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SAMENVATTING 
Luxatie van de patella is bij het paard een zeldzame aandoening. De belangrijkste vorm van patella 

luxatie bij het paard is de congenitale laterale patella luxatie, omwille van het erfelijke karakter hiervan. 

Deze vorm komt voornamelijk voor bij veulens van Shetland pony’s. Luxatie van de patella kan ook 

verworven zijn. Hierbij zal de patella luxeren ten gevolge van een aangeboren dysplasie van de 

trochleakammen, een verworven dysplasie van de trochlea kammen door erge osteochondrose of een 

sterke toename van het gewrichtsvocht met uitrekking van de patellabanden. Een derde vorm van 

patella luxatie is de traumatische luxatie. Deze zien we bij ruptuur van een van de patellabanden. 

De symptomen van een volledige patella luxatie zijn vrij typisch. Het dier kan de knie niet in extensie 

houden en zakt er als het ware door wanneer het erop probeert te steunen. Bij een subluxatie zijn de 

symptomen minder duidelijk. De dieren vertonen een stijve gang en twijfelen bij het steunen op het 

lidmaat. Pijn is er zelden, tenzij bij traumatische luxatie en indien er degeneratie van het kraakbeen 

van het kniegewricht aanwezig is. De diagnose van luxatie van de patella gebeurt aan de hand van 

klinisch onderzoek, palpatie en radiografie. Er worden best 3 radiografische opnamen gemaakt, die 

een goed beeld geven van de grootte en ligging van de patella, de vorm van de trochleakammen en  

de diepte van de trochleagroeve. Een groot deel van de literatuur over de patella luxatie betreft de 

behandeling ervan, voornamelijk de chirurgische behandeling. Bij patella luxatie zonder of met lichte 

anatomische afwijkingen wordt er gebruik gemaakt van parapatellaire desmotomie en mediale 

imbricatie. Bij patiënten met een ergere anatomische afwijking is het nodig deze technieken te 

combineren met sulcoplastie.  
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1 INLEIDING 
Er wordt van het paard in deze tijd veel verwacht. Ze moeten steeds maar hoger springen of steeds 

maar sneller lopen. Of ze moeten mooi dressuur lopen met een krachtig stuwende achterhand. De 

knie is dan ook een zeer belangrijk gewricht van het paard, dat moet werken onder de enorme 

krachten en het grote gewicht van de spiermassa van het achterbeen.  

Het kniegewricht van het paard is een complex gewricht, dat bestaat uit drie compartimenten binnen 

één gewrichtskapsel: het mediale femorotibiale gewricht, het laterale femorotibiale gewricht en het 

femoropatellaire gewricht. Het femorotibiale gewricht is biomechanisch eigenlijk slecht ontwikkeld. De 

menisci zijn nodig om een goede articulatie te krijgen tussen de afgeronde femurcondylen en het 

vlakke plateau van de tibia. De collateraalligamenten volstaan niet om voldoende stabiliteit te 

bekomen, waardoor er nog gekruiste banden nodig zijn. Een andere zeer belangrijke structuur van het 

kniegewricht is de patella of knieschijf. De patella ligt op de groeve van de trochlea van de femur, waar 

ze over kan glijden bij extensie of flexie van het kniegewricht. Distaal hecht de patella zich met behulp 

van drie sterke patellabanden vast aan de tibia. Proximaal hecht de musculus quadriceps femoris aan 

op de patella. De musculus quadriceps femoris is een zware spiergroep, die werkt als strekker van de 

knie. Samen met het spanzaagmechanisme van de musculus peroneus tertius en de musculus 

gastrocnemius maakt de patella deel uit van het passief steun-apparaat. Een paard kan hierdoor 

blijven rechtstaan zonder al te grote krachtinspanning. De patella zal dan als het ware vastklikken op 

het proximale deel van de mediale trochleakam.  

Het femoropatellaire gewricht is dus duidelijk een belangrijk onderdeel van de knie bij het paard. Er 

komen dan ook verschillende pathologieën voor aan dit gewricht. Een heel belangrijke pathologie is 

de proximale patellafixatie. Hierbij blijft de patella vastgeklikt op de mediale trochleakam. De fixatie 

kan intermitterend zijn of permanent. Een ander belangrijke pathologie is osteochondrosis van het 

femoropatellaire gewricht. Dit komt vooral voor bij jonge dieren en is het gevolg van een stoornis in de 

verbening van de epifyse. Wanneer er dan een stukje kraakbeen met eventueel been loskomt van de 

trochleakam, zal het schade kunnen aanrichten in het gewricht. Een derde pathologie die men kan 

aantreffen in het femoropatellaire gewricht is een fractuur van de patella, met een traumatische 

oorsprong. Een vierde minder vaak voorkomende aandoening van het gewricht is de luxatie van de 

patella (Pille, 2010). Omdat deze aandoening vrij zeldzaam is, kan men geen grote studies hierover 

uitvoeren. De informatie die erover te vinden is, is dan ook vrij beperkt. 
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 INLEIDING 

Patella luxatie is een aandoening die zeldzaam is bij het paard en het rund. Bij de hond komt de 

aandoening veel meer voor (Talbot en Singer, 2009). De patella of knieschijf bevindt zich normaal in 

trochleagroeve van de knieschijf, waar ze mooi in deze groeve kan glijden. Bij een patella luxatie 

bevindt de knieschijf zich niet meer in de groeve, maar ligt ze erlangs, zodat de knie niet meer 

gefixeerd kan worden. Daarnaast speelt de patella bij het paard een belangrijke rol in het passieve 

steun-apparaat van het achterbeen. Wanneer ze vastklikt proximaal over de mediale trochleakam kan 

het paard met minimale krachtinspanning blijven rechtstaan. Bij luxatie van de patella, zal ook dit 

passieve sta-apparaat niet meer goed functioneren. 

2.2 VERSCHILLENDE OORZAKEN EN VORMEN VAN PATELLA-LUXATIE 

2.2.1 Congenitale patella luxatie 
Congenitale patella luxatie is de meest voorkomende vorm van patella luxatie. Het komt vooral voor bij 

Shetland pony’s, waar het een erfelijke aandoening is, veroorzaakt door een autosomaal recessief 

gen (Hermans et al., 1987). De patella zal bij de geboorte van het veulen naast de trochleagroeve van 

de femur liggen. Bij de meeste congenitale patella luxaties is de patella naar lateraal geluxeerd, 

hoewel er ook mediale luxaties zijn beschreven (Arighi en Wilson, 1993). De aandoening komt 

meestal bilateraal voor, maar kan ook unilateraal zijn. 

Waarom de patella bij deze Shetland pony’s vaker geluxeerd is, is nog onbekend. Waarschijnlijk is er 

een verband met het chondrodystrofische fenotype bij Shetlandpony’s, wat ook soms aanleiding geeft 

tot andere anatomische variaties, zoals een volledige fibula of ulna (Talbot en Singer, 2009). Vaak ziet 

men bij veulens met congenitale patella luxatie een hypoplasie van de laterale of mediale trochleakam 

(Kobluk, 1993). Door het ontbreken van de druk van de patella  in de groeve, is groeve niet normaal 

ontwikkeld en de patella soms niet helemaal verbeend (Hart et al., 2009).  

2.2.2 Verworven patella luxatie 
Deze vorm van patella luxatie komt voornamelijk voor bij oudere veulens en één- en tweejarigen. Men 

ziet bij deze dieren vaak een extreem rechte hoek van de hak en knie. De aandoening is meestal 

geassocieerd met erge aangeboren dysplasie van de laterale trochleakam (Busschers, 2009). Het 

wordt ook gezien bij een sterke toename van gewrichtsvocht met uitrekking van de patellabanden en 

bij uitgebreide osteochondrosis van de laterale trochleakam met dysplasie tot gevolg (Pille, 2010). 

2.2.3 Traumatische patella luxatie 
Traumatische patella luxatie is een zeldzame vorm van patella luxatie, die ontstaat ten gevolge van 

trauma aan de laterale of mediale patellaband, met een ruptuur van de patellaband. Het komt vaker 

voor bij volwassen paarden en geeft aanleiding tot een acute erge claudicatie met doorzakken door de 

knie (Busschers, 2009). 
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2.3  KLINISCHE SYMPTOMEN 

2.3.1 Algemeen 
De klinische symptomen van patella luxatie zijn afhankelijk van de ernst en de vorm van de luxatie. 

Theoretisch wordt naar analogie met de hond ook bij het paard een onderverdeling gemaakt in vier 

gradaties (Tabel 1). In de praktijk wordt deze indeling echter weinig gebruikt: 

Tabel 1. Verschillende graden van patella luxatie bij het paard (Walmsley, 2002). 

 

2.3.2 Congenitale laterale patella luxatie 
Bij een bilaterale volledige luxatie zien we dat de veulens vaak niet uit zichzelf recht kunnen geraken. 

Wanneer ze dan worden rechtgezet, nemen ze een typische hurkzit aan. Hierbij is er een extreme 

flexie van de heup, knie en hakken en het distale deel van het lidmaat is in extensie (Fig. 1) (La 

Faunce et al., 1971). Dit komt omdat de eindpees van de musculus quadriceps femoris, die de patella 

bevat, door de verplaatsing van de patella mee gaat verplaatsen. Hierdoor zal de musculus 

quadriceps femoris zich gaan gedragen als een buiger van de knie, in plaats van als een strekker 

(Stick, 2005).  

 

Fig. 1: Een veulen met bilaterale patella luxatie in een typische hurkzit. Foto Martens A. 

Graad Beschrijving 

1 de patella kan manueel geluxeerd worden, maar schiet snel weer terug op zijn plaats 

2 de patella bevindt zich meestal in de trochleagroeve en is intermitterend geluxeerd 

3 de patella is gewoonlijk geluxeerd, maar kan manueel terug geplaatst worden 

4 de patella is geluxeerd en kan niet manueel terug in de groeve geplaatst worden. 
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Bij een unilaterale volledige luxatie zien we dat de knie niet in extensie kan blijven wanneer het dier 

steunt op het lidmaat. Het dier zakt dus door de aangetaste knie.  

Bij een veulen met een onvolledig geluxeerde patella, een subluxatie genoemd, zal het veulen de knie 

twijfelend buigen. Het vertoont meestal een stijve gang en claudicatie in het aangetaste lidmaat 

(Busschers, 2009; Talbot en Singer, 2009; Stick, 2005) . Soms toont het dier weinig klinische tekenen 

totdat het ten gevolge van degeneratie van het gewricht claudicatie zal vertonen (Walmsley, 2002). Bij 

alle vormen van patella luxatie ziet men ook een opzetting van het kniegewricht (Stick, 2005). 

2.3.3 Verworven patella luxatie en traumatische patella luxatie. 
Bij deze vormen van patella luxatie zien we symptomen die vergelijkbaar zijn met deze bij een 

congenitale patella luxatie, namelijk het niet goed kunnen fixeren van de knie (Busschers, 2009). Bij 

traumatische patella luxaties zien we echter een veel ergere claudicatie en een meer uitgebreide 

zwelling van het kniegewricht. De knie is zeer pijnlijk, waardoor het paard sterk zal reageren bij 

palpatie en manipulatie van het lidmaat (Latimer, 2004). 

2.4  DIAGNOSE 

Bij het stellen van de diagnose baseert men zich in eerste instantie op de klinische symptomen. De 

typische hurkzit is een duidelijk symptoom voor congenitale bilaterale patella luxatie. Bij onvolledige 

luxatie zien we meer een stijve gang en claudicatie.  

Hierna wordt het kniegewricht gepalpeerd. Men kan voelen dat de patella niet in de groeve ligt, maar 

lateraal of mediaal ervan. Ze kan soms manueel terug geplaatst worden, maar bij het lossen van de 

patella schiet deze meestal snel terug in geluxeerd positie. Men voelt vaak opzetting van het 

kniegewricht en eventueel crepitatie (Stick, 2005). 

Radiografie van het kniegewricht is ook zeer belangrijk om de diagnose te stellen. Men gebruikt 

hiervoor 3 verschillende opnames, namelijk een een caudo-craniale opname (Fig. 2), latero-mediale 

opname (Fig. 3) en een cranioproximaal-craniodistaal oblique opname (Fig. 4), ook wel de ‘skyline’-

opname genoemd. Bij deze laatste opname wordt de knie in flexie gehouden door het been op te 

nemen (Fig. 5). Zo kan men de trochleagroeve beter in beeld brengen. Met behulp van deze 

radiografische opnamen bepaalt men niet alleen de positie van de patella, maar kijkt men ook naar 

degeneratieve veranderingen in het gewricht, de diepte van de tochleagroeve, de vorm van de 

trochleakammen en de vorm van de patella zelf (O’Meara en Lischer, 2009).  

Fig. 2. Craniocaudale opnamen van beide 

kniegewrichten van een veulen met bilaterale 

congenitale laterale patella luxatie (Stick, 2005).  
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Fig. 3. Latero-mediale opname van de linker knie van een 

Shetland pony met mediale luxatie van de patella (O’Meara en 

Lischer, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Cranioproximale-craniodistale oblique (skyline) 

opname van de linker knie met naar lateraal geluxeerde 

hypoplastische patella. We zien ook geen duidelijke 

femorale trochleagroeve. Foto Martens A. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Op de linker foto wordt 

weergegeven hoe men een 

cranioproximale-craniodistale oblique 

opname neemt van het kniegewricht. 

Rechts ziet men een cranioproximale-

craniodistale oblique opname van een 

normale knie (Richard en Alexander, 2007). 
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2.5 PROGNOSE 

De prognose voor Shetland pony’s met congenitale patella luxatie wordt als vrij goed beschouwd, 

indien men chirurgisch ingrijpt (Busschers, 2009). Er zijn echter geen grote retrospectieve studies 

verschenen doch enkel ‘case-reports’ over maximaal 3 gevallen (Kobluk, 1993). Omwille van het 

genetische karakter van de aandoening is het echter niet helemaal verantwoord chirurgisch te 

behandelen (Pille, 2010) en zeker niet om met deze pony’s verder te fokken (Talbot en Singer, 2009). 

Bij traumatische of verworven patella luxatie is de prognose vaak slechter. Men kan enkel een goed 

succes verwachten bij chirurgisch ingrijpen indien we te maken hebben met een veulen of kleine 

pony’s. Bij grotere paarden en in aanwezigheid van osteoartritis is de prognose slecht (Walmsley, 

2002). De prognose is echter beter, wanneer de traumatische luxatie zeer recent is opgetreden en de 

patella vlot te reponeren is en na de ingreep stabiel gefixeerd blijft  (Pille, 2010).  

Indien de patella naar mediaal geluxeerd is, is de prognose eveneens beter, omdat de mediale 

trochleakam groter is dan de laterale, zodat herluxatie naar mediaal beter wordt voorkomen 

(Busschers, 2009).  

2.6 PREVENTIE 

2.6.1 Congenitale laterale patella luxatie 
Omwille van het erfelijke karakter van congenitale laterale patella luxatie bij de Shetland pony’s, 

gebeurt preventie door het uitsluiten van aangetaste dieren voor de fok. Bij de keuring van de 

Shetland Pony’s voor het Nederlandse Shetland Pony Stambook (NSPS)  heeft men extra aandacht 

voor de knieën. Deze worden onderzocht in belaste positie en met opgenomen been, zoals 

beschreven in het Keuringsreglement van het NSPS. Dieren met ‘incorrecte knieën’ worden niet 

toegelaten tot het stamboek. Er staat echter niet duidelijk omschreven hoe het onderzoek moet 

gebeuren en wat als pathologisch of als normaal bestempeld wordt. In het boek ‘Veterinaire keuring 

van het paard’ (Wagenaar, 1992) staat het onderzoek van de knie iets duidelijker beschreven. De 

beweeglijkheid van de patella moet gecontroleerd worden. Men probeert bij een paard met een 

gestrekt achterbeen de patella naar buiten te trekken. Wanneer de patella naar buiten komt, spreekt 

men van een ‘losse knie’. 

2.6.2 Verworven patella luxatie 
Om deze vorm van patella luxatie te voorkomen kan men de oorzaken ervan, zoals sterke toename 

van gewrichtsvocht met uitrekking van de patellabanden en dysplasie van de trochleakam door  

uitgebreide osteochondrosis, proberen te behandelen. 

2.6.3 Traumatische patella luxatie 
Preventie van traumatische patella luxatie is moeilijk. Goed hoefbeslag, goede opleiding, goede 

conditie en het vermijden van slechte ondergrond zal het voorkomen helpen verminderen (Latimer, 

2004). 
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2.7 BEHANDELING 

2.7.1 Conservatieve behandeling 
Bij paarden met een zeer recente traumatische luxatie is het uitzonderlijk mogelijk de patella te 

reponeren, waarna ze stabiel gefixeerd blijft. Bij andere vormen van patella luxatie is chirurgie meestal 

noodzakelijk (Pille, 2010). Het reponeren van de patella kan rechtstaand gebeuren of onder algemene 

anaesthesie. Om de patella te reponeren bij een rechtstaand paard, moet het paard goed gesedeerd 

zijn en eventueel wordt er caudale epidurale analgesie toegepast. De knieschijf wordt dan manueel 

terug in de groeve geduwd. Dit is niet altijd makkelijk, zeker niet wanneer het paard zijn knie buigt. De 

repositie van de patella is makkelijker onder algemene anesthesie met het lidmaat in extensie, maar 

een herluxatie kan makkelijker optreden wanneer het paard zal proberen recht te komen. De 

nabehandeling is ook zeer belangrijk. Indien de patella na repositie op zijn plaats blijft, moet het paard 

vier tot zes weken aangebonden gehouden worden, zodat het niet kan gaan liggen. Er worden 

pijnstillers en NSAID’s toegediend. Nadien mag er met het paard aan de hand worden gestapt. De 

duur van de wandelingen wordt geleidelijk opgebouwd gedurende twaalf tot zestien weken (Latimer, 

2004). 

2.7.2 Chirurgische behandeling 

2.7.2.1 Congenitale laterale patella luxatie 

Voor de behandeling van congenitale laterale patella luxatie kan men verschillende technieken 

toepassen afhankelijk van de ernst van de anatomische afwijking. Volgens Hart et al. (2009) kunnen 

we de chirurgische technieken verdelen in 2 categorieën: technieken voor stabilisatie van de patella, 

zoals parapatellaire desmotomie en imbricatie eenerzijds en technieken voor correctie van de 

malformatie van de trochlea, zoals sulcoplastie anderzijds. De parapatellaire desmotomie, in het 

Engels ‘fascial release’ genoemd en imbricatie technieken worden samen toegepast bij patiënten 

zonder of met een lichte anatomische afwijking aan de trochlea van de femur. Bij veulens met een 

grote anatomische afwijking zal het noodzakelijk zijn deze technieken te combineren met correctie-

technieken, om een herluxatie van de patella te voorkomen (Stick, 2005). 

De hieronder beschreven stabilisatie-technieken worden gebruikt voor patiënten met een luxatie van 

de patella naar lateraal. Bij een zeldzame mediale luxatie van de patella zullen deze technieken 

omgekeerd moeten toegepast worden. De release technieken zullen dan mediaal gebeuren in plaats 

van lateraal en de imbricatie gebeurt dan lateraal. 

2.7.2.1.1 Laterale ‘release’ 

Deze chirurgische techniek is vaak nodig om de patella in de groeve te kunnen plaatsen. Men zal 

hiervoor voorzichtig de structuren doorsnijden, die de patella lateraal vasthechten. Terwijl men de 

incisie maakt, probeert men voortdurend de patella in de juiste positie te schuiven, zodat men weet 

wanneer de release voldoende is. Stick (2005) beschrijft het insnijden van de aanhechting van de 

musculus biceps femoris, het laterale femoropatellair ligament en het beginpunt van het laterale 

patellaire ligament, zonder het gewricht te openen. Eventueel kan men de musculus tensor fascia lata 

en het fibreuze gewrichtskapsel gedeeltelijk doorsnijden. 
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De techniek die Engelbert et al. (1993) beschrijven is 

gelijkaardig, alleen wordt in dit artikel duidelijk vermeldt dat 

het laterale femoropatellaire ligament niet wordt 

doorgesneden, terwijl het fibreuze gewrichtskapsel en de 

musculus tensor fascia lata worden ingesneden. 

 

Fig. 6. Lateraal aspect van het kniegewricht waarop de plaats 

van de incisie voor laterale release wordt aangeduid 

(Engelbert et al., 1993). 

 

2.7.2.1.2 Mediale imbricatie 

De mediale imbricatie of het opspannen van de mediale structuren van het kniegewricht zal er voor 

zorgen dat de patella, die nu op zijn plaats ligt, wordt gestabiliseerd. Dit kan gebeuren op 

verschillende manieren. Englebert et al. (1993) en Stick (2005) openen het femoro-patellaire gewricht 

niet, maar gebruiken een doorlopende Lemberthechting om de pees van de musculus sartorius en de 

parapatellaire fascie vast te hechten aan het mediale gewrichtskapsel en het mediale patella-ligament, 

zodat het geheel gespannen staat. Er worden hechtingen geplaatst in niet-resorbeerbaar materiaal 

(polyester), totdat de patella in zijn normale positie gestabiliseerd is. 

Een mediale imbricatie kan men ook uitvoeren na mediale artrotomie voor de expositie van de 

trochlea groeve (in geval van een sulcoplastie wordt uigevoerd). Het sluiten van de incisie gebeurt met 

met een mayo-overlappende hechting. Het weefsel lateraal van de incisie zal hierbij bovenop het 

mediale weefsel geplaatst worden (Busschers, 2009). Voor het maken van deze hechtingen, wordt 

ook een niet resorbeerbare (polyester) hechtdraad gebruikt. 

2.7.2.1.3 Sulcoplastie 

Indien er een duidelijke afplatting is van de trochleakammen met een ondiepe trochleagroeve, is het 

noodzakelijk de imbricatie en ‘release’ technieken te combineren met sulcoplastie. Hierbij wordt de 

trochleagroeve dieper gemaakt, zodat de patella er beter kan in blijven liggen. Deze techniek is veel 

invasiever dan bovenstaande stabilisatie-technieken. 

Sulcoplastie kan eveneens op verschillende manieren gebeuren. Kobluk (1993) maakte voor de 

correctie van patella luxatie bij drie veulens gebruik van een traditionele sulcoplastie. Bij deze techniek 

wordt een wigvormig stukje kraakbeen met subchondraal bot uit de groeve gehaald. Hierna wordt de 

groeve dieper gemaakt, door ongeveer vijf millimeter bot weg te halen aan beide kanten. Hierna wordt 

het wigvormige stukje kraakbeen met bot teruggeplaatst in de groeve. Het kraakbeen wordt dan 

bijgewerkt, zodat de groeve mooi glad wordt. Bij twee van de drie veulens waarop deze ingreep werd 

uitgevoerd, was de operatie een succes. Het derde veulen werd geëuthanaseerd omwille van een 

septische arthritis.  
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Een andere manier van sulcoplastie werd beschreven door Arighi en Wilson (1993). In plaats van een 

wigvormig stukje uit de trochlea te halen, wordt hier een rechthoekig stukje kraakbeen met 

subchondraal bot opgetild, terwijl het distaal blijft vasthangen. Van onder de flap wordt er bot 

verwijderd met een curette, waarna de flap er weer over geplaatst wordt (Fig.7). Deze chondroplastie 

techniek zorgt voor een gladder articulair oppervalk en meer stabiliteit ten opzichte van de traditionele 

sulcoplastie (Talbot en Singer, 2009).  

 

Fig.7. Foto’s van een sulcoplastie (Martens A.). A: U-vormige incisie in het zachte hyaliene kraakbeen 

van de trochleagroeve. B: Het kraakbeen wordt opgetild terwijl het distaal blijft vasthangen. C. 

Verwijderen van subchondraal been onder de kraakbeenflap. D: Repositie van de kraakbeenflap en 

het glad maken van de randen. 

 

Een derde techniek werd door Hart et al. beschreven in 2009. Zij gebruikten een techniek sterk 

gelijkend op deze van Arighi en Wilson (1993), maar in plaats van het kraakbeen-flapje distaal aan het 

been te laten hangen, lieten zij het proximaal vasthangen. Dit zorgt voor een gladder oppervlak 

proximaal, maar de techniek is moeilijker uit te voeren en meer tijdrovend dan de standaard 

sulcoplastie. 
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2.7.2.2 Traumatische patella luxatie 

Bij patiënten met een traumatische patella luxatie die niet responsief zijn op een conservatieve 

behandeling is het vooral belangrijk de gescheurde ligamenten te herstellen. ‘Release’ en sulcoplastie 

zijn hier niet nodig, omdat respectievelijk het ligament aan de kant van de luxatie normaal nog lang 

genoeg is en de trochleagroeve diep genoeg is (O’Meara en Lischer, 2009). Hiervoor kan men gebruik 

maken van artificiële ligamenten. Om een goede reconstructie van een ligament te bekomen, moet 

men rekening houden met bepaalde principes, beschreven in het artikel van Busschers (2009), zoals 

materiaal gebruiken dat sterk genoeg is, zoals ultra hoog moleculair gewicht polyethyleen draad en de 

structuren correct positioneren. Zelfs al worden al deze principes gevolgd, toch kan men enkel een 

goede reconstructie bekomen bij veulens en kleine pony’s. De huidig beschikbare fixatietechnieken 

zijn nog onvoldoende bestand tegen de grote krachten die zich ontwikkelen in de knie bij een 

volwassen paard (Busschers, 2009). 

 

2.8 VERGELIJKING MET PATELLA-LUXATIE BIJ DE HOND 

2.8.1 Voorkomen 
Terwijl de patella luxatie bij het paard een zeldzame aandoening is -behalve de congenitale laterale 

patella luxatie bij Shetland pony’s- komt patella luxatie bij de hond vrij frequent voor. De luxatie 

gebeurt meestal naar mediaal en in mindere mate naar lateraal. 

Bij kleine honden komt quasi uitsluitend mediale luxatie van de patella voor. Indien er bij kleine 

honden toch een laterale luxatie voorkomt, is dit meestal congenitaal. Bij grote honden ziet men 

eveneens meestal een luxatie van de patella naar mediaal. Laterale luxatie bij grote honden komt 

vooral voor in combinatie met ernstige misvorming van de ledematen. Net zoals bij paarden kan de 

luxatie bij honden congenitaal, verworven of traumatisch zijn (Vasseur, 2002). 

2.8.2 Klinische symptomen 
Net als bij het paard zijn de klinische symptomen afhankelijk van de graad van de luxatie en dan 

vooral bij een mediale patella luxatie. Hieronder een kort overzicht van de verschillende graden en 

bijhorende symptomen van een mediale patella luxatie.  

Bij een mediale luxatie van de eerste graad kan de patella naar mediaal verplaatsen bij een helemaal 

gestrekte knie. Er zijn geen afwijkingen ter hoogte van het bot. Deze lichte vorm van patella luxatie is 

meestal een toevalsbevinding. Meestal zijn er geen klinische symptomen.  

Bij mediale luxaties van de tweede graad zal de patella spontaan luxeren, maar ook spontaan 

reduceren. Hierbij treedt intermitterende claudicatie op. Er is een milde deformatie van het 

kniegewricht.  

Bij mediale patella luxatie van de derde graad zien we een permanente luxatie van de patella, maar 

de patella kan wel manueel gereduceerd worden. De deformaties ter hoogte van het bot zijn ernstiger. 

Deze honden vertonen initieel niet vaak claudicatie, maar bewegen zich eerder in een gehurkte positie. 

Vaak ziet men bij deze graad van luxatie progressieve erosie van het kraakbeen. 
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Patella luxatie van de vierde graad is de meest ernstige vorm. De patella kan niet manueel 

teruggeplaatst worden. Deze vorm van patella luxatie gaat vaak samen met een rotatie van de tibia en 

moet vroeg in het leven gecorrigeerd worden. De honden nemen vaak een zeer vreemde houding aan, 

soms kunnen ze zelfs niet meer wandelen. 

Bij laterale patella luxatie bij kleine honden zien we meestal een acute pijnlijke claudicatie. Bij grote 

honden en reuzenrassen is het vaak een onderdeel van een erge deformatie van het lidmaat. Deze 

dieren vertonen een geknielde houding en een vreemde gang (Vasseur, 2002). 

Als we deze symptomen vergelijken met deze van patella luxatie bij het paard, zien we dat die min of 

meer overeen komen. Bij de hond zien we ook min of meer een hurkzit bij mediale luxaties van de 

derde en vierde graad, doordat de musculus quadriceps femoris zich als een buiger van de knie zal 

gedragen. Claudicatie wordt ook gezien bij beide diersoorten wanneer de patella luxatie het gevolg is 

van trauma. 

Opmerkelijk is dat er in de literatuur over mediale patella luxatie bij de hond vaak melding wordt 

gemaakt van ruptuur van de craniale kruisband van het kniegewricht. Een retrospectieve studie bij 162 

honden met patella luxatie uitgevoerd door Campbell et al. (2010) toont een correlatie tussen ruptuur 

van de craniale kruisband van de knie en mediale luxatie van de patella. In deze studie heeft namelijk 

41% van de honden met mediale luxatie van de patella eveneens een ruptuur van de craniale 

kruisband van de knie. Hierbij heeft men ook kunnen aantonen dat een craniale kruisband ruptuur 

frequenter voorkomt bij honden met een mediale patella luxatie van de vierde graad dan bij honden 

met mediale patella luxatie van een andere graad. Bij het paard is in de literatuur een dergelijk 

verband niet beschreven. 

2.8.3 Diagnose 
Net als bij het paard, kan de diagnose bij de hond gesteld worden aan de hand van de klinische 

symptomen, palpatie en radiografie. Belangrijk bij de hond is het uitsluiten van een ruptuur van de 

craniale kruisband van de knie (Vasseur, 2002). 

2.8.4 Behandeling en prognose 
Omwille van de grote variatie in ernst van de patella luxatie bij de hond is het belangrijk voor elke 

patiënt een individuele behandeling op te stellen. Er is dan ook een heel scala aan 

behandelingsmethoden bij de hond terug te vinden in de literatuur. In deze literatuurstudie wordt 

daarom enkel een kort overzicht gegeven.  

Bij de hond werden in de literatuur verschillende conservatieve therapieën besproken, zoals het 

aanleggen van een bandage, beweging en manuele reductie. De chirurgische technieken die bij de 

hond gebruikt worden zijn sterk gelijkend aan deze bij het paard. Zo wordt er ook bij de hond gebruik 

gemaakt van ‘release’ technieken, van imbricatie-technieken en van verschillende vormen van 

sulcoplastie. Twee belangrijke ingrepen die bij het paard niet worden uigevoerd, maar wel bij de hond, 

zijn de transpositie van de tuberositas tibia  en antirotationele technieken. (DeAngelis en Hohn, 1970; 

Slocum en Slocum, 1993; Johnson et al., 2001; Vasseur, 2002). Transpostitie van de tuberositas tibia 
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wordt voornamelijk gebruikt bij correctie van mediale patella luxatie, waarbij de tuberositas tibia naar 

lateraal wordt verplaatst. Bij honden met mediale luxatie van de patella ontstaat namelijk vaak een 

varus deformatie. De extensoren van de knie zullen hierdoor distaal naar binnen draaien. Door het 

verplaatsen van de tuberositas tibia komen deze weer in een goede positie te liggen. Antirotationele 

technieken worden vooral gebruikt bij jonge honden en dienen om het onstaan van een varus of 

valgus conformatie, bij respectievelijk mediale en laterale patella luxatie, tegen te gaan (Vasseur, 

2002). 

Algemeen kunnen we zeggen dat de prognose voor patella luxatie bij honden goed is. Een studie van 

DeAngelis en Hohn (1970) waarbij 142 honden met patella luxatie chirurgisch behandeld werden, 

toont een hoog slaagpercentage. Van de 129 honden met mediale patella luxatie was in 117 gevallen 

geen of slechts heel af en toe claudicatie te zien enkele maanden na de operatie, waardoor de 

operatie als succesvol beschouwd werd.. Er waren ook 13 honden met laterale patella luxatie 

opgenomen in de studie, waarvan bij 11 een goed resultaat bereikt was (Vasseur, 2002). 

 

2.9 DISCUSSIE 

Omwille van het zeldzame voorkomen van patella luxatie bij het paard werder er nog geen grote 

studies over uitgevoerd. De informatie die beschikbaar is over patella luxatie beperkt zich dan ook tot 

‘case-reports’ van maximaal 3 gevallen en algemene overzichtsartikelen. De technieken voor de  

behandeling van patella luxatie bij het paard zijn dan ook ontwikkeld naar analogie van de technieken 

die gebruikt worden bij de hond. Bij de hond komt de aandoening namelijk veel frequenter voor, 

waardoor meer informatie beschikbaar is, er verschillende behandelingstechnieken ontwikkeld zijn en  

een evaluatie van deze behandelingstechnieken mogelijk is. Patella luxatie bij het paard en bij de 

hond kunnen echter niet zomaar over de zelfde kam geschoren worden. Bij het paard zal de patella, in 

tegenstelling tot bij de hond, meestal naar lateraal luxeren. Verder is er een groot verschil in gewicht 

tussen deze twee dieren, waardoor de krachten die inwerken op de patella ook sterk zullen verschillen. 

Ook de prognose van patella luxatie bij het paard na chirurgische behandeling is niet zo duidelijk. 

Hiervoor zullen in de toekomst nog meer ‘case-reports’ moeten verschijnen. 

Een ander probleem bij patella luxatie bij het paard is de erfelijkheid ervan. Hermans et al. hebben al 

in 1987 de erfelijkheid van congenitale laterale patella luxatie bij de Shetland pony aangetoond. Toch 

wordt er hier weinig naar gehandeld en blijft congenitale laterale patella luxatie de meestvoorkomende 

vorm van patella luxatie bij het paard. 
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