echo en MRI worden uitgevoerd bij een vermoeden van een weke delen 

probleem. Verder kan men middels de buigproef de lokalisatie van het probleem in de elleboog 

vaststellen. Ook worden gewrichtspunctie en intra-articulaire anesthesie frequent toegepast (van 

Ryssen, 2010). 

 
 
1.2.2.4. Behandeling 

 
De keuze tussen een medicamenteuze behandeling of een chirurgische hangt af van de ernst van het 

letsel, de graad van manken en de leeftijd van de hond (van Ryssen, 2010). Een medicamenteuze 

behandeling houdt in dat er gedurende 2 tot 4 weken NSAID‟s worden gegeven. Ook worden  

chondroprotectiva gegeven en controleert men de beweging en het gewicht. Een nadeel is dat als 

deze behandeling niet aanslaat, de artrose inmiddels verergert zal zijn en de prognose verslechtert 

(van Ryssen, 2010). De optimale behandeling van een losse processus coronoїdeus is de 

chirurgische verwijdering van het losse fragment. Een chirurgische ingreep kan men middels een 

artrotomie of artroscopie uitvoeren. De laatste methode heeft als voordelen dat het veel minder trauma 

en complicaties veroorzaakt dan een artrotomie. Omdat er bij artroscopie enkel maar kleine incisies 

worden gemaakt, zal het herstel dus ook veel vlugger verlopen. Het is de keuze bij uitstek als het gaat 

om het vaststellen van vroege stadia van gewrichtsbeschadigingen (van Ryssen, 2010). Chirurgie 

dient zo snel mogelijk na diagnose te gebeuren om osteoartritis te voorkomen (Whittick, 1990).  
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1.2.2.5. Prognose 

Na een chirurgische behandeling herstelt 60% volledig, blijft 25% af en toe manken, 10% mankt 

regelmatig in matig tot erge mate en bij 5% is er geen verbetering. Tachtig procent van de patiënten 

zal artrose ontwikkelen ondanks de behandeling. Desalniettemin is het zeker belangrijk om chirurgisch 

te behandelen bij erge klinische klachten (van Ryssen, 2010). 

 

1.2.3. OSTEOCHONDROSIS DISSECANS (OCD) 

Osteochondrosis dissecans is een losse kraakbeen flap. Er ontstaat een stoornis in de enchondrale 

ossificatie, waardoor de kraakbeencellen niet goed differentiëren. Uiteindelijk ontstaan er fissuren en 

kunnen stukken kraakbeen loskomen (van Ryssen, 2010). De oorzaken voor het ontstaan van 

osteochondrose zijn multifactorieel. Zo kunnen voeding, geslacht (reu meer dan teef), snelle groei, 

erfelijke factoren en mechanische stress een rol spelen (van Ryssen, 2010). Een afwijkende calcium, 

fosfor-, vitamine D- balans en overvoeding hebben ook invloed hierop (Schoenmakers et al.,2000; 

Tryfonidou et al., 2003). Het komt meestal ter hoogte van de mediale condyl van de humerus voor. 

Meestal zijn jonge snelgroeiende honden van grote rassen, zoals de Golden Retriever, Labrador 

Retriever en Bordeaux dog gepredisponeerd en  worden beide ellebogen aangetast. Ook gaat deze 

aandoening vaak (90%) gepaard met een LPC (van Ryssen, 2010). Hoewel OCD minder voorkomt 

dan een LPC is ook dit een belangrijke oorzaak van manken (Walker, 1993). Osteochondrose is 

namelijk een van de hoofdoorzaken van secundaire osteoartrose. Symptomen zijn gelijk aan die van 

de LPC (van Ryssen, 2010). Men ziet meestal een verkorte stap, naar buiten draaien van de poot, 

opzetting van de elleboog, soms crepitatie en pijn bij flexie en extensie (Walker, 1993). 

Ook hier wordt de diagnose gesteld aan de hand van radiografie, waarbij lateralomediale (in extensie 

en flexie) en craniocaudale opnames genomen worden van beide ellebogen. Op de lateromediale in 

flexie beoordeelt men meestal de aanwezigheid van osteoatrtrose, op de lateromediale opname in 

extensie de processus coronoideus en op de craniocaudale opname het OCD letstel. Het OCD letsel 

is zichtbaar als een klein driehoekig defect (een opklaring) ter hoogte van de mediale humeruscondyl, 

vaak omgeven door een sclerotische rand. Soms ziet men een gecalcificeerde flap. Belangrijk is ook 

de mediale processus coronoїdeus te beoordelen, aangezien dit vaak samen met OCD voorkomt. De 

behandeling van een OCD is vergelijkbaar met die van een LPC (van Ryssen, 2010). 
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2 CASUSBESPREKING 

INLEIDING 

Elleboogproblemen bij de hond komen regelmatig voor. Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor 

een aantal aandoeningen ter hoogte van de elleboog. Hiertoe behoren de losse processus 

coronoїdeus (LPC), losse processus anconeus (LPA), osteochondrosis dissecans (OCD) van de 

humorale epicondyl, incongruentie en standafwijkingen. Een minder beschreven en onderzochte 

aandoening, de „ununited medial epicondyl„ zou ook tot deze groep behoren.  

In deze case zullen o.a. de LPC en OCD besproken worden. Een losse mediale processus 

coronoїdeus (LPC) kan door incongruentie of microstress veroorzaakt worden of een manifestatie zijn 

van een gegeneraliseerde osteochrondose.  Het komt voornamelijk voor bij grote tot reuzerassen en 

kan of op zichzelf staand optreden of in associatie met OCD. De diagnose van een losse processus 

coronoїdeus kan met behulp van het signalement, klinische tekenen, een goed orthopedisch 

onderzoek en radiografische beelden gesteld worden. Symptomen zijn o.a. manken. Dit kan 

intermitterend, persisterend, unilateraal of bilateraal (meestal) voorkomen. Meestal begint het manken 

geleidelijk aan en verergert het tijdens grote inspanning of bij het rechtkomen na rust. Ook draaien 

honden met een elleboogprobleem hun ondervoet regelmatig naar buiten en hebben ze een stijve, 

verkorte pas, indien het bilateraal voorkomt.  Deze zelfde symptomen kunnen ook worden gezien bij 

een OCD aandoening. OCD is een verstoring van de enchondrale ossificatie met aantasting van het 

kraakbeen tot gevolg. De incidentie hiervan is het grootst in het schoudergewricht, maar komt ook 

regelmatig voor ter hoogte van de elleboog. Het komt vaak bilateraal voor. Factoren die een rol spelen 

bij het ontstaan hiervan zijn o.a. snelle groei, erfelijkheid en dieetfactoren. Men kan een OCD letsel 

diagnostisch vaststellen op radiografie, indien er een klein driehoekig defect (een opklaring) te zien is 

ter hoogte van de mediale humeruscondyl.  

Pathologie ter hoogte van de aanhechtingsplaats van pezen is weinig gerapporteerd bij honden. De 

voornaamste pathologieën zijn calcificaties mediaal van de mediale epicondyl en spurvorming ter 

hoogte van het caudaal deel van de mediale epicondyl. De aanwezigheid van calcificaties mediaal van 

de mediale epicondyl werden eerst beschreven als een ununited medial epicondyl. Later werden 

andere terminologieën gesuggereerd: voorgevormd ossificatiecentrum, traumatische avulsie van de 

mediale epicondyl en dystrofische calcificatie van de buigspieren. Flexor enthesopathie is een meer 

recente benaming, afgeleid uit de humane geneeskunde. Bij mensen worden frequent problemen 

gezien ter hoogte van de entheses (aanhechtingsplaatsen van pezen op bot), ook wel enthesopathie 

genoemd, die locomotieproblemen veroorzaken. Een tennis- en golfers elleboog zijn hier voorbeelden 

van. 

Flexor enthesopatie wordt voornamelijk bij volwassen dieren van middel- tot grote hondenrassen 

gezien en kan uni- of bilateraal (meestal) voorkomen. Het kan primair voorkomen of in combinatie met 

een andere aandoening, zoals een LPC en/of OCD. Flexor enthesopathie kan symptoomloos 

verlopen, waardoor het vaak een toevalsbevinding is. Hierdoor komt de aandoening meer voor dan 

gedacht. Honden met een flexor enthesopathie kunnen echter ook manken. Het manken ontstaat 
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geleidelijk en er is geen trauma aan voorafgegaan. Dit is ook het geval in deze case. De klinische- en 

orthopedische bevindingen zullen besproken worden, alsmede de diagnostiek, de behandeling en 

prognose van deze hond. 

 
2.1. Voorstelling van de casus 

2.1.1. Signalement en anamnese 

Op 16/06/2008 kwam Boris voor het eerst naar de kliniek in Merelbeke. Boris is een mannelijke CV 

van 6 jaar en 1 maand oud.  Hij mankte sinds 2 maanden, vooral na rust en na inspanning. 

Behandeling met Carprofen had geen effect,  maar met Meloxicam was hij veel beter. Na uitgebreid 

onderzoek, bestaande uit radiografieën, echografieën en een MRI scan werd de diagnose flexor 

enthesopathie gesteld en werd eerst gekozen voor een behandeling met Meloxicam. Bij telefonische 

opvolging 5 dagen later, bleek dat hij nog steeds goed was met deze laatstgenoemde medicatie. De 

meloxicam zou  stopgezet worden en de beweging zou weer opgebouwd worden.  

Ruim twee jaar later kwam hij voor de tweede keer naar de kliniek met de klacht dat hij sinds een jaar 

intermitterend links voor en rechts voor mankt. Er was niets veranderd sinds de vorige afspraak. Het 

manken was acuut ontstaan en was meestal in erge mate (in eerste instantie op 3 poten) aanwezig. 

Bij het opstaan werd hij vaak wat stiller/triester. Hij had metacam gedurende drie weken gekregen, 

maar dit resulteerde in braken. Men was daarom overgestapt op firocox 1x/dag 700mg. Ook dit 

resulteerde echter in braken, maar het hielp wel.  

 

2.1.2. Klinisch onderzoek 

2.1.2.1 Algemeen onderzoek 

Boris was alert en had een lichaamsgewicht van 37,55 kg. Hij had een bodyconditie score (BCS) van 

3. De lichaamstemperatuur bedroeg 38,4 °C en de lymfeknopen waren niet opgezet. De mucosae 

waren normaal van kleur en de capillaire vullingstijd bedroeg minder dan 2 seconden. De pols was 

goed geslagen met een hartfrequentie van 112 /minuut. Auscultatie van hart en longen waren normaal.  

2.1.2.2 Orthopedisch onderzoek  

Op de eerste consultatie was Boris niet duidelijk mank. Op palpatie was geen spieratrofie voelbaar en 

waren beide ellebooggewrichten matig opgezet. De rechter elleboog was volledig plooibaar, maar hij 

was duidelijk pijnlijk bij hyperflexie. Dit was minder aanwezig bij hyperextensie en de andere 

gewrichten waren niet pijnlijk. 

Tijdens de tweede consultatie leek Boris ook nu niet mank te zijn en was er ook geen duidelijke 

spieratrofie voelbaar. Het linker ellebooggewricht was ook nu verdikt, maar dit keer vooral beenderig 

verdikt. De plooibaarheid van deze elleboog was licht beperkt en hij had erge pijn bij flexie. Verder 

was er ter hoogte van de flexoren een harde verdikking voelbaar, caudodistaal van de mediale 

epicondyl. Dezelfde bevindingen golden voor de rechter elleboog, maar deze was wel meer opgezet in 

vergelijking met de linker elleboog. 
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2.1.3. Beeldvorming 

Radiografieën worden meestal als eerste genomen om eventuele afwijkingen aan de beenderen vast 

te stellen. Best worden verschillende opnamen genomen: mediolaterale flexie en extensie en 

craniocaudale. De mediale processus coronoїdeus en incongruentie worden best beoordeeld op de 

mediolaterale opname in extensie. Op de craniocaudale opname wordt de aanwezigheid van een 

OCD letsel best beoordeeld, wat vaak gepaard gaat met een LPC. Artrotische veranderingen (meestal 

osteofyten) ter hoogte van de processus anconeus en mediale humeruscondyl worden best gezien op 

de mediolaterale opname in flexie (van Ryssen, 2010).  

Op de radiografieën van Boris is zowel een spur zichtbaar, alsmede artrose en sclerose. Verder is het 

coronoїd niet mooi zichtbaar (Figuur 7 en 8). Dit laatste zou kunnen duiden op een LPC. Bij de 

diagnose van een LPC is het belangrijk om beide ellebogen te controleren. 

 

Figuur 7. Radiografische opname van de 
linker elleboog in flexie: Links: 2008, 
rechts: 2010.  1= spur 2= artrose, 3= 
sclerose, 4= niet mooi zichtbaar coronoїd. 
Bron: Universiteit Gent, afdeling 
orthopedie, case Boris, 2010. 

 
Over een periode van twee jaar is 

de spur vergroot en de artrose 

verergerd. Sclerose is niet 

toegenomen (nr. 3 in figuur 7) Het 

coronoїd op beide opnamen is niet 

mooi afgelijnd. 

 
 

 
 

 
Figuur 8: Radiografiche opname van de 
rechter elleboog in flexie: Links: 2008, 
rechts: 2010.  1= spur, 2= artrose, 3= 
sclerose, 4= niet mooi  zichtbaar cronoїd. 
Bron: Universiteit Gent, afdeling 
orthopedie, case Boris, 2010. 

 

Ook aan de rechter elleboog is in 

twee jaar tijd de „spur‟ vergroot. De 

artrose is enigszins verergerd, 

maar minder ten opzichte van de 

linker elleboog. Ook hier is 

sclerose aanwezig en is het 

coronoїd niet mooi zichtbaar. Vervolgens werd een echografie van beide ellebogen gedaan om meer 

informatie over de flexoren te verkrijgen. 
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Figuur 9: Echografische beelden van linker (links) en rechter (rechts) elleboog.  MCU = m. carpi ulnaris, MFDS= m. flexor 
digitorum superficialis. Pijltje = mediale epicondyl. 
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case Boris, 2010. 

 
De rechter elleboog lijkt echografisch normaal te zijn. De mediale epicondyl is mooi afgelijnd en de 

belijning van de spieren is te zien. Aan de linker kant is de mediale epicondyl echter onregelmatig en 

is de belijning van de spieren verloren gegaan. Het heeft een veel onrustiger beeld. Er is een 

hypoechogene zone aanwezig iets voor de plaats van aanhechting toe en de pezen zelf hebben een 

heterogeen, onregelmatig uitzicht.  

 

Een scintigrafisch onderzoek werd uitgevoerd om gedetailleerde informatie over de beide ellebogen te 

verkrijgen. Scintigrafie is een scantechniek, waarbij een kleine hoeveelheid radioactief materiaal wordt 

ingebracht. Ze vervallen onder uitzenden van een gammafoton. De verspreiding van dit materiaal 

wordt met behulp van een gamma camera gevolgd (Samoy et al., 2008). Er is een High –SPECT 

uitgevoerd. SPECT is een afkorting van Single Photon Emission Computed Tomography. Hierbij 

worden enkelvoudige fotonen uitgestraald. Het voordeel van deze scan is dat het een 3-dimensionale 

diagnostische techniek is.  

Bij Boris werd eerst IV Tc-HDP ingespoten, waarop drie uur na de injectie de scan volgde. Er was een 

bilateraal verhoogde opname van tracer in beide ellebogen zichtbaar, waarbij de linker elleboog 

sterker was aangetast (meer opname van tracer dan in de rechter elleboog). In de linker elleboog zat 

voornamelijk, ter hoogte van de distale humerus, een focus van verhoogde captatie; rechts lijkt eerder 

de radius / ulna te zijn aangetast (figuur 10).  

Figuur 10: Een planaire scintigrafie opname. Verhoogde opname van 
tracer in beide ellebogen zichtbaar (zie pijltjes).  
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case Boris, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnose
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De flexoren kunnen nog verder in detail onderzocht worden door middel van een MRI scan. 

 
 

Figuur 11: MRI beeld van de rechter elleboog: verhoogde captatie van 
het contrast ter hoogte van het gewrichtskapsel (zie nr. 1). Dit duidt op 
een opzetting van het gewricht. 
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case Boris, 2010. 

 

Op de T2 sekwenties van de rechter elleboog is er ter 

hoogte van de  m. flexor ulnaris (eventueel ook ter hoogte 

van de  m. flexor digitorum superficialis) een  hyperintens 

aspekt zichtbaar. Zowel op STIR als op de T2 sekwenties 

is er een groot volume vocht zichtbaar intra-articulair. Na 

contrast iv (magnevist 7cc iv) is er op de T1 sekwenties 

contrastcaptatie zichtbaar ter hoogte van het kapsel, 

voornamelijk op niveau van de caudale distale humerus. In 

vergelijking met rechter elleboog, vertoont  de m. flexor carpi ulnaris van de linker elleboog een 

rustiger aspekt, hoewel er ook enkele kleine zones met verhoogde intensiteit zichtbaar zijn. In 

vergelijking met de rechter kant is een normale hoeveelheid gewrichtsvocht zichtbaar en is er geen 

contrastcaptatie van het gewrichtskapsel te zien. 

 
 
Middels MRI, maar ook door middel van een CT scan, is men goed geïnformeerd over de aard en de 

plaats van de afwijking, waardoor een gerichte behandeling beter mogelijk wordt. Computertomografie 

(CT) is een manier om met röntgenstralen botten, gewrichten en omliggende weefsels zichtbaar te 

maken (Jean, 1999). Bij Boris is dit belangrijk om de aan- of afwezigheid van een LPC en/of OCD te 

bevestigen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: CT linker elleboog:  
U= ulna, R= Radius, MC= mediale LC = laterale humeruscondyl. 
1= opklaring  ter hoogte van mediale epicondyl,  verdacht van 
OCD letsel.  
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case Boris, 2010. 
 

 

Figuur 12: CT linker elleboog:  
U= ulna, R= Radius. 
1=  osteofyt;  2 = onregelmatig oppervlak waar de pezen 
aanhechten. 
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case Boris, 2010. 
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Op CT zijn er zowel links als rechts osteofyten te zien ter hoogte van het coronoїd. Verder zijn er 

onregelmatigheden te zien op de plaats waar de spieren aanhechten en zijn er in beide ellebogen van 

OCD verdachte zones aan aanwezig ter hoogte van de mediale epicondyl (figuur 13 en 15). 

 

Tenslotte is er artroscopie gebeurd van beide ellebogen. In het linker ellebooggewricht was het 

kraakbeen van de mediale humuruscondyl onregelmatig. Dit wees op een oud klein OCD letsel. 

Mediaal van het coronoїd zag men chondromalacie en een kleine osteofyt craniaal. De flexorpees 

bleek afwijkend. De aanhechting op de epicondyl was normaal, maar er waren losse vezels zichtbaar. 

In het rechter ellebooggewricht was er een chronisch matige synovitis aanwezig. Ter hoogte van de 

mediale epicondyl was OCD, een kleine losse flap,  zichtbaar. Mediaal van het coronoїd vond men 

chondromalacie. Ook hier bleek de flexorpees afwijkend. Er was geen peesaanhechting op de 

mediale epicondyl zichtbaar en er was een rode vlek aanwezig op de epicondyl (figuur 16). 

   

A      B 

Figuur 14: CT rechter elleboog. 
U=Ulna, R= Radius 
1= osteofyt , 2= onregelmatig oppervlak 
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case 
Boris, 2010. 

Figuur 15: CT rechter elleboog. 
U=Ulna, R=Radius 
MC= medial humeruscondyl, 
LC= laterale humeruscondyl 
1= onregelmatig oppervlak 
2= opklaring  ter hoogte van de mediale epicondyl 
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case Boris, 2010. 
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C      D 

Figuur 16: Artroscopie van de elleboog van Boris. MHC = Mediale humeruscondyl, pijltje met nr. 1: OCD letsel. A) 
Kraakbeenflap op de mediale humerus condyl (OCD), geërodeerd oppervlak.  B) en C) Middels rongeur werd de kraakbeenflap 
verwijderd. D) Resultaat na ingreep. De OCD-flap is verwijderd. 
Bron: Universiteit Gent, afdeling orthopedie, case Boris, 2010 

 

2.1.4. Diagnose 

De diagnose aan de hand van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de medische beeldvorming 

is een bilaterale flexor enthesopathie gecombineerd met een bilaterale OCD.   

 

2.1.5. Behandeling 

Middels artroscopie heeft men een definitieve dianose kunnen maken en is het OCD letsel ter hoogte 

van de rechter elleboog behandeld. In de linker elleboog is een injectie van Moderin 

(methylprednisolon)  toegediend. De flexor enthesopathie van Boris wordt zodoende medicamenteus 

behandeld. 

 

2.1.6. Prognose 

Aangezien deze hond verschillende letsels tegelijkertijd heeft, zal hij ook een iets minder gunstige 

prognose hebben dan wanneer er enkel sprake was van 1 letsel. Boris had al artrose in beide 

ellebogen voor de ingreep en deze was binnen twee jaar tijd verergerd. De kans is dus groot dat dit 

verder zal verergeren. 
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3 DISCUSSIE 

 

De LPC en OCD maken evenals aandoeningen aan de flexoren, waarbij vaak calcificaties worden 

gevonden ter hoogte van de mediale epicondyl, deel uit van de overkoepelende term elleboog 

dysplasie.  Over de LPC en OCD bestaat veel literatuur, in tegenstelling tot flexor enthesopathieeën. 

Deze genoemde aandoeningen kunnen los van elkaar, maar ook samen voorkomen, zoals bij Boris 

het geval was.  

De minder beschreven flexor enthesopathie is een plek waar beschadigingen voorkomen ter hoogte 

van de aanhechting van de pezen. Aangezien de flexoren, die aanhechten aan de mediale epicondyl 

ter hoogte van het ellebooggewricht het meest aangetast worden, wordt de term flexor enthesopathie 

gebruikt. Deze Flexor enthesopatie wordt voornamelijk bij volwassen dieren van middel- tot grote 

hondenrassen gezien. Boris is een middelgrote, volwassen hond van  6 jaar oud en valt dus in deze 

categorie. Een LPC en OCD worden eerder bij jongen honden gezien (gemiddeld 8 maand), alhoewel 

ze ook bij volwassen honden kunnen voorkomen, zoals bij Boris het geval was. 

Vaak worden er bij een flexor enthesopathie calcificaties uni- of bilateraal (meestal) aangetroffen. Bij 

Boris zijn er echter in beide ellebogen geen calcificaties aangetroffen ter hoogte van de 

aanhechtingsplaats van de flexorpezen. Wel trof men bilateraal een „spur‟ aan, wat over het algemeen 

minder vaak voorkomt dan de calcificaties, maar ook een typische indicatie is voor een flexor 

enthesopathie aandoening.  

Honden met flexor enthesopathie kunnen manken, maar de aandoening kan ook symptoomloos 

verlopen. Hierdoor worden sommige gevallen per toeval worden ontdekt (Piermattei et al., 2006). Het 

manken ontstaat vaak geleidelijk en er is geen trauma aan voorafgegaan (van Ryssen, 2010). De 

symptomen gelijken op die van elleboogdysplasie: manken, opzetting, pijn.  Bij Boris was hier ook 

sprake van en hij mankte niet duidelijk. Verder was er ter hoogte van de flexoren een harde verdikking 

voelbaar, caudodistaal van de mediale epicondyl. Dezelfde bevindingen golden voor de rechter 

elleboog, maar deze was wel meer opgezet in vergelijking met de linker elleboog. De opzetting en de 

pijn zijn algemene symptomen en kunnen op verschillende aandoeningen duiden ter hoogte van de 

elleboog. De beenderige verdikking die voelbaar was, is echter een meer specifieke bevinding. 

Aangezien dit op de plek voorkomt waar de flexoren aanhechten, kan men een flexor enthesopathie 

vermoeden. 

Flexor enthesopathie kan alleen of in combinatie met een ander probleem zich voordoen, zoals een 

LPC en/of OCD. Er waren aanwijzingen voor een OCD bij de verschillende beeldvormingstechnieken, 

maar de finale diagnose kon men bij Boris aan de hand van artroscopie vaststellen. In het geval van 

Boris was een bilaterale OCD aanwezig. Deze bilaterale vorm komt volgens de literatuur ook het 

meest voor.  In 90% van de OCD gevallen is ook een LPC aanwezig (van Ryssen, 2010). Dit was 

echter niet het geval bij Boris.  
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Over het algemeen kan de diagnose gesteld worden met behulp van radiografie, echografie, CT, MRI, 

artroscopie en scintigrafie. Radiografie is de eerste stap die genomen wordt om veranderingen in het 

ellebooggewricht te kunnen aantonen. In het geval van Boris is een mediolaterale opname in flexie 

genomen, om artrotische veranderingen (osteofyten vaak)  aan te tonen ter hoogte van de processus 

anconeus of mediale humeruscondyl. Te zien was dat in beide ellebogen een spur aanwezig was en 

artrose ter hoogte van de processus anconeus, die allen verergerd waren in twee jaar tijd. De spur 

duidt op bilaterale flexor enthesopathie en kan de oorzaak zijn voor de artrose. Verder kunnen er bij 

een flexor enthesopathie calcificaties aanwezig zijn ter hoogte van de aanhechtingsplaats van de 

flexoren op de mediale epicondyl. Dit is best te zien op de mediolaterale in flexie of de craniocaudale 

opname (Piermattei et al., 2006). Het wordt meestal gediagnosticeerd in deze laatste opname en 

bevindt zich hoofdzakelijk caudoventraal, mediaal of distaal van de mediale epicondyl op het niveau 

van de gewrichtsinterlinie (Piermattei et al., 2006). Bij Boris waren deze calcificaties, zoals eerder 

vermeld, niet aanwezig. Ook is er bij deze hond een laterale opname van beide ellebogen gemaakt 

om de processus coronoїdeus en eventuele incongruentie te beoordelen. Er was van dit laatste geen 

sprake, maar in beide ellebogen was de aflijning van de processus coronoїdeus niet goed te zien. Dit 

kan duiden op een LPC. Als laatste zijn er craniocaudale opnames gemaakt met 15 graden extoriatie, 

om het coronoїd  verder te volgen (van Ryssen, 2010). Een LPC gaat vaak gepaard met een OCD 

letsel. Wanneer men radiografisch een OCD letsel vermoedt, moet men differentiaal diagnostisch ook 

rekening houden met de mogelijkheid van een kissing lesion. Dit wordt veroorzaakt door een fragment 

van het mediale deel van de processus coronoideus. Men ziet dit meestal iets meer lateraal dan de 

OCD letsels (Morgen, 2000). Het is dus beter om niet enkel radiografische beelden te nemen, maar 

ook CT of MRI, die heel handig zijn om aandoeningen van de elleboog vast te stellen (van Bree en 

van Ryssen, 1998). In het geval van Boris was er weinig op radiografie te zien wat zou kunnen wijzen 

op een OCD letsel, maar op CT beelden was een sterk vermoeden van bilaterale OCD. Dit was te zien 

aan een opklaring ter hoogte van de mediale epicondyl in beide ellebogen. Ook echografie van beide 

ellebogen wordt aangeraden om te zien of de flexoren betrokken zijn. In het geval van Boris was er in 

de linker elleboog een hypoechogene zone te zien ter hoogte van de insertieplaats met verdikking en 

oneffenheid van de flexorpees. Dit duidt op een flexor enthesopathie. Alhoewel er radiografisch een 

bilaterale flexorenthesopathie werd vastgesteld, kon de aanwezigheid in de rechterelleboog met 

behulp van echografie niet aangetoond worden. Een reden zou kunnen zijn dat de spur en artrose 

minder erg waren rechts, waardoor de flexorpees nog niet echografisch zichtbaar was aangetast. 

Verder kan scintigrafie gebruikt worden bij gevallen, waarbij het moeilijk is het letsel te lokaliseren. 

Wanneer deze positief is, zal een verhoogde opname ter hoogte van de elleboog te zien zijn. In beide 

ellebogen van Boris was dit het geval. Vaak wordt artroscopie gebruikt om de diagnose vast te stellen. 

Ook in dit geval bleek deze diagnostische methode erg effectief en werd er bij Boris een bilaterale 

OCD en flexor enthesopathie vastgesteld. OCD kan medicamenteus of chirurgisch worden behandeld. 

Het eerste bestaat uit gewichtscontrole, gecontroleerde beweging en pijn bestrijding en wordt meestal 

gekozen indien het gaat om kleine lesies (Trostel et al., 2003). Bij Boris is middels artroscopie het 

fragment/flap verwijderd.  
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Bij de behandeling van een flexor enthesopatie kan men onstekingsremmers als conservatieve 

behandeling inzetten of chirurgisch de aangetaste pees doorsnijden (van Ryssen, 2010). Een 

behandeling met pentosan polysulfaat natrium heeft echter geen effect (Walker, 1998). Prednisolone 

en diagnomefanamic zuur zijn wel effectief, maar de dieren beginnen terug te manken wanneer de 

behandeling wordt gestopt (May en Bennett, 1988). Naar analogie met een tenniselleboog bij de mens 

is besloten tot een intra-articulaire injectie bij Boris met Moderin (methylprednisolon). 

De prognose van primaire flexor enthesopathie is goed. Wanneer het in combinatie met een andere 

aandoening voorkomt, zal de prognose afhankelijk zijn van de ernst van die aandoening. Aangezien 

Boris verschillende letsels tegelijkertijd heeft, zal hij ook een iets minder gunstige prognose hebben 

dan wanneer er enkel sprake was van 1 letsel. Aangezien er bij Boris al artrose aanwezig was en dit  

ook nog eens verergerd was in twee jaar tijd, is de kans groot dat dit verder zal verergeren in de 

toekomst.  

 

Omdat deze aandoening symptoomloos kan verlopen, gaat het vaak om een toevalsbevinding. 

Hierdoor komt het meer voor dan gedacht. Het wordt dan meestal pas gediagnosticeerd indien een 

bijkomende aandoening, zoals een OCD, symptomen zal geven. Een flexor enthesopathie kan echter 

ook gepaard gaan met manken en erg pijnlijk zijn.  Het is daarom van belang deze aandoeningen snel 

te kunnen diagnosticeren en te behandelen. Er is op dit moment nog  niet veel over bekend, maar 

aangezien het meer voorkomt dan gedacht, wordt er nu ook meer onderzoek naar gedaan. De kennis 

over deze aandoening zal zodoende verbeteren en de alertheid hierop zal groter worden. 
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