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SAMENVATTING 

 

Een losse processus anconeus, onderdeel van het elleboogdysplasiecomplex, is een frequent 

voorkomende orthopedische ontwikkelingsstoornis bij snelgroeiende jonge honden behorend tot grote 

en chondrodystrofe rassen. Proximale ulnaire osteotomie is één van de mogelijke 

behandelingsmethoden, op voorwaarde dat het dier nog niet volwassen is. Deze ingreep richt zich op 

het herstellen van de lengteverhouding tussen radius en ulna waardoor de opwaartse kracht, dewelke 

het losse van het fragment met de ulna veroorzaakt, opgeheven wordt.  Door de osteotomie is tevens 

een kanteling van het olecranon mogelijk waardoor de losse processus anconeus alsnog kan 

fusioneren.  Bij een geslaagde ingreep verdwijnt op die manier het manken zonder dat aan het 

gewricht geraakt wordt, zodat op langere termijn minder artrose ontstaat.  Deze studie omvatte 

vijfentwintig gevallen met een losse processus anconeus die mits een ulnotomie behandeld werden. 

Er werd verondersteld dat de hoogte van de snede een invloed zou hebben op de fusie van het 

fragment, de heling van de osteotomie, en de klinische en radiografische resultaten. De bevindingen 

bevestigden de stelling dat een relatief lage ulnotomie een negatieve impact zou hebben op het 

postoperatieve herstel niet. Integendeel, de resultaten van de patiënten die een meer distale 

ulnotomie ondergingen waren zelfs gunstiger met het verdwijnen van manken en optreden van 

beenderige fusie bij alle dieren. Alhoewel de kanteling van het proximale segment in deze gevallen 

gering was, leek dit de klinische resultaten niet te beïnvloeden.  Deze studie toont aan dat een meer 

distale osteotomie, die minder pijnlijk is voor de patiënt, een goede behandelingsmethode is voor een 

losse processus anconeus bij jonge honden. 
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INLEIDING 

 

Een losse processus anconeus, onderdeel van het elleboogdysplasiecomplex, is een frequent 

voorkomende orthopedische ontwikkelingsstoornis bij snelgroeiende jonge honden behorend tot grote 

en chondrodystrofe rassen. De beenderige fusie tussen de processus anconeus met de ulna blijft uit 

met gewrichtsinstabiliteit- en degeneratie tot gevolg. 

 

De pathogenese van de aandoening is omstreden en zou een multifactoriële aard hebben. Genetische 

predispositie, stofwisselingsstoornissen, nutritionele tekorten en trauma zouden aan de basis liggen. 

Mogelijke verklaringen voor het uitblijven van fusie zijn een abnormale ontwikkeling van de ulnaire 

incisura trochlearis, waarbij deze ellipsvormig wordt in plaats van rond, en een asynchrone groei van 

radius en ulna dewelke in een relatief te korte ulna resulteert. De humerale trochlea oefent in beide 

gevallen een opwaartse kracht uit op de processus anconeus. De processus anconeus verplaatst zich 

in proximale richting waardoor het verbeningsproces verstoord wordt of fragmentatie plaatsvindt.  

 

Alhoewel een conservatieve behandeling middels onderdrukking van pijn en ontsteking, 

gewichtscontrole, rust, voedinssupplementatie en revalidatie mogelijk is, geniet chirurgische ingrijpen 

de voorkeur. Men kan opteren voor chirurgische excisie van het losse fragment, interne fixatie of het 

uitvoeren van een proximale ulnaire osteotomie al dan niet gecombineerd met interne fixatie. Enkel 

deze laatste methode richt zich op het oplossen van de causale afwijking. Het laat namelijk een 

uiteenwijking van het proximale en distale ulnaire segment toe met verlenging van de ulna alsook de 

kanteling van het proximale deel.  Men stelt dat een relatief distaler gerealiseerde ulnotomie minder 

gunstig is ten opzichte van een eerder hoge snede daar het ligamentum interosseum, dat ulna en 

radius samenhoudt, deze translocatie zou beletten. Een te hoge snede zou dan weer een aanzienlijke 

instabiliteit met zich meebrengen en eveneens nadelig zijn voor een vlot herstel. 

 

Vijfentwintig gevallen waarbij een ulnotomie of ulnectomie uitgevoerd werd na diagnose en ter 

behandeling van een losse processus anconeus, werden uit het kliniekprogramma van de vakgroep 

medische beeldvorming van de huisdieren en orthopedie van de kleine huisdieren van de Universiteit 

Gent geselecteerd. Gegevens betreffende het signalement, de hoogte en richting van de osteotomie 

en de kanteling van het proximale segment werden in relatie gebracht tot klinische (mankheid, 

gewrichtsopzetting en beweeglijkheid) en radiografische (congruentie en artrose) resultaten. Dit met 

als doel de eerder beschreven stelling te toetsen aan de bevindingen in de praktijk. 
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. ANATOMIE EN ONTWIKKELING VAN HET ELLEBOOGGEWRICHT 

 

De elleboog is een complex gewricht dat de distale humerus met de proximale radius en ulna verbindt. 

De drie afzonderlijke articulaties die het bevat, worden allen omgeven door een gemeenschappelijk 

gewrichtskapsel. Het distale uiteinde van de humerus, de condyl genaamd, bevat mediaal de trochlea. 

Deze centrale depressie articuleert met de incisura trochlearis en het mediale coronoïd van de ulna, 

evenals met het mediale aspect van de radiuskop. De radiuskop articuleert voorts met het laterale 

gedeelte van de humeruscondyl, het capitulum. Daarnaast articuleert de radius met de ulna (Morgan 

et al., 2000). 

De proximale radiuskop vormt 75 tot 80% van het dragend vermogen van het gewricht. De overige 20 

tot 25% worden opgevangen door het mediale en laterale coronoïd van de ulna (Sjöström, 1998). 

De normale beweeglijkheid van het gewricht situeert zich tussen 30° tot 40° in flexie en 170° tot 180° 

in extensie, alhoewel het een lichte pronatie en supinatie toelaat. De incisura trochlearis voorkomt 

caudale verplaatsing van de humerus en de processus anconeus bezorgt het gewricht lateromediale 

stabiliteit door in het foramen supratrochleare te roteren (Morgan et al., 2000; Samoy et al., 2011; 

Sjöström, 1998).  

 

 

 

 

 

Figuur 1: lateraal (A) en mediaal (B) aanzicht van de distale humerus 
en proximale radius en ulna (uit Trostel, 2003a) 



4 
 

Door de complexiteit van het gewricht is een goed gecoördineerde ontwikkeling van zowel de 

articulaire als metafysaire groeiplaten van de betrokken beenderen noodzakelijk teneinde een perfecte 

congruentie van de gewrichtsvlakken te bekomen (Morgan et al., 2000). De longitudinale groei van de 

radius geschiedt vanuit een proximale en een distale groeiplaat. In de ulna is daarentegen slechts de 

distale groeiplaat verantwoordelijk voor de toename in lengte. De groei vanuit de ulnaire 

ossificatiehaard dient bijgevolg aan eenzelfde snelheid plaats te vinden als de combinatie van de groei 

vanuit de proximale en distale radiale groeiplaten (Sjöström, 1998). 

De ulna omvat, naast het distale verbeningscentrum nabij de carpaalbeenderen, ook een apofyseaal 

centrum in het olecranon. De processus coronoïdeus en anconeus worden over het algemeen na de 

geboorte gevormd door het geleidelijk verbenen van het gehele kraakbenig model van de proximale 

ulna.  

 

 ossificatiecentra vroegste visualisatie fusie 

d
is

ta
le

 h
u

m
e

ru
s

 

capitulum 2 tot 3 weken  

trochlea 2 tot 3 weken  

     capitulum verenigd zich met trochlea  6 weken 

     trochlea verenigd zich met distale epifyse  6 maanden 

mediale epicondyl 6 tot 8 weken  

     mediale epicondyl verenigd zich met distal       

     humerus 

 5 tot 7 maanden 

ra
d

iu
s

 proximale epifyse 3 tot 5 weken  

     epifyse verenigd zich met proximale radius  10 maanden 

radiaal sesambeen inconsistent  

u
ln

a
 

olecranon apofyse 7 tot 9 weken  

     olecranon apofyse verenigd zich met  

     proximale ulna 

 8 maanden 

 ossificatie processus anconeus 3 tot 4 maanden  

 ossificatie mediale processus coronoïdeus 3 tot 6 maanden  

 

 

Sommige hondenrassen, zoals de Duitse Herder en chondrodystrofische rassen, bezitten een aparte 

verbeningskern ter hoogte van de processus anconeus, dewelke rond de leeftijd van 10 tot 13 weken 

opduikt en zich verenigt met de ulna rond 18 tot 20 weken (Houlton et al., 2006; Morgan et al., 2000). 

 

 

 

Tabel 1: Radiografische verschijning van ossificatiecentra in het normale ellebooggewricht (naar 
Morgan et al., 2000) 
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2. ELLEBOOGDYSPLASIE 

 

Een losse processus anconeus maakt, naast een losse processus coronoïdeus en osteochondrosis 

dissecans van het mediale aspect van de humeruscondyl, deel uit van het elleboogdysplasiecomplex. 

Elleboogdysplasie wordt beschreven als zijnde een abnormale ontwikkeling van het ellebooggewricht 

bij de hond. De term osteochondrosis verwijst naar een locale verdikking van epifyseaal kraakbeen 

met uitgestelde enchondrale ossificatie waardoor één of meerdere kraakbeenflappen loskomen. De 

drie aandoeningen komen over het algemeen afzonderlijk voor, alhoewel de combinatie van meerdere 

mogelijk is. Verder behoren ook gewrichtsincongruentie, onvolledige fusie van de mediale epicondyl 

en idiopatische osteoartrose tot het elleboogdysplasiecomplex (Houlton et al., 2006).  

 

3. LOSSE PROCESSUS ANCONEUS 

 

3.1 INCIDENTIE EN PREVALENTIE 

 

Een losse processus anconeus komt voor bij snelgroeiende honden behorend tot grote en tot 

chondrodystrofische rassen. De aandoening wordt het frequentst vastgesteld bij de Duitse Herder 

maar ook volgende rassen zouden een verhoogd risico hebben op een losse processus anconeus: de 

Basset Hound, de Berner Sennenhond, de Sharpei, de Chow Chow, de Engelse Setter, de Golden en 

Labrador Retriever, de Mastiff, de Newfoundlander, de Pomeranian, de Rottweiler en de Sint-Bernard 

(Brunnberg en Forterre, 2005; LaFond et al., 2002). Mannelijke honden zouden tweemaal vaker 

aangetast zijn dan vrouwelijke dieren. In 20% tot 35% van de gevallen treedt de aandoening bilateraal 

op (Sjöström, 1998). De honden worden doorgaans op een leeftijd van 4-10 maanden aangeboden. 

 

 

 

Figuur 2: schematische weergave van de 
lokalisatie van elleboogdysplasie op een 
mediaal aanzicht van het gewricht: 
osteochondrosis dissecans van de mediale 
humeruscondyl (OCD), losse processus 
anconeus (LPA) en losse processus 
coronoideus (LPC) (naar Peak Veterinary 
Referral Centre, 2013) 
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3.2 ETIOPATHOGENESE 

 

Zoals hoger beschreven, vormt de beenderige verbinding tussen de processus anconeus met de ulna 

zich vanuit de proximale ossificatiehaard van de ulna of vanuit een aparte verbeningskern. De fusie is 

normaal volledig op 18 tot 20 weken ouderdom. Indien de processus anconeus zich op de leeftijd van 

20 weken niet met de ulnaire metafyse verenigd heeft, zal spontane fusie niet meer plaatsvinden 

(Morgan et al., 2000; Sjöström, 1998). Het fragment wordt aangeduid als zijnde een losse processus 

anconeus. Het is verbonden met de ulna door middel van fibreus of fibrocartilagineus weefsel of is er 

volledig van gescheiden. Verplaatsing van het fragment en rotatie ervan in de fossa olecranon van de 

distale humerus kunnen voorkomen (Trostel et al., 2003c). 

 

De pathogenese van de aandoening is omstreden. Een multifactoriële oorzaak zou aan de basis 

liggen. Mogelijk spelen een erfelijke ontwikkelingsabnormaliteit, stofwisselingsstoornissen, nutritionele 

onevenwichten, een  genetische afwijking van normaal groeistimulerend hormoon en trauma een rol 

(LaFond et al., 2002; Sjöström, 1998).  

 

Éen van de voorgestelde verklaringen is een abnormale ontwikkeling van de ulnaire incisura 

trochlearis. Meerdere afwijkingen werden vastgesteld waarvan de volgende aanzet gaven tot de 

ontwikkeling van een losse processus anconeus. Er werd namelijk een verhoging van de mediale 

processus coronoïdeus beschreven waardoor de humeruscondyl zich naar proximaal begaf en een 

vergroting van de humeroradiale gewrichtsspleet ontstond. De opwaartse kracht werd via de 

humeruscondyl op de processus anconeus overgezet. Daarbij resulteerde de ontwikkeling van het 

gewricht in een ellipsvormige incisura waarvan de kromming te nauw was om de groeiende humerale 

trochlea te omvatten. Opnieuw werd een verhoogde druk uitgeoefend op de processus anconeus en 

eveneens op de processus coronoïdeus lateralis en medialis. Het effect van de opwaartse druk op de 

processus anconeus was deformatie en partiële tot volledige scheiding van de processus met de ulna 

(Trostel et al., 2003a). 

Figuur 3: een niet verplaatste losse processus anconeus 
op een mediolaterale radiografie van het 
ellebooggewricht in flexie waarop de oranje pijl de 
scheiding tussen de processus anconeus en de ulna 
weergeeft. U: ulna, R: radius, H: humerus 
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Een andere theorie beschrijft een verstoorde ossificatie van de processus anconeus door 

osteochondrose als gevolg van een toegenomen mechanische stress op het fragment. Het fragiele 

kraakbeen splitst op waardoor de normale verbening belet wordt (Sjöström, 1998). Deze theorie wordt 

echter niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Tot op heden werd de aanwezigheid van 

degeneratief kraakbeen ter hoogte van de ossificatiehaard van de processus anconeus niet 

aangetoond (Trostel et al., 2003c).  

 

De voornaamste oorzaak zou echter een asynchrone groei zijn van radius en ulna. Er ontstaat tijdens 

de cruciale fase in de ontwikkeling van het gewricht, een niveauverschil tussen radius en ulna waarbij 

de ulna relatief te kort is.  De radiuskop oefent zodoende een opwaartse kracht uit dewelke via de 

humerale trochlea naar de processus anconeus overgezet wordt. De processus anconeus wordt door 

de druk in proximale richting verplaatst waardoor het verbeningsproces verstoord wordt of 

fragmentatie van de processus plaatsvindt (Samoy et al., 2006; Sjöström, 1998). Het fragment 

ondergaat ischemie, degeneratie en multifocale dystropische mineralisatie. De secundaire 

ossificatiehaard is gevoelig aan de krachten waardoor de verbreking zich vaak op de locatie van de 

haard voordoet (Trostel et al., 2003a). 

 

 

4. DIAGNOSE VAN EEN LOSSE PROCESSUS ANCONEUS 

 

4.1 ANAMNESE 

 

Wanneer de processus anconeus fibreus stevig met de ulna verbonden is, zijn klinische symptomen 

minimaal. Symptomen ontwikkelen zich pas wanneer deze verbinding fissuren vertoont en de 

stabiliteit van het gewricht afneemt (Morgan et al., 2000). De hond wordt aangeboden met klachten 

van intermitterend manken op één of op beide voorpoten. Het manken verergert na inspanning. Het 

dier lijkt stijf na rust (Schulz, 2013).  

Figuur 4: schematische weergave van de verschillende vormen 
van gewrichtsincongruentie dewelke aan de basis van een 
losse processus anconeus kunnen liggen. A – congruent 
gewricht met parallelle gewrichtsspleet met 1. humerus, 2. ulna, 
3. radius, 4. incisura trochlearis van de ulna B – incongruent 
gewricht waarbij de incisura trochlearis ellipsvormig is in plaats 
van rond C – incongruent gewricht ten gevolge van een relatief 
te korte ulna, door de distalere ligging van het ulnaire 
gewrichtsvlak ontstaat een step tussen radius en ulna (naar 
Samoy et al., 2006) 
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4.2 INSPECTIE 

 

Allereerst bekijkt men tot welk ras het aangeboden dier behoort alsook hoe oud het is. Hoger 

beschreven rassen lopen namelijk meer risico op een losse processus anconeus. Het vertonen van 

symptomen op een jonge leeftijd, tussen 4 en 10 maanden ouderdom, is hier eveneens indicatief voor 

(Hazewinkel, 2003). 

 

In de helft van de gevallen merkt men bij het zitten en staan een exorotatie en lichte abductie van de 

aangetaste poot op. Bij een unilateraal voorkomen, wordt het gewicht naar het gezonde lidmaat 

verplaatst. Het manken is over het algemeen duidelijk. Stijfheid van het aangetaste gewricht kan het 

naar lateraal zwaaien van het lidmaat veroorzaken tijdens de zweeffase van de gang (Schulz, 2013; 

Trostel et al., 2003b). Er kan inspanningsintolerantie optreden door pijn, vooral wanneer het probleem 

zich bilateraal situeert. De hond komt rustiger over (Morgan et al., 2000). 

 

4.3 PALPATIE 

 

In de acute fase kan atrofie van de spiermassa ten gevolge van een verminderd gebruik van het 

lidmaat, waargenomen worden. De beweeglijkheid is beperkt. Crepitatie en pijn worden uitgelokt bij 

passieve beweging, en dit voornamelijk bij hyperextensie (Hazewinkel, 2003). Crepitatie kan op jonge 

leeftijd evenwel in gezonde ellebogen vastgesteld worden. In erge gevallen is de elleboog opgezet 

wegens steriele synovitis door irritatie (Morgan et al., 2000). Dit is lateraal te voelen tussen de ulna en 

de achterrand van de humerus (Van Ryssen, 2011). De opzetting kan meer uitgesproken zijn na 

fysische inspanning.  

 

De verdere ontwikkeling van osteoartrose impliceert verdikking van het gewrichtskapsel alsook 

vorming van osteofyten. De beweeglijkheid van het gewricht wordt hierdoor sterk gelimiteerd. Het 

manken evolueert naar een mechanisch manken dat eerder door de restrictie in mobiliteit veroorzaakt 

wordt, dan door pijn. De spieratrofie wordt nog meer uitgesproken. Naast de verdikking van het 

gewrichtskapsel, kan men ook een toegenomen prominentie van de mediale humeruscondyl voelen 

(Morgan et al., 2000). 

Figuur 5: typische stand van het aangetaste 
lidmaat (linker voorpoot) (uit Trostel et al., 2003b) 
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4.4 RADIOGRAFIE 

 

Een compleet radiografisch onderzoek vereist volgende opnamen: een craniocaudale, standaard en 

gebogen mediolaterale en tenslotte een schuine mediolaterale. Het nemen van de beelden in 4 

verschillende richtingen laat toe, naast een losse processus anconeus, andere orthopedische lesies 

zoals osteochondrosis dissecans en een losse processus coronoïdeus uit te sluiten (Cross en 

Chambers, 1997; Trostel et al., 2003c).  

 

4.4.1 Positionering van het dier 

 

Voor de mediolaterale opnamen wordt de patiënt in laterale decubitus geplaatst met de in beeld te 

brengen poot onderaan. De stralenbundel wordt op de mediale epicondyl van de humerus 

gecentreerd. Pronatie of supinatie van de onderarm dienen vermeden te worden. De elleboog wordt 

eerst in een normale graad van flexie gehouden, om vervolgens maximaal gebogen te worden. De 

losse processus anconeus is het vlotst waar te nemen op deze laatste opname. Er is namelijk geen 

superimpositie van de mediale humerusepicondyl op het olecranon (Cross en Chambers, 1997; 

Houlton et al., 2006). Bij dergelijke overlap kan in honden jonger dan 8 maanden de groeiplaat van de 

mediale humeruscondyl verward worden met een losse processus anconeus (Morgan et al., 2000). 

Op de mediolaterale opnamen kan het gewricht verder gecontroleerd worden op de aanwezigheid van 

incongruentie en peri-articulaire osteofytose (Trostel et al., 2003b). 

 

Het gewricht wordt daaropvolgend maximaal gestrekt en het antebrachium geroteerd zodat een 

supinatie van 15° bekomen wordt. Hieruit komt het schuine mediolaterale beeld voort dat toelaat het 

mediale coronoïd en de mediale humeruscondyl te beoordelen (Cross en Chambers, 1997; Trostel et 

al., 2003b). 

Tenslotte wordt de hond in sternale decubitus gepositioneerd met de betreffende poot in extensie en 

licht mediaalwaarts gedraaid. De bundel wordt onder een hoek van 10° tot 20° naar proximaal gericht 

om de cranio-caudale opname te bekomen (Cross en Chambers, 1997). Hierop kan de breedte van 

de laterale en mediale gewrichtsspleet beoordeelt worden. 

 

Figuur 6: positionering voor A - de standaard mediolaterale opname, B - de mediolaterale opname in 
flexie, C - de craniocaudale opname (uit Schulz, 2013) 
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Routinematig worden beide ellebogen radiografisch onderzocht daar de aandoening over het 

algemeen bilateraal voorkomt. Bovendien kunnen beide ellebogen zodoende met elkaar vergeleken 

worden (Cross en Chambers, 1997; Trostel et al., 2003b). 

 

4.4.2 Radiografische bevindingen 

Een radioluscente lijn tussen de processus anconeus en de ulna, zoals zichtbaar is op figuur 3, wijst 

op de aanwezigheid van een losse processus anconeus. Een definitieve diagnose kan, zoals hoger 

vemeld, pas gesteld worden bij dieren ouder dan 20 weken (Cross en Chambers, 1997; Trostel et al., 

2003c). De scheiding kan partieel of totaal zijn en het fragment kan al dan niet verplaatst zijn. De 

processus anconeus krijgt een vlekkig en onregelmatig uitzicht (Flückiger, 2012). 

 

Naargelang de duur van het probleem, de grootte en de verplaasting van het fragment, is een 

variabele maat van osteoartrotische veranderingen zichtbaar. De osteoartrose kan gegradeerd 

worden volgens het protocol van de International Elbow Working Group naargelang de aanwezigheid 

en grootte van osteofyten (botuitsteeksels), elleboogincongruentie en sclerose (een toename in 

botdensiteit).  

 

Tabel 2: elleboogdysplasie gradering volgens het protocol van de International Elbow Working Group 
(update 2012) naargelang de radiografische bevindingen (naar Flückiger, 2012) 

elleboogdysplasie gradering bevindingen 

0 normaal ellebooggewricht normaal ellebooggewricht 

geen tekenen van incongruentie, sclerose of artrose 

1 milde artrose osteofyten in het gewricht ≤ 2 mm hoog 

sclerose aan de basis van het coronoid (trabeculair patroon 

zichtbaar) 

2 matige artrose  

of vermoeden van een 

primair letsel 

osteofyten van 2-5 mm hoog  

sclerose aan de basis van het coronoid (geen trabecu-lair 

patroon) 

niveauverschil van 3-5 mm tussen radius en ulna (incongruentie) 

indirecte tekenen van een primair letsel (LPA, LPC, OCD) 

3 erge artrose  

of duidelijk primair letsel 

osteofyten > 5 mm hoog 

niveauverschil van > 5 mm tussen radius en ulna (duidelijke 

incongruentie) 

duidelijke aanwezigheid van een primair letsel (LPA, LPC, OCD) 

 

Osteo- en enthesiofytformatie vinden respectievelijk plaats periarticulair en ter hoogte van de 

aanhechting van weke delen aan de beenderige onderdelen van het gewricht. Op laterale beelden 

concentreert men zich daarom op de proximale rand van de processus anconeus, de rand van de 

incisura trochlearis, het caudale aspect van het mediale coronoïd, het craniale aspect van de 
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radiuskop, het caudale deel van de processus epicondylaris lateralis en tenslotte op het craniale 

aspect van de distale humerus. Op de craniocaudale radiografie let men op het mediale coronoïd en 

de rand van de mediale humerusepicondyl (Morgan et al., 2000).  

 

 

 

Ter hoogte van de fractuurlijn en distaal van het proximale radioulnaire gewrichtsvlak ontwikkelt zich 

op de ulna subchondrale sclerose (Hazewinkel, 2003; Houlton et al., 2006; Van Ryssen, 2011). Het 

gewricht kan opgezet zijn en de peri-articulaire weefsels gezwollen (Schulz, 2013). 

 

 

 

 

Figuur 7: schematische weergave van de lokaties dewelke van belang zijn 
voor de gradering van osteoartrose in het ellebooggewricht. A – het 
proximale oppervlak van de processus anconeus (a), het craniale aspect 
van de radiuskop (b), de craniale rand van de mediale processus 
coronoïdeus (c), het caudale oppervlak van de laterale condylaire kam (d), 
sclerose van de ulnaire incisura trochlearis ter hoogte van de basis van het 
coronoïd (e), B - het mediale oppervlak van de mediale humerale epicondyl 
(f), de mediale rand van de mediale processus coronoïdeus (g), uitholling 
van het subchondrale been: OCD-achtige lesies (h), formatie van 
botuitsteeksels (i) (uit Hazewinkel, 2008) 

Figuur 8: standaard mediolaterale opnamen van een A – normale 
elleboog en B – elleboog met tekenen van osteoartrose aangeduid 
door middel van oranje pijlen 
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Elleboogincongruentie ten gevolge van een relatief te korte ulna kan waargenomen worden onder de 

vorm van een versmalling van de gewrichtsspleet tussen de tip van de processus anconeus en de 

humeruscondyl en een distale graduele verwijding ervan tussen het semilunaire gewrichtsvlak van de 

ulna en de humeruscondyl. Een niveauverschil is zichtbaar tussen de radiuskop en de processus 

coronoïdeus van de ulna waarbij de radiuskop zich relatief proximaler bevindt (Hazewinkel, 2008).  

 

 

4.5 ANDERE BEELDVORMINGSMETHODEN 

 

Niettegenstaande dat een goed klinisch onderzoek en radiografische opnamen over het algemeen tot 

een goede diagnosestelling leiden, kunnen andere methoden zoals computertomografie een 

meerwaarde bieden. De apparatuur is helaas niet in alle praktijken beschikbaar. Ook artroscopie kan 

toegepast worden om de diagnose te bevestigen en de verplaatsing van het fragment te evalueren, de 

processus coronoïdeus te controleren en de mate van gewrichtsdegeneratie na te gaan (Houlton et 

al., 2006; Trostel et al., 2003c; Van Ryssen, 2011). 

 

5. BEHANDELING 

 

Het behandelen van een losse processus anconeus is aangewezen daar de aandoening tot erge 

chronische schade leidt ter hoogte van het gewricht en de omliggende structuren. Het resulteert 

namelijk in uitgebreide osteoartrose, destructie van het gewrichtskraakbeen, bursitis, ossificatie van 

de ligamenten, chronisch manken en in een duidelijke reductie van de beweeglijkheid van het gewricht 

(Sjöström et al., 1995). Alhoewel een chirurgische benadering de voorkeur geniet, is conservatieve 

behandeling mogelijk. Een zeer chronische toestand of economische beperkingen kunnen hier reden 

toe geven (Houlton et al., 2006).  

 

 

Figuur 9: standaard mediolaterale radiografische opname waarop A – de 
van proximaal naar distaal graduele verwijding van de gewrichtsspleet en 
B – het niveauverschil tussen het radiale en ulnaire gewrichtsvlak met 
behulp van oranje pijlen aangeduid worden 
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Doch zal de elleboogartrose op termijn snel verder progresseren (Kapatkin et al. 2005; Krotscheck et 

al., 2000). Afhankelijk van de leeftijd en het ras waartoe de patiënt behoort, de aanwezigheid van 

incongruentie en de relatieve stabiliteit van de processus anconeus, kan geopteerd worden voor één 

der volgende chirurgische technieken: het verwijderen van de losse processus anconeus, interne 

fixatie van het fragment, het uitvoeren van een osteotomie van de proximale ulna of een combinatie 

tussen de osteotomie en interne fixatie (Houlton et al., 2006; Krotscheck et al., 2000). 

 

5.1 CONSERVATIEVE BEHANDELING 

 

De conservatieve aanpak bestaat uit vijf onderdelen: gewichtscontrole, rust, het onderdrukken van de 

ontsteking, administratie van voedingssupplementen en revalidatie. De belasting van het gewricht 

vermindert bij het voorkomen en behandelen van obesitas en het matigen van fysieke inspanningen. 

Naarmate de intensiteit van het manken afneemt, kan de beweging geleidelijk aan opgebouwd worden 

teneinde de omliggende spiermassa te versterken en de beweeglijkheid van de elleboog te 

verbeteren. Fysiotherapie kan hiertoe bijdragen (Peirone et al., 2010; Schulz, 2013). 

 

Niet-steroïdale ontstekingsremmers, zoals carprofen en meloxican, inhiberen het cyclo-oxigenase 

enzyme COX-2 en de lipoxygenase, beide belangrijke componenten in het ontstekingsproces. Daar 

de meeste van deze farmaceutica ook op het COX-1 enzyme inwerken, kunnen ze erge bijwerkingen 

veroorzaken bij langdurige inname, vooral bij oudere dieren. Omwille van de mogelijk nadelige 

effecten op het lichaam, wordt een routinebloedonderzoek aangeraden bij het opstarten van de 

behandeling. Nieuwere hoogselectieve cyclo-oxygenase-2-inhibitoren, met name firocoxib, 

robenacoxib en mavacoxib, kunnen eventueel een veiliger alternatief bieden. Naast het anti-

inflammatoire effect, zouden de niet-steroïdale ontstekingsremmers eveneens een modulerende 

werking uitoefenen op het kraakbeenmetabolisme en zo de progressie van de osteoartrose vertragen 

(Henrotin et al., 2005; Peirone et al., 2010). 

 

De voedingssupplementen diacerein, glucosamine en chondroïtinesulfaat milderen de symptomen en 

gaan de structurele veranderingen van osteoartrose tegen. In het algemeen treedt het gewenste effect 

van deze nutraceuticals pas na een periode van 6 tot 8 weken op (Henrotin et al., 2005). Het dieet kan 

aangevuld worden met omega-3-vetzuren (Peirone et al., 2010). 

 

Bij chronische patiënten die een acute fase van klinische symptomen doormaken, kan een spoeling 

van het gewricht gevolgd door intra-articulaire injecties met hyaluronzuur toegepast worden. Dit 

gebeurt aanvullend op de orale behandeling met ontstekingsremmers (Peirone et al., 2010).  
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5.2 CHIRURGISCHE VERWIJDERING VAN DE PROCESSUS ANCONEUS 

 

Initieel werd het verwijderen van de processus anconeus verkozen. Het fragment kan lateraal of 

mediaal benaderd worden. De meest gebruikte methode is de laterale benadering. De patiënt wordt 

hiervoor in laterale decubitus geplaatst wordt. De huidincisie start proximaal van de laterale 

humerusepicondyl en loopt gecentreerd over de epicondylaire processus tot het proximale uiteinde 

van de radius. Vervolgens wordt de fascia langsheen de craniale rand van de laterale spierbuik van de 

musculus triceps ingesneden. De fascia en het laterale hoofd van de musculus triceps brachii worden 

naar caudaal geretraheerd. De vezels van de musculus anconeus, die zodoende verschijnt, kunnen in 

de middellijn gesplitst worden of door middel van een scherpe incisie van de aanhechting op de 

laterale epicondylaire kam verwijderd worden. Het gewrichtskapsel wordt geopend en met de 

anconeusspier naar caudaal gebracht. Hierdoor worden het caudale gewrichtscompartiment, de 

laterale humeruscondyl en de processus anconeus geëxposeerd (Houlton et al., 2006; Schulz, 2013). 

De elleboog wordt in maximale flexie gepositioneerd. De processus anconeus wordt daaropvolgend 

met een forceps gegrepen en verwijderd. Wanneer de processus door fibreus weefsel aan de ulna 

verbonden is, dient dit eerst ingesneden te worden. Het ulnaire vlak van de fractuur kan met behulp 

van een vijl glad gemaakt worden. Tenslotte wordt het gewrichtskapsel gespoeld. Het kapsel en de 

vezels van de musculus anconeus worden eenvoudig doorlopend gehecht met behulp van 

resorbeerbare monofilament hechtdraad. (Cross en Chambers, 1997; Houlton et al., 2006; Morgane et 

al., 2000; Schulz, 2013). 

Figuur 10: schematische weergave van de 
excisie van de processus anconeus (uit 
Houlton et al., 2006) 

Figuur 11: schematische weergave van de caudolaterale benadering van het ellebooggewricht. A – de 
curvilineaire incisie, B – de vezels van de musculus anconeus kunnen gesplitst worden of C – de 
musculus anconeus kan van de aanhechting op de laterale epicondylaire kam verwijderd worden (uit 
Houlton et al., 2006) 
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Wanneer ook de mediale processus coronoïdeus aangetast is, kan men zich mediaal toegang tot het 

gewricht verlenen. De huid wordt mediaal ingesneden van de mediale epicondylaire processus, distaal 

langs de mediale epicondyl tot aan de proximale radius. De pees van de musculus pronator teres, het 

gewrichtskapsel en het collateraalligament worden doorgesneden. Een andere techniek omvat het 

scheiden en retraheren van de musculus flexor carpi radialis en de oppervlakkige digitaalspieren 

waarna het gewrichtskapsel parallel aan de scheiding geopend wordt. Het mediale coronoïd kan 

geïnspecteerd en behandeld worden, gevolgd door het sluiten van het craniomediale 

gewrichtscompartiment. Daarna worden de nervus ulnaris en het mediale hoofd van de musculus 

triceps brachii naar caudaal verplaatst. De musculus anconeus en het gewrichtskapsel worden parallel 

aan de mediale processus epicondylaris ingesneden. De excisie van het losse fragment en de sluiting 

van het gewricht worden verricht zoals hoger omschreven (Schulz, 2013). 

 

Verder kan het fragment ook artroscopisch verwijderd worden via een mediale benadering (Trostel et 

al., 2003b). Deze minimaal invasieve techniek laat toe meerdere gewrichten simultaan te behandelen. 

Het risico op infectie is lager dan bij een arthrotomie, het herstel van de ingreep verloopt vlotter en 

sneller en het uitzicht is cosmetisch beter (Kapatkin, 2005). 

 

Figuur 12: schematische weergave van de mediale benadering van het 
ellebooggewricht. A – de huidincisie, B – de incisie doorheen de fascia met 
de retractie ervan waardoor de buigpezen geëxposeerd worden, C – de 
scheiding van de diepe musculus flexor digitalis en de musculus flexor carpi 
radialis waardoor het gewrichtskapsel zichtbaar wordt, D – de incisie in het 
gewrichtskapsel, het caudale aspect van het mediale collateraalligament kan 
doorgesneden worden om de expositie van het gewricht te vergroten (uit 
Houlton et al., 2006) 
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5.3 INTERNE FIXATIE VAN DE PROCESSUS ANCONEUS 

 

Reductie en fixatie van de losse processus anconeus aan de ulnaire metafyse beoogt de progressie 

van de osteoartrose die uit de gewrichtsinstabiliteit resulteert, te voorkomen (Cross en Chambers, 

1997). De fixatie kan bij honden jonger dan 24 maanden uitgevoerd worden. Op latere leeftijd of 

wanneer de processus anconeus reeds een excessieve avasculaire necrose onderging, wordt het 

verwijderen van het fragment verkozen (Trostel et al., 2003b). 

 

Het olecranon wordt lateraal of mediaal benaderd. Het proximodistale aspect van de ulna wordt in 

zicht gebracht door de huidincisie naar caudaal te verplaatsen. De elleboog wordt gebogen. Een 

dunne Kirschner-draad wordt vanuit caudaal en loodrecht op het breukvlak doorheen ulna in de 

processus anconeus aangebracht. Een gat van 3,5 mm diameter wordt parallel aan de draad geboord 

vanuit de caudale ulnaire metafyse tot aan de scheiding met de processus anconeus. Het boren wordt 

verdergezet door de processus anconeus met een smallere boorkop van 2,5 mm diameter. De 

bekomen tunnel wordt opgemeten en een schroef met een kortere lengte uitgekozen. Zo wordt 

blootstelling van de schroeftip in het gewricht, wat tot hemartrose en osteoartritis zou leiden, 

vermeden. De schroef dient zich centraal in de processus anconeus te bevinden en loodrecht op de 

scheiding van het fragment met de ulna. De compressie van het fragment tegen de ulna zou de fusie 

tussen beiden bevorderen (Fox et al., 1996; Herron, 1970; Schulz, 2013). De schroef kan in principe 

ook vanuit craniaal door de processus anconeus in de ulna verankerd worden. Het hoofd van de 

schroef hoort dan verzonken te worden in het gewrichtskraakbeen. De caudale benadering is 

nochtans voordeliger omdat het gat dat het kleine fragment perforeert smaller is, het hoofd van de 

schroef zich niet in het gewricht bevindt en het plaatsen en verwijderen van de schroef makkelijker is 

(Cross en Chambers, 1997). Het gewricht wordt routinematig gesloten. Achtereenvolgens kan een 

proximale ulnotomie toegepast worden.  

 

De fixatie kan ook onder artroscopische begeleiding plaatsvinden. Standaard toegangen tot het 

gewricht worden gebruikt naast een kleine huidincisie ter hoogte van het caudale aspect van de ulna 

op het niveau van de processus anconeus. Langs deze incisie wordt de schroef ingebracht op 

dezelfde wijze als bij de ingreep middels artrotomie (Schulz, 2013).  

Figuur 13: interne fixatie waarbij de 
schroef vanuit craniaal door de 
processus anconeus in de ulna 
verankerd werd (uit Trostel et al., 
2003c) 
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5.4 PROXIMALE ULNAIRE OSTEOTOMIE 

 

Wanneer subluxatie of incongruentie van het gewricht aanwezig is, met slechts minimale 

degeneratieve letsels en de hond jonger is dan 1 jaar, kan men opteren voor een proximale ulnaire 

osteotomie of ostectomie (Houlton et al., 2006; Schulz, 2013). De incongruentie, die het gevolg is van 

een relatief te lange radius of te korte ulna, is verantwoordelijk voor een opwaartse kracht op de 

processus anconeus. Fusie wordt zo belet. Bij het doorzagen van de diafyse van de ulna, kunnen de 

beenfragmenten uit elkaar wijken waardoor de verhouding hersteld wordt (Cross en Chambers, 1997). 

De intra-articulaire druk op het fragment valt weg en bijgevolg kan spontane fusie plaatsvinden. De 

resultaten van deze ingreep zijn succesvol, niettegenstaande dat de processus anconeus zich 

uitzonderlijk bindt op een onjuiste locatie (Houlton et al., 2006; Schulz, 2013). 

 

 

 

De hoogte en richting van de osteotomie zijn afhankelijk van het ras en de graad van incongruentie. 

Bij chondrodystrofische rassen zou de osteotomie bij voorkeur eerder halverwege of distaal van de 

diaphyse uitgevoerd worden daar er in deze categorie een hoge incidentie van non-unions zou 

bestaan na het uitvoeren van een proximale osteotomie. Over het algemeen wordt een ulnectomie 2 

tot 3 cm distaal van de radiuskop uitgevoerd en beensegment van 4 tot 6 mm weggenomen. Het 

snijvlak kan zowel schuin als transvers gemaakt worden. De transverse benadering is makkelijker en 

bij jonge honden eenvoudigweg met een rongeur uit te voeren maar resulteert in een hogere 

morbiditeit. Een schuine snede geniet de voorkeur (Houlton et al., 2006) alhoewel de heling te snel 

kan verlopen (Cross en Chambers, 1997). Deze snede belet extreme mobiliteit en kanteling van het 

proximale ulnaire fragment naar craniaal teweeggebracht door de trekkracht van de musculus triceps 

brachii (Sjöström et al., 1995). De callusvorming zal minder omvangrijk zijn en het plaatsen van een 

medullaire pin overbodig (Samoy et al., 2006). 

Figuur 14: schematische weergave van A – een 
ulnotomie en B – een ulnectomie (uit Trostel et 
al., 2003c) 
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De techniek kan gecombineerd worden met interne fixatie van de processus anconeus door middel 

van een beenschroef om de fusie met de ulna te bevorderen, en het plaatsen van een medullaire pin 

in de ulna teneinde varusdeformatie te voorkomen (Cross en Chambers, 1997, Samoy et al., 2006). 

 

De huid wordt caudaal van de ulna van mediaal op het tuber olecranon tot halverwege de diafyse 

ingesneden. De subcutis en fascia worden vervolgens langs dezelfde lijn ingesneden. De aanhechting 

van de musculus flexor carpi ulnaris en ulnaris lateralis worden losgemaakt en opgelicht. De 

osteotomie wordt bekomen met behulp van een oscillerende zaag of draadzaag en in een 

proximodistale, caudocraniale, lateromediale richting georiënteerd (Houlton et al., 2006; Schulz, 

2013). Proximocaudaal start de snede ongeveer ter hoogte van de radiuskop om craniodistaal net 

boven het ligamentum interosseus te eindigen. Bij gebrek aan een oscillerende zaag, kan de 

osteotomie verkregen worden door in het hoger beschreven vlak series gaten te boren en deze met 

een scherpe osteotoom van elkaar los te snijden. Daar de ulnaire beenschors in deze regio relatief dik 

is, neigt het bot longitudinaal door te splitsen bij het gebruik van een osteotoom (Houlton et al., 2006). 

De osteotomie veroorzaakt een proximale verplaatsing van het bovenste beenfragment. Een stuk van 

2 tot 4 mm been kan gereseceerd worden om te voorkomen dat de osteotomie heelt vooraleer het 

groeifase van de jonge hond afgerond is. De fascia van de musculus flexor carpi radialis wordt 

caudaal van de ulna aan de fascia van de musculus ulnaris lateralis gehecht. De subcutis en huid 

worden routinematig gesloten (Schulz, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: schematische weergave van de 
trekkracht van de musculus triceps brachii (1) 
en de hieruit voortkomende uiteenwijking van 
de beide beenfragmenten en kanteling van 
het proximale ulnaire segment (2) (uit 
Thomson en Robins, 1995) 
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5.5 POST-OPERATIEVE ZORG 

 

Direct post-operatieve radiografische opnamen worden aanbevolen om de correcte plaatsing van 

implantaten en de positie van de beenfragmenten na te gaan, alsook de osteotomie te evalueren. 

Radiografie wordt 6 weken en 3 maanden na de operatie herhaald ter beoordeling van de 

callusformatie, de fusie van de processus anconeus met de ulna en eventuele degeneratieve 

gewrichtsveranderingen (Schulz, 2013). 

 

 

Figuur 16: weergave van het verloop van een ulnotomie 
met 1. de positionering van het lidmaat, 2. de incisie, 3. 
de expositie van de ulna, 4. het bepalen van de 
lokalisatie van de snede, 5. het aanbrengen van de 
draadzaag, 6. het doorzagen van de ulna, 7. de 
osteotomie 
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De wonde wordt afgedekt met een verband gedurende 5 tot 7 dagen teneinde tegendruk te 

verschaffen aan de weke delen en indien van toepassing, de osteotomie te ondersteunen. De activiteit 

van het dier wordt na verwijdering van de processus anconeus gedurende 2 weken beperkt (Sinibaldi 

en Arnoczky, 1975). De rustperiode bedraagt 4 weken ingeval van een ulnaire osteotomie. Naderhand 

kan de beweging geleidelijk en gecontroleerd opgebouwd worden door middel van korte wandelingen 

aan de leiband, passieve beweging en fysiotherapie (Peirone et al., 2010; Schulz, 2013).  

 

5.6 MOGELIJKE COMPLICATIES EN PROGNOSE 

 

Helaas leidt geen enkele chirurgische ingreep tot een functioneel normaal gewricht. Osteoartrose zal 

in elke patiënt verder progresseren alhoewel een snelle diagnostiek en interventie de ontwikkeling 

ervan kunnen vertragen (Cross en Chambers, 1997). Een directe vergelijking van de resultaten is 

omslachtig vanwege de variatie tussen de methoden en het ontbreken van vergelijkende studies. De 

geschiktheid van de ingrepen verschilt bovendien naargelang de leeftijd en klinische presentatie van 

de patiënt (Cross en Chambers, 1997). 

 

Het verwijderen van de processus anconeus zou een variabele prognose kennen ten gevolge van de 

gewrichtsinstabiliteit die ontstaat, waardoor de techniek nu voor chronische gevallen gereserveerd 

wordt (Houlton et al., 2006, Krotscheck et al., 2000). Het zou aanvankelijk verbetering van de 

mankheid geven, maar slechts een minderheid van de patiënten zou volledig mankvrij worden en de 

beterschap zou slechts van korte duur zijn. Volgens sommige studies ontwikkelt de osteoartrose zich 

in alle gevallen verder, waardoor de waarde van de ingreep in vraag gesteld wordt (Krotscheck et al., 

2000, Morgane et al., 2000; Thomson en Robins, 1995). Andere studies documenteren daarentegen 

een excellente lange termijn functie na excisie en een eerder gunstige prognose (Trostel et al., 

2003b). 

 

Het louter intern fixeren van het anconeaal fragment aan de ulna wordt slechts zelden toegepast 

omwille van de moeilijkheid van de techniek, ondermaatse klinische resultaten en de aan het 

implantaat gerelateerde complicaties (Cross en Chambers, 1997). Dergelijke verwikkelingen zijn 

bijvoorbeeld onvoldoende mineralisatie van de processus anconeus om de schroef degelijk vast te 

zetten alsook het post-operatief breken van het implant, vaak gelokaliseerd ter hoogte van de 

scheiding van het fragment met de ulna (Herron, 1970; Schulz, 2013). Het breken van de schroef 

noodzaakt de verwijdering ervan, die vaak moeizaam verloopt (Cross en Chambers, 1997).  

 

De prognose na het uitvoeren van een proximale ulnotomie lijkt op het eerste zicht superieur aan de 

prognose van de andere methoden (Cross en Chambers, 1997). De osteotomie situeert zich buiten 

het gewricht. Dit verlaagt, in tegenstelling tot intra-articulaire ingrepen, de incidentie van 

osteoartrotische veranderingen uitgelokt door chirurgisch trauma aan het gewricht (Sjöström et al., 

1995). De combinatie van een ulnotomie met stabilisatie en compressie van het anconeaal fragment 

aan de ulna zou radiografisch een beter resultaat geven dan een osteotomie op zich (Pettitt et al, 
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2009). Post-operatief kan de fixatie van nut zijn wanneer de fusie na ulnotomie niet spontaan optrad 

(Cross en Chambers, 1997). 

 

Klassieke complicaties na chirurgische behandeling zijn iatrogene infectie en seromavorming. De 

honden kunnen tijdelijk last ondervinden van de postoperatieve zwelling en callusformatie. Bij 

groeiende honden kan de overbrugging tussen de beide ulnaire segmenten te snel optreden waardoor 

er geen tijd is om de anatomische verhoudingen te herstellen en de abnormale krachten op de 

processus anconeus opnieuw optreden. De fusie tussen de processus anconeus en de proximale ulna 

wordt zo opnieuw belet. Verder kan ook een deviatie plaatsvinden van de processus anconeus en 

secundaire gewrichtsdegeneratie. De schuine snede, dewelke de voorkeur geniet wegens het 

voorkomen van overmatige kanteling van het proximale ulnaire segment, brengt een groter 

contactoppervlak tussen de botfragmenten met zich mee. De snede predisponeerd hierdoor voor een 

voortijdige overbrugging van de osteotomie. Instabiliteit van het proximale en distale deel kan leiden 

tot extensieve callusvorming(Sjöström et al., 1995). Beenderige fusie tussen de beenfragmenten ter 

hoogte van de osteotomie kan ook uitblijven met non-union tot gevolg (Schulz, 2013).  

 

 

MATERIAAL EN METHODEN 

 

1. STUDIEGROEP 

 

Uit het kliniekprogramma van de vakgroep medische beeldvorming van de huisdieren en orthopedie 

van de kleine huisdieren van de Universiteit Gent, werden alle honden geselecteerd waarbij een 

ulnotomie of ulnectomie uitgevoerd werd na diagnose en ter behandeling van een losse processus 

anconeus. Allereerst werden de patiënten waarvan digitale radiografieën beschikbaar waren, 

weerhouden. Daar een aantal van 25 patiënten beoogd werd, werd de lijst verder aangevuld met de 

beschikbare dossiers waarin analoge radiografieën vervat waren. Deze analoge beelden werden 

vervolgens ingescand.  

 

Een Bouvier des Flandres, gediagnosticeerd met een losse processus anconeus en 

carpusincongruentie links werd uit de studie verwijderd. Naast een proximale ulnectomie en een 

anconeusexcisie, vond bij deze patiënt op hetzelfde lidmaat eveneens een distale ulnectomie plaats 

wegens valgusformatie. Slechts 3 maanden scheidden de beide ingrepen. De combinatie van deze 

feiten bemoeilijkt de interpretatie van de gegevens van deze hond in het kader van dit onderzoek.   

 

De patiënten werden gerangschikt op basis van hun dossiernummer en vervolgens genummerd van 1 

tot en met 25 (zie bijlage I). De ingrepen werden in de periode tussen december 2002 en juni 2012 

uitgevoerd.  
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2. GEGEVENS 

 

In het kliniekprogramma werden van elke patiënt volgende klinische gegevens opgezocht:  

 het signalement: ras, geslacht, leeftijd op het dag van de operatie 

 de diagnose en aangetaste kant 

 preoperatieve gegevens: orthopedisch onderzoek, radiografische opnamen en de bespreking 

ervan 

 gegevens met betrekking tot de ingreep: inspectie van het gewricht, ulnotomie of ulnectomie, 

hoogte en richting, direct postoperatieve radiografische opnamen en de bespreking ervan 

 gegevens met betrekking tot de postoperatieve opvolging na 1 maand: bevindingen van de 

eigenaar (postoperatieve mank- en pijnlijkheid, steunname, activiteit, opmerkingen met 

betrekking tot de genezing van de wonde), orthopedisch onderzoek, radiografische opnamen 

en de bespreking ervan (optreden van fusie tussen de processus anconeus en de ulna, de 

heling van de osteotomie, evolutie van artrose) 

 gegevens met betrekking tot de postoperatieve opvolging na 3 maand: bevindingen van de 

eigenaar (postoperatieve mank- en pijnlijkheid, steunname, activiteit), orthopedisch 

onderzoek, radiografische opnamen en de bespreking ervan (optreden van fusie tussen de 

processus anconeus en de ulna, de heling van de osteotomie, evolutie van artrose) 

 

Initieel werden ook het gewicht en de activiteit preoperatief geïnventariseerd. Deze gegevens werden 

spijtig genoeg niet consequent ingegeven in het kliniekprogramma waardoor ze niet bruikbaar waren. 

 

Enkele patiënten kwamen niet meer op controle 3 maanden na de ingreep. De eigenaars van deze 

dieren werden telefonisch gecontacteerd en uitgenodigd om op terugbezoek te komen. Slechts de 

eigenaar van patiënt 9 aanvaardde de uitnodiging. Op terugbezoek werd naar de vaststellingen van 

de eigenaar gevraagd. De hond werd klinisch en orthopedisch onderzocht. Vervolgens werd een 

standaard mediolaterale radiografische opname gemaakt van de beide geopereerde voorpoten. Twee 

eigenaars meldden dat het betreffende dier in tussentijd overleden was: één (patiënt 3) werd 

geëuthanaseerd vanwege het elleboogprobleem, de ander (patiënt 11) overleed aan een aandoening 

dewelke geen verband hield met de losse processus anconeus. Verder waren twee telefoonnummers 

(patiënten 15 en 25) niet meer in gebruik. Daarnaast wensten twee eigenaars (patiënten 10 en 14) 

niet op terugbezoek te komen vanwege de lange afstand tot de universiteit en het tijdsverlies dat het 

bezoek met zich zou meebrengen. De overige klanten waren ondanks herhaalde pogingen, niet 

bereikbaar. 

 

3. VERWERKING VAN DE RADIOGRAFISCHE BEELDEN. 

 

De pre- en postoperatieve radiografieën, alsook de beelden genomen tijdens de controlebezoeken, 

werden in een Powerpoint-document gerangschikt per patiënt.   
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3.1 DE HOOGTE VAN DE OSTEOTOMIE 

 

De afstand van het meest proximale uiteinde van het olecranon tot het distale uiteinde van de ulna 

werd gemeten op de direct postoperatieve standaard mediolaterale opnamen. Aan de hand van deze 

meting werd de ulna in drie gelijke segmenten onderverdeeld: een proximaal (P), middenste (M) en 

distaal (D) segment. De scheiding tussen de delen werd met rode stippen gemarkeerd. 

Daaropvolgend werd genoteerd in welk segment de osteotomie zich bevond ten opzichte van deze 

indeling. Van een aanzienlijk aantal patiënten was geen direct post-operatieve radiografie van de 

volledige onderarm voorhanden. Bij twee patiënten was de ulna nagenoeg volledig zichtbaar en werd 

geschat waar het meetpunt dat zich buiten het beeld bevond, zich ongeveer situeerde om zo alsnog  

een hoogte-interval toe te kennen. Om de gegevens van de overige patiënten te vervolledigen werd 

beroep gedaan op de verslagen, alhoewel ook deze slechts schattingen zijn.  

 

Naast het toekennen van een hoogte-interval werd eveneens de afstand van de osteotomie tot de 

scheiding tussen het proximale en middenste segment gemeten en in verhouding gebracht tot de 

lengte van een derde van de ulna. Het bekomen percentage was negatief wanneer de snede onder de 

scheiding gelegen was en positief wanneer erboven. 

 

 

3.2 DE RICHTING VAN DE OSTEOTOMIE 

 

Op hetzelfde beeld werd eveneens de richting van de osteotomie bepaald in de craniocaudale en 

proximodistale vlakken. Een craniocaudale opname was vereist om de snede te situeren in het latero-

mediale vlak en slechts in vier gevallen beschikbaar.  

Figuur 17: weergave van de metingen uitgevoerd op de standaard mediolaterale radiografische 
opnamen direct postoperatief genomen. A – de ulna onderverdeeld in een proximaal (P), middenste (M) 
en distale (D) derde waarbij de gele pijlen de uiterste meetpunten van de totale lengte van de ulna 
weergeven en de rode stippen de scheiding tussen de derden, B – de gegevens gebruikt bij het 
berekenen van het hoogtepercentage zijnde de ulnotomie (1), de lengte van ⅓ van de ulna in mm (2), 
de afstand tussen de promimale scheiding en de ulnotomie in mm (3), C – de hoek tussen de ulnotomie 
(1) en de ulna (4) aangeduid met de rode pijl 
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3.3 DE HOEK VAN DE OSTEOTOMIE TEN OPZICHTE VAN DE ULNA 

 

Uiteindelijk werd op de direct postoperatieve radiografie werd ook de hoek tussen de osteotomie en 

de ulna bepaald. Hiervoor werd over een afstand van ongeveer twee maal de lengte van het gewricht 

een raaklijn met de caudale zijde van de proximale ulna getekend. Deze werd verlengd tot aan de 

osteotomie om vervolgens de hoek met de snede op te meten. 

 

3.4 DE POSTOPERATIEVE KANTELING VAN HET PROXIMALE SEGMENT VAN DE ULNA 

 

Op de preoperatieve en laatste postoperatieve standaard laterale radiografieën werd vanuit het 

proximocaudale tipje van het gewrichtsvlak van de radiuskop een lijn getrokken over de caudale 

cortex van de radiusdiafyse. Vervolgens werd een loodrechte hierop getekend. Beide lijnen vormden 

de referentie voor het opmeten van de kanteling van de ulna. Dezelfde raaklijn aan de caudale zijde 

van de proximale ulna zoals hoger beschreven werd gebruikt teneinde de hoek te meten van de ulna 

ten opzichte van de loodrechte. De betreffende hoek werd aangeduid met een rode pijl. Het verschil 

tussen de pre- en postoperatieve hoeken werd uitgerekend teneinde de graad van kanteling te 

bekomen. 

 

3.5 DE LOSSE PROCESSUS ANCONEUS EN DE CONGRUENTIE VAN HET GEWRICHT 

 

Op de preoperatieve beelden werd het al dan niet verplaatst zijn van het losse fragment beoordeeld. 

De fusie van de processus anconeus alsook de evolutie van de gewrichts(in)congruentie werd 

geëvalueerd op de verschillende tijdsstippen. Om de mate van fusie weer te geven werd een graad 

van 0 tot 2 toegekend zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

Figuur 18: weergave van de meting van de graad van kanteling van het 
proximale  ulnaire segment ten opzichte van de radius. A – pre-
operatief beeld waarop 1. de raaklijn aan de caudale radiuscortex 
doorheen het proximocaudale tipje van de radiuskop aangeduid met 
behulp van een oranje pijl, 2. de loodrechte op lijn 1 en 3. de raaklijn 
aan de caudale cortex van de proximale ulna, de rode pijl wijst de 
gemeten hoek aan, B – postoperatief beeld 
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Tabel 3: de verschillende graden van fusie van de processus anconeus met de proximale ulna 

graad eigenschappen 

0 geen fusie: eenzelfde of grotere radioluscente zone scheidt het fragment van de proximale 

ulna, geen of slechts minieme hoeveelheid nieuwbeenvorming 

1 fusie aan de gang: versmalling van de radioluscente lijn die het fragment van de proximale 

ulna scheidt door nieuwbeenvorming 

2 fusie (nagenoeg) compleet: (nagenoeg) volledige overbrugging van de fractuurlijn door 

nieuwbeenvorming 

 

De congruentie van het gewricht werd beoordeeld aan de hand van het al dan niet aanwezig zijn van 

een step tussen radius en ulna die de losse processus anconeus kon verklaren alsook het passen van 

de humeruscondyl in de incisura trochlearis. 

 

3.6 DE GRAAD VAN ARTROSE 

 

Om de graad van artrose in de ellebooggewrichten te evalueren werd gebruik gemaakt van het 

scoresysteem met betrekking op het voorkomen van osteofyten van de International Elbow Working 

Group. Hierbij werden degeneratieve veranderingen ter hoogte van de losse processus anconeus niet 

in acht genomen. Osteofyten op deze lokatie zijn daarentegen wel van belang wanneer men een 

artrosegraad toe wilt kennen aan een elleboog met een losse processus coronoïdeus. Er werd 

voornamelijk gelet op de aflijning van de craniale radiuskop en de humeruscondylen. 

 

Tabel 4: gradering met betrekking tot artrose volgens het protocol van de International Elbow Working 
Group (naar Flückiger, 2012) 

gradering met betrekking tot artrose  bevindingen 

0 normaal ellebooggewricht normaal ellebooggewricht, geen tekenen van artrose 

1 milde artrose osteofyten in het gewricht ≤ 2 mm hoog 

2 matige artrose  osteofyten van 2-5 mm hoog  

3 erge artrose  osteofyten > 5 mm hoog 

 

3.7 DE HELING VAN DE OSTEOTOMIE 

 

Op de postoperatieve radiografieën genomen 1 maand na de operatie alsook deze genomen tijdens 

het laatste controlebezoek minimum drie maanden na de ingreep, werden de weke-delenzwelling, de 

nieuwbeenvorming en de aanwezigheid van overbrugging van de callus tussen de twee segmenten 

beoordeeld. Om de mate van zwelling en nieuwbeenvorming weer te geven werd op subjectieve wijze 

één van volgende graden toegewezen: licht, matig of uitgesproken. 
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RESULTATEN 

 

1. DE STUDIEGROEP 

 

1.1 HET SIGNALEMENT 

 

Niettegenstaande dat de aandoening in het algemeen opvallend meer mannelijke dieren treft, was het 

vrouwelijk geslacht in deze studie sterker vertegenwoordigd. De helft van de populatie bestond uit 

Duitse Herders. De andere in het onderzoek vervatte rassen waren de Mastino Napoletano, de Basset 

Artésien Normand, de Berner Sennen, de Sint Bernard, de Charplanina, de Cane Corso Italiano, de 

Mastiff, de Rottweiler, de Boerboel, de Afghaanse windhond en de Canadese Herder. Merendeel van 

de honden werden geopereerd op een leeftijd tussen 6 en 7 maanden en 5 en 6 maanden. De 

spreiding van dit gegeven wordt weergegeven in figuur 19. 

 

1.2 DE PREOPERATIEVE BEOORDELING VAN DE LOSSE PROCESSUS ANCONEUS 

 

Dertien operaties werden op de linker voorpoot uitgeoefend en tien rechts. Twee patiënten (9 en 20) 

werden bilateraal behandeld. Bij patiënt 9 vonden beide ingrepen gelijktijdig plaats terwijl patiënt 20 

eerst aan de rechter zijde geopereerd werd en pas drie weken later aan de linker kant. 

 

Op de preoperatieve beelden leek geen enkele patient een duidelijk verplaatste losse processus 

anconeus te hebben. Bij enkele honden werd echter wel een relatief brede radioluscente zone 

opgemerkt tussen het fragment en het olecranon. 

 

2. DE CHIRURGISCHE INGREEP 

 

2.1 ULNOTOMIE OF ULNECTOMIE 

 

Bij merendeel van de patiënten werd een ulnotomie uitgevoerd waarbij de ulna slechts doorgezaagd 

werd. Bij patiënten 18 en 19 werd een ulnectomie uitgevoerd met aldus excisie van een stuk bot van 

de ulnaire diafyse. 

 

2.2 DE HOOGTE VAN DE SNEDE 

 

De snede werd in twaalf gevallen in het proximale derde van de ulna gemaakt, waarvan 2 

vaststellingen door middel van opmetingen en tien aan de hand van de verslagen verzameld werden. 

Drie ulnotomieën bevonden zich net op de overgang tussen het proximale en middenste derde. Bij zes 

honden werd de ulna in het proximale deel van het middelste derde doorgezaagd. Geen enkel dier 

werd voor zijn losse processus anconeus behandeld door middel van een distale osteotomie. 
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Het hoogtepercentage van de osteotomie ten opzichte van een derde van de ulna bevond zich in 4 

gevallen (patiënten 2, 8, 9 rechts en 18) ruim onder overgang tussen het proximale en middelste 

segment. In zeven gevallen (patiënten 1, 4, 13, 16, 17, 20 rechts en 21) was de snede in de nabijheid 

van de scheiding gelegen, namelijk tussen -15% en 15%. Bij één patient (23) werd de ulna hoog 

boven de scheiding doorgezaagd. De variatie wordt in figuur 20 getoond. 

 

2.3 DE RICHTING VAN DE SNEDE 

 

De sneden werden over het algemeen van caudoproximaal naar craniodistaal georiënteerd. Van vier 

patiënten (4, 6, 21 en 25) was een craniocaudaal direct postoperatief beeld beschikbaar. Hierop was 

te zien dat de osteotomie van proximolateraal naar distomediaal verliep. Drie ulnotomieën (patiënten 

18, 19 en 20 rechts) leken op de post-operatieve radiografieën dwars op de diafyse gepositioneerd. 

Daar voor patiënten 22 en 24 geen post-operatieve radiografie gevonden werd, werd de richting van 

de snede gebaseerd op wat in de verslagen aangegeven stond, zijnde een schuine richting zonder 

verdere specificatie.  

 

2.4 DE HOEK VAN DE OSTEOTOMIE TEN OPZICHTE VAN DE ULNAIRE DIAFYSE 

 

De hoek van de osteotomie ten opzichte van de ulnaire diafyse varieerde tussen 95° en 158°. De 

spreiding wordt weergegeven in figuur 21. De meeste sneden vormden een hoek tussen 120° en 150° 

met de ulna. 

 

2.5 DE POSTOPERATIEVE KANTELING VAN DE PROXIMALE ULNA 

 

Preoperatief bleken alle hoeken kleiner dan 90°. Postoperatief bevond het proximale segment zich in 

meer dan de helft van de gevallen in een hoek groter dan 90° ten opzichte van de referentie. De 

postoperatieve hoek was in ieder geval groter dan de preoperatieve hoek. De mate van kanteling 

varieerde tussen 2° en 26°, waarvan merendeel tussen 10° en 14°. De variatie wordt in figuur 22 

getoond. 
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Figuur 22: weergave van de variatie in de postoperatieve 
kanteling van het proximale ulnaire segment 
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Figuur 20: weergave van de variatie in de hoek gevormd tussen de 
osteotomie en de ulnaire diafyse 

Figuur 19: weergave van de variatie in de hoogte van de 
snede ten opzichte van de overgang tussen het proximale 
en middelste ulnaire segment, uitgedrukt onder de vorm van 
een percentage van ⅓ van de totale lengte van de ulna  
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3.  HET ORTHOPEDISCH ONDERZOEK 

 

De mankheid, gewrichtsopzetting en beweeglijkheid van de aangetaste elleboog werden in tabellen 

ingedeeld volgens graad en moment van de waarnemingen ten opzichte van de ingreep. In drie 

categorieën zijnde preoperatief, 1 maand en 3 maanden na operatie, werd een onderscheid gemaakt 

tussen afwezigheid van manken of opzetting (A) en een normale beweeglijkheid (N) en verschillende 

graden van afwijkingen namelijk licht (L), matig (M) en erg (E). Bij bilateraal aangetaste dieren werd 

elke geopereerde voorpoot afzonderlijk in beschouwing genomen. Wanneer de mankheid tussen twee 

graden varieerde volgens het verslag, werd de hoogste graad weerhouden in de tabel. De 

aanwezigheid van mankheid, gewrichtsopzetting of beperkte plooibaarheid zonder specificatie van de 

omvang van de afwijking, werd als matig aanzien. In de reeksen met betrekking tot de controles 3 

maanden na chirurgie werd enkel met de gegevens van het laatste terugbezoek rekening gehouden. 

 

3.1 DE GRAAD VAN MANKHEID 

 

Algemeen waren honden vóór de osteotomie matig mank. Drie dieren waren mankvrij (patiënten 2, 3 

en 18), drie vertoonde een lichte mankheid (patiënten 5, 9 en 11) en één een erge graad (patiënt 8). 

Een maand na de ingreep werd een stijging van de mate van mankheid vastgesteld. Bij merendeel 

van de dieren werd geen verbetering noch verergering van het manken vastgesteld op één maand na 

de operatie. Bij vier patiënten (2, 3, 5 en 16) was er daarentegen een duidelijke verslechtering. In één 

geval evolueerde het manken in de eerste postoperatieve maand van erg naar licht (patiënt 8). 

 

Vanaf een drietal maanden na de chirurgie werd bij de meeste honden een opmerkelijke beterschap 

geconstateerd. Dertien honden ondergingen een gunstige evolutie in vergelijking met de situatie op 

slechts een maand na de ingreep. Elf patiënten daarvan waren bovendien minder mank in vergelijking 

met de preoperatieve situatie. Bij patiënt 24 werd de losse processus anconeus uiteindelijk verwijderd. 

Desondanks bleef het manken constant.  

 

In totaal werden middels de behandeling tien mankvrije voorpoten bekomen. Hiertoe behoorde ook de 

enige patiënt (8) die initieel erg mank was. Vier honden (patiënten 4, 16, 17 en 25) leden nog steeds 

aan een lichte mankheid. Slechts twee (patiënten 19 en 24) waren matig mank en geen enkele patient 

vertoonde drie maanden later een erge graad. Bij elf gevallen waren de waarnemingen uit dit 

postoperatieve stadium met betrekking tot het manken niet beschikbaar. 

 

3.2 DE GRAAD VAN GEWRICHTSOPZETTING 

 

Alle onderzochte gewrichten waren preoperatief opgezet en dit voornamelijk in een matige tot erge 

gradatie. Bij negen patiënten nam de gezwollenheid af in de eerste maand na de osteotomie. Acht 

patiënten vertoonden dezelfde mate van gewrichtsopzetting als preoperatief. Één gewricht (patiënt 5) 

evolueerde een lichte opzetting naar een matige opzetting gedurende deze periode.  



30 
 

 

Tabel 5: vergelijkende tabel met betrekking tot de graad van manken in de verschillende fasen 
 mankheid 

patiënt 

(zijde) 

preoperatief 1 maand postoperatief laatste controle minimum 

3 maanden postoperatief 

A L M E - A L M E - A L M E - 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9 links                

rechts                

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20 links                

rechts                

21                 

22                 

23                 

24              *   

25                 

totaal 3 3 16 1 4 2 3 15 3 4 10 4 2 0 11 

Legende: A, afwezig; L, licht; M, matig; E, erg; -, ontbrekend gegeven, *, LPA werd verwijderd 
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Na het verstrijken van drie maanden, bleek slechts één gewricht (patiënt 18) te normaliseren in 

omvang. Drie gewrichten (patiënten 1, 4 en 23) voelden sterker opgezet aan dan op 1 maand na de 

operatie en twee (5 en 9 rechts) sterker dan pre-operatief, doch voor patiënt 5 hetzelfde als op de 

voorgaande controle. Vijf maal (patiënten 2, 5, 8, 16 en 17) bleef de situatie stabiel in vergelijking met 

de bevinding 1 maand na chirugie. Bij zes patiënten (2, 4, 9 links, 16, 17 en 24) resulteerde de ingreep 

niet in verbetering noch verergering van de opzetting ten opzichte van de preoperatieve waarneming. 

In vijf gevallen (patiënten 1, 6, 8, 13 en 24) werd een gunstige evolutie vastgesteld tegenover de 

voorafgaande categorieën. 

 

Uit de resultaten blijkt dat nog slechts één patiënt aan een erge en acht aan een matige opzetting 

leden. Belangrijk te melden hierbij, is het ontbreken van wel elf observaties in tegenstelling tot de twee 

die preoperatief niet geregistreerd werden waardoor deze cijfers geen beeld geven van de algemene 

trend. 

 

3.3 DE GRAAD VAN BEPERKING IN BEWEEGLIJKHEID 

 

In dertien gevallen bleek de beweeglijkheid van de elleboog preoperatief normaal te zijn. Drie 

ellebogen (patiënten 8 en 9) vertoonde een lichte beperking en drie (patiënten 15 en 20) een matige 

beperking. Bij tien honden werd een maand na operatie geen verschil in beweeglijkheid geobserveerd 

in vergelijking met de preoperatieve situatie. Bij één hond (patiënt 20) leek één van beide geopereerde 

ellebogen zelfs meer beweeglijk. Daartegenover verminderde de plooibaarheid in zeven gevallen 

(patiënten 2, 3, 7, 18, 21 en 24). Na drie maanden was bij drie patiënten (1, 9 en 13) de beweeglijk 

hetzelfde als op één maand postoperatief, bij drie patiënten (4, 5 en 22) was deze meer gelimiteerd en 

bij drie patiënten (2, 6, 8, 18 en 24) trad verbetering op. Tegenover de preoperatieve toestand 

verminderde de beweeglijkheid bij vier honden (patienten 4, 5, 22 en 24), verbeterde deze bij slechts 

één hond (patiënt 8) en werd geen verschil waargenomen in vijf gevallen (patienten 1, 2, 9, 13 en 18). 

Vier van deze patiënten waarbij geen verschil bestond, hadden zowel preoperatief als 3 maanden na 

chirurgie een normaal plooibare elleboog. Een algemene evolutie is weerom moeilijk aan te geven 

vanwege het ontbreken van gegevens.  
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Tabel 6: vergelijkende tabel met betrekking tot de graad van gewrichtsopzetting in de verschillende 
fasen 
 gewrichtsopzetting 

patiënt 

(zijde) 

preoperatief 1 maand postoperatief laatste controle minimum 

3 maanden postoperatief 

A L M E - A L M E - A L M E - 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9 links                

rechts                

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20 links                

rechts                

21                 

22                 

23                 

24               *  

25                 

totaal 0 4 11 10 2 0 9 10 0 8 1 5 8 2 11 

Legende: A, afwezig; L, licht; M, matig; E, erg; -, ontbrekend gegeven, *, LPA werd verwijderd 
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Tabel 7: vergelijkende tabel met betrekking tot de graad van beperking in de beweeglijkheid van de 
elleboog in de verschillende fasen 
 beperking in beweeglijkheid 

patiënt 

(zijde) 

preoperatief 1 maand postoperatief laatste controle minimum 

3 maanden postoperatief 

N L M E - N L M E - N L M E - 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9 links                

rechts                

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20 links                

rechts                

21                 

22                 

23                 

24             *    

25                 

totaal 13 3 3 0 8 9 7 4 0 7 7 6 1 0 13 

Legende: N, normaal; L, licht; M, matig; E, erg; -, ontbrekend gegeven, *, LPA werd verwijderd 
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4. RADIOGRAFISCHE OPVOLGING 

 

4.1 FUSIE VAN DE LOSSE PROCESSUS ANCONEUS MET DE ULNA 

 

Één maand na de ingreep vond er in veertien ellebogen geen fusie plaats van de processus anconeus 

met de ulna. In acht ellebogen (patiënten 4, 6, 8, 10, 12, 16, 19 en 23) kwam deze echter wel op gang 

en bij twee patiënten (7 en 18) was de processus anconeus nagenoeg volledig vergroeid met de ulna. 

Op de laatste controle, minstens 3 maanden na de chirurgie, bleek in nog slechts vijf ellebogen 

(patiënten 20, 22, 24 en 25) geen fusie opgetreden te zijn. Nogmaals is er eveneens een toename in 

het ontbreken van gegevens waar men rekening mee dient te houden. Bij vier patiënten (2, 4, 13 en 

16) was de fusie nog aan de gang. Bij negen honden was de processus anconeus in deze fase vrijwel 

volledig gefusioneerd met de ulna. Er vond aldus een duidelijke progressie plaats van de fusie bij 

meerdere honden (patiënten 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 en 19). Bij zes patiënten (4, 16, 18, 20, 22 en 25) 

bleef de situatie na 3 maanden stabiel ten opzichte van de controle na één maand. Dit omwille van het 

reeds gefusioneerd zijn (patiënt 18) of het niet of niet verder vergroeien van de processus anconeus 

met de ulna. Patiënt 24 onderging zoals hoger reeds vermeld, een excisie van het nog steeds losse 

fragment 3 maanden na de osteotomie. 

 

4.2 GEWRICHTSCONGRUENTIE 

 

Ondanks gewrichtsincongruentie aan de basis van de aandoening zou liggen, werd er in deze studie 

bij slechts ongeveer een derde van de gevallen incongruentie waargenomen op de pre-operatieve 

radiografische beelden. Bij twee van deze patiënten (11 en 19) bleek de congruentie zich hersteld te 

hebben tegen het laatste controlebezoek. De vijf overige ellebogen bleven incongruent (patiënten 3, 

10, 18, 20 rechts en 23). 

 

4.3 ARTROSE 

 

Initieel en kort na de ingreep waren in merendeel van de gewrichten geen lichte degeneratieve 

veranderingen vast te stellen. Bij enkele patiënten (1, 3, 11, 15, 19, 21 en 25) werd een lichte vorm 

van artrose gezien. Ten opzichte van de preoperatieve situatie bleef de situatie slechts bij acht dieren 

(patiënten 1, 2, 5, 6, 12, 17, 18 en 19) stabiel. In elf ellebogen werd een vordering van degeneratie 

opgemerkt (patiënten 4, 8, 9, 13, 16, 20, 22, 23 en 25), doch ging het uiteindelijk slechts over een 

lichte graad van artrose. Patiënt 24 vertoonde een matige artrose 3 maanden na de operatie, maar de 

losse processus anconeus werd hierbij verwijderd. 
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Tabel 8: vergelijkende tabel met betrekking tot het fusioneren van de processus anconeus met de ulna 
in de verschillende post-operatieve fasen, alsook de gewrichtscongruentie pre- en postoperatief  

 fusie van de losse processus anconeus met de ulna en gewrichtscongruentie 

patiënt 

(zijde) 

1 maand postoperatief 
laatste controle minimum 

3 maanden postoperatief 
congruentie 

0 1 2 - 0 1 2 - pre- post- 

1          C C 

2          C C 

3          I I 

4          C C 

5          C C 

6          C C 

7          C C 

8          C C 

9 links         C C 

rechts         C C 

10          I I 

11          I C 

12          C C 

13          C C 

14          C - 

15          I - 

16          C C 

17          C C 

18          I I 

19          I C 

20 links         C C 

rechts         I I 

21          C C 

22          - C 

23          I I 

24      *    - C 

25          C C 

totaal 14 8 2 3 5 4 10 8   

Legende: 0, geen fusie; 1, fusie aan de gang; 2, fusie (nagenoeg) compleet; pre-, preoperatief; post-, 

postoperatief; C, congruent; I, incongruent 
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Tabel 9: vergelijkende tabel met betrekking tot de graad van artrose van de elleboog in de 
verschillende fasen 
 graad van artrose 

patiënt 

(zijde) 

preoperatief 1 maand postoperatief laatste controle minimum 

3 maanden postoperatief 

0 1 2 3 - 0 1 2 3 - 0 1 2 3 - 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9 links                

rechts                

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20 links                

rechts                

21                 

22                 

23                 

24              *   

25                 

totaal 20 5 0 0 2 18 6 0 0 3 6 13 1 0 7 

Legende: -, ontbrekend gegeven; *, losse processus anconeus werd verwijderd 
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4.4 HELING VAN DE OSTEOTOMIE 

 

In nagenoeg alle gevallen was een maand na de ingreep een zwelling van de weke delen rondom de 

osteotomie zichtbaar, gaande van een lichte tot uitgesproken vorm. De zwelling bleek bij twee 

patiënten (1 en 8) op de laatste controle toegenomen te zijn. Ter hoogte van negen voorpoten 

(patiënten 1, 4, 6, 9 bilateraal, 12, 13, 16 en 18) nam de zwelling met verloop van tijd af en in 5 

gevallen (patiënten 2, 5, 20 en 22 bilateraal) bleef deze stabiel. Bij elf patiënten werd na meer dan 3 

maanden zelfs geen zwelling opgemerkt. 

De mate van nieuwbeenvorming in beide stadia en de evolutie ervan varieerde sterk tussen de 

verscheidene patienten. Er was geen duidelijke tendens waar te nemen. 

Overbrugging van de osteotomie was in slechts twee gevallen (patienten 3 en 8) reeds aanwezig één 

maand na de operatie. Tijdens de laatste controle werd op vrijwel alle beelden fusie van de twee 

ulnaire segmenten gezien. In twee gevallen (patiënten 17 en 20 rechts) was de overbrugging nog niet 

voltooid maar was de radioluscente zone die de segmenten scheidde vernauwd ten opzichte van de 

afstand op voorgaande radiografieën. 

 

4.5 COMPLICATIES 

 

Een maand na de ingreep leden zeven van de aangeboden honden aan een complicatie gerelateerd 

met de ulnotomie. De complicaties lokaliseerden zich voornamelijk ter hoogte van de wonde. Zo vond 

bij patiënt 2 wonddehiscentie plaats, gecombineerd met een purulente uitvloei. Ook bij patiënt 16 was 

de wonde ontstoken. Één patiënt (3) kreeg na de operatie koorts. Verder werd bij deze hond ook 

bursitis en artritis vastgesteld. Wegens het niet kunnen garanderen van een mankvrije en pijnloze 

toekomst, het bilateraal voorkomen van de aandoening alsook het gevaar voor kinderen door 

mogelijke agressie omwille van de pijnlijkheid, werd het dier geëuthanaseerd. In twee gevallen 

(patiënten 4 en 10) ontwikkelde zich een seroma ter hoogte van de operatiewonde. Bij patiënt 23 werd 

de nervus ulnaris beschadigd tijdens de operatie met een partiële paralyse tot gevolg. 

 

Enkele maanden na de ulnotomie werd bij patiënt 17 een nodule opgemerkt ter hoogte van de 

incisieplaats. Deze werd verder onderzocht. Er werden geen tekenen van infectie of neoplasie 

gevonden. In het geval van patiënt 24 werd het losse fragment verwijderd 2 maanden na het uitvoeren 

van de osteotomie. 
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Tabel 10: vergelijkende tabel met betrekking tot de heling van de osteotomie in de postoperatieve 
fasen 

 heling van de osteotomie 

patiënt 

weke delenzwelling nieuwbeenvorming overbrugging 

1 maand PO laatste controle 1 maand PO 
laatste 

controle 

1 

maand  

PO 

laatste 

controle 

G L M U G L M U L M U L M U G O G O 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9. L                   

    R                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20. L                   

      R                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

totaal 1 11 6 3 11 4 2 0 8 14 2 11 6 2 22 2 3 16 

Legende: PO, postoperatief; G, geen; L, licht; M, matig; U, uitgesproken; O, overbrugging aanwezig; 

grijze arcering, ontbrekend gegeven 
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DISCUSSIE 

 

Dit onderzoek bestudeerde de resultaten van een ulnaire osteotomie ter behandeling van een losse 

processus anconeus bij verschillende 25 patiënten. Zich baserend op een asynchrone groei van 

radius en ulna met gewrichtsincongruentie tot gevolg als hypothetische pathogenese voor een losse 

processus anconeus, lijkt de ulnotomie een geschikte behandelingsmethode. Wanneer de radius 

relatief langer wordt dan de ulna, oefent de radiuskop een opwaartse kracht uit die via de humerale 

trochlea op de processus anconeus overgedragen wordt. Beenderige fusie van de processus 

anconeus met de proximale ulna wordt hierdoor belet of een intacte anconeus breekt door deze 

krachten af. Door het uiteenwijken van de ulnaire beensegmenten na ulnotomie, zouden de 

abnormale krachten die op de processus anconeus inwerken, opgeheven worden. Dit zou de 

hereniging van het fragment met de ulna opnieuw toelaten. In haast de helft van de onderzochte 

gevallen (patiënten 1, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 18 en 19) vond deze hereniging effectief plaats. Deze dieren 

vertoonden post-operatief geen manken meer op twee uitzonderingen na. Één hond (patiënt 17)  was 

nog licht mank maar werd initieel dan ook met een erge mankheid aangeboden. Een andere hond 

(patiënt 19) was op controlebezoek na zes maanden matig mank.  Hoewel door de fusie de integriteit 

van het gewricht behouden wordt, kan blijkbaar geen garantie op volledig herstel gegeven worden. 

 

De beenderige fusie zou makkelijker optreden bij jonge honden in hun groeifase. Om deze reden 

kwamen honden ouder dan 9 maanden niet in aanmerking voor een behandeling door middel van een 

ulnotomie. Ook de osteotomie op zich zou bij relatief oudere dieren een eerder ontoereikende heling 

kennen met riciso op non-union en instabiliteit tot gevolg. In deze studie ontstond in de hoogste 

leeftijdsklasse van 8 tot 9 maanden bij alle dieren overbrugging van de spatie tussen de 

botsegmenten. Fusie van de processus anconeus met de ulna trad bij hen eveneens op alhoewel 

deze bij patient 19 op de laatste controleradiografie nog niet volledig was.   

 

 

Figuur 21: standaard mediolateraal en 
craniocaudaal beeld van een non-union, 
opgetreden na ulnotomie uitgevoerd op een hond 
op een leeftijd van 2 jaar en 6 maanden 
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Opvallend werd bij slechts één derde van de gevallen incongruentie waargenomen op de 

preoperatieve radiografische beelden. Het zou kunnen dat lichte vormen van incongruentie niet 

gediagnosticeerd werden daar de radiografische sensitiviteit voor gewrichtsincongruentie enkel voor 

een matige tot erge vorm, oftewel een verschil groter dan 2 mm, hoog is. De superpositie die ontstaat 

bij het maken van een tweedimensionaal beeld van een driedimensionale structuur bemoeilijkt de 

evaluatie. Bovendien heeft ook de positionering van het lidmaat eveneens een invloed (Cook en Cook, 

2009). Bij slechts twee van de patiënten die elleboogincongruentie vertoonden, bleek de congruentie 

zich effectief hersteld te hebben tegen het laatste controlebezoek. De vijf overige ellebogen bleven 

incongruent. Blijkbaar is de ulnaire osteotomie niet in alle gevallen voldoende om de incongruentie te 

elimineren. Één dier (patiënt 18) ontwikkelde ondanks het aanwezig blijven van de incongruentie 

merkwaardig toch een beenderige fusie tussen de processus anconeus en de ulna. 

 

In het algemeen werden zowel pre- als postoperatief slechts weinig degeneratieve 

gewrichtsveranderingen waargenomen. Dit kan waarschijnlijk door de jonge leeftijd van de patiënten 

verklaard worden. Niettegenstaande er op de preoperatieve beelden meestal nieuwbeenvorming waar 

te nemen was ter hoogte van de processus anconeus, werd dit niet in beschouwing genomen voor de 

gradering van de artrose. De reactie op deze locatie ontstaat door het bewegen en veranderen van 

positie van het losse fragment. Dit gegeven was namelijk niet representatief voor de algemene staat 

van het gewricht omdat op andere predilectieplaatsen voor artrose geen reactie te zien was. In de 

meeste gevallen trad echter wel een toename van geen naar lichte artrose op. Een excisie van de 

processus anconeus brengt op lange termijn opmerkelijke osteoartrose teweeg. De behandeling door 

middel van ulnaire osteotomie zou minder reactie uitlokken. Dit kan verklaard worden door het 

wederkeren van de gewrichtsstabiliteit bij het fusioneren van de processus anconeus met de ulna, 

alsook de extra-articulaire locatie van de ingreep waardoor peroperatieve gewrichtsbeschadiging 

vermeden wordt. Er werden evenwel geen gegevens daaromtrent gevonden in de literatuur en in dit 

onderzoek werden slechts drie honden na lange termijn weergezien. Hoewel met deze beperkte 

opvolgstudie goede resultaten konden aangetoond worden, is een uitgebreider onderzoek nodig om 

dit te bevestigen. 

 

Een ulnaire osteotomie wordt over het algemeen ter hoogte van de proximale ulna uitgevoerd. In deze 

studie werden de resultaten van de osteotomie in relatie gebracht met de hoogte waarop de snede 

zich bevond, namelijk ruim boven, ruim onder of ter hoogte van de scheiding tussen proximale en 

middelste derde van de ulna. De vier honden dewelke zich in de categorie lager dan -15% bevonden 

(patiënten 2, 8, 9 rechts en 18), waren allen mankvrij minimum drie maanden na de ingreep. Bij drie 

van hen was de fusie van de losse processus anconeus vrijwel voltooid en bij één patiënt (2) was 

deze gaande. Van de honden waarbij de osteotomie zich in de nabijheid van de scheiding bevond, 

waren slechts twee volledig mankvrij en drie van hen vertoonde nog een lichte mankheid. De graad 

van manken was initieel bij al deze patiënten matig terwijl deze in de groep van de lage osteotomie 

van geen tot erg manken varieerde. Slechts één (patiënt 17) van deze vijf honden bezat een met de 

ulna vergroeide processus anconeus op de laatste controle. Bij twee patiënten (1 en 20 rechts) trad 
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geen fusie op en bij drie honden (patiënten 4, 13 en 16) was de ontwikkeling van een beenderige 

verbinding aan de gang. Ondanks het kleine aantal patiënten, lijkt de relatief distalere ligging dus geen 

negatief effect uit te oefenen op de resultaten van de ulnotomie. Men stelt dat een relatief hoge 

osteotomie beter vermeden wordt daar deze een grotere kans op instabiliteit geeft in tegenstelling tot 

een lagere osteotomie. Een eerder distale ligging zou daarentegen de nodige kanteling van het 

proximale deel belemmeren door de fixatie van dit segment aan de radius middels het ligamentum 

interosseum. Vier honden (patiënten 2, 8, 9 rechts en 18) ondergingen een osteotomie dewelke zich in 

de categorie onder -15% bevond. De graad van kanteling was bij één van hen van eenzelfde omvang 

als de graad die bij de categorie van -15% tot 15% geobeserveerd werd. Bij de drie anderen was de 

graad van kanteling inderdaad gering maar dit leek de klinische resultaten niet negatief te 

beïnvloeden. In tegendeel, postoperatief was manken in alle gevallen afwezig en fusioneerde de 

processus anconeus met de ulna. 

 

Verder kan het preoperatief al of niet aanwezig zijn van verplaatsing van de losse processus 

anconeus de fusie beïnvloeden. Op geen enkele preoperatieve radiografie werd een duidelijke 

verplaatsing van het fragment vastgesteld. Bij enkele dieren werd daarentegen wel een relatief grote 

spatie tussen de processus anconeus en de ulna opgemerkt maar dit kan te wijten zijn aan variatie 

wat betreft het invallen van de stralenbundel op het scheidingsvlak. Computertomografie zou een 

nauwkeurigere diagnose mogelijk maken maar dit werd niet routinematig gedaan. De verplaatsing 

werd bij enkele dieren eveneens beoordeeld tijdens artroscopie maar weerom is dit een weinig 

betrouwbaar gegeven door de positie en de manipulatie van het gewricht. De invloed van de 

verplaatsing van de losse processus anconeus op de fusie na osteotomie kan aldus moeilijk bepaald 

worden aan de hand van deze studie. 

 

De fusie werd op de postoperatieve opnamen beoordeeld, welke genomen werden vanaf 1 maand na 

de ingreep. Het uiteindelijke resultaat is gebaseerd op de beschikbare laatst genomen opnamen, 

variërend van 3 maand tot 4 jaar na de ingreep. Bij sommige dieren waren slechts de postoperatieve 

beelden na 1 maand beschikbaar of ontbraken preoperatieve beelden.  Net zoals bij deze studie zijn 

onvolledige dossiers één van de grote problemen bij follow-up studies.  Dit bemoeilijkt de 

besluitvorming indien een onvoldoende aantal patiënten bekeken worden.  

 

De enige twee dieren (patiënten 3 en 8) waarbij reeds een maand na de ulnotomie overbrugging van 

de snede gezien werd, behoorden beiden tot de jongste leeftijdscategorie (4 tot 5 maanden 

ouderdom). De graad van manken evolueerde bij patiënt 3 van afwezig naar erg mank op de eerste 

postoperatieve controle. De gewrichtsopzetting nam enigszins af maar de beweeglijkheid werd 

geringer. De hond werd uiteindelijk geëuthanaseerd. Patiënt 8 kende daarentegen een zeer gunstig 

verloop. Dit dier, dat initieel erge mankheid vertoonde, werd volledig mankvrij. Bovendien nam de 

gewrichtsopzetting af en nam de beweeglijkheid van de elleboog toe. De processus anconeus begon 

reeds een maand na de operatie met de ulna te vergroeiing om zich tenslotte volledig aan de ulna te 

verankeren. Het grote verschil tussen deze twee honden zou verklaard kunnen worden door de 



42 
 

blijvende gewrichtsincongruentie op de radiografische beelden van patiënt 3, waar de elleboog bij 

patiënt 8 keurig congruent leek. De aanwezigheid van incongruentie kan wegens de relatief lage 

gevoeligheid voor de detectie van lichte vormen bij patiënt 8 niet volledig uitgesloten worden maar 

men kan concluderen dat deze allicht in mindere mate voorkwam dan bij patiënt 3. Het snel 

aaneengroeien van de ulnaire segmenten voorkomt verder uiteenwijken ervan waardoor de initiële 

incongruentie opnieuw ontstaat. De radius zal namelijk opnieuw sneller in lengte toenemen dan de 

ulna wat wederom een abnormale opwaartse kracht op de processus anconeus veroorzaakt. 

Eigenaars van zeer jonge dieren dienen hiervoor gewaarschuwd te worden wanneer zij een ulnotomie 

overwegen. Een ulnectomie, waarbij een botstuk uit de ulna verwijderd wordt, zou een oplossing 

bieden daar de afstand die overbrugd moet worden door de callus groter is en dus meer tijd vergt. 

Anderzijds ondergingen nog twee andere honden van deze leeftijdsklasse (patiënten 5 en 18) een 

ulnotomie in deze studie waarbij overbrugging pas op de beelden 3 maanden na de ingreep werd 

waargenomen. De resultaten bij deze dieren waren zeer goed. De processus anconeus vormde een 

beenderige verbinding met de ulna en de dieren vertoonden geen manken meer alhoewel de 

incongruentie zich bij patiënt 18 niet herstelde. Een ulnectomie is dus niet altijd vereist bij dieren die 

tussen 4 en 5 maanden ouderdom behandeld worden. 

 

Een bedenking die bij de verzamelde gegevens gemaakt kunnen worden zijn de subjectiviteit 

waarmee het manken beoordeeld wordt, alsook het mogelijke verschil in inzicht tussen verscheidene 

dierenartsen. Het manken werd in tegenstelling tot het optreden van fusie niet door eenzelfde persoon 

geïnterpreteerd. Verder werden niet alle gegevens consequent in het kliniekprogramma genoteerd.   

 

Toch kunnen we de nodige besluiten treffen uit deze studie, met als belangrijkste conclusie dat een 

proximale osteotomie van de ulna een goede behandelingsmethode is voor een losse processus 

anconeus bij honden van maximum 9 maand.  Zelfs indien de osteotomie lager dan een derde van de 

ulna gemaakt wordt, is de kans op fusie van het fragment reëel, ziet men een vrij snelle heling van 

osteotomie en een goed klinisch herstel. 
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BIJLAGE I: LIJST VAN PATIËNTEN OPGENOMEN IN HET ONDERZOEK 

 

patiënt klinieknummer naam ras geslacht leeftijd op de dag van de ingreep diagnose 

1 N22227 Kamylle il Mastino Napoletano V 8 maanden en 20 dagen LPA rechts 

2 N21638 Kalou Duitse Herder V 8 maanden en 17 dagen LPA links 

3 N18968 Kadé Duitse Herder M 4 maanden en 7 dagen LPA bilateraal 

4 N18480 Jogy Berner Sennenhond V 6 maanden en 19 dagen LPA rechts 

5 N18288 Kazou Duitse Herder V 4 maanden en 21 dagen LPA rechts 

6 N14270 Junior Duitse Herder M 5 maanden en 14 dagen LPA bilateraal 

7 N11613 Iboo Sint Bernard V 6 maanden en 19 dagen LPA links 

8 N9477 Katy Charplanina V 4 maanden en 16 dagen LPA links 

9 N9151 Harley Cane Corso Italiano M 6 maanden en 25 dagen LPA bilateraal 

10 N8772 Ginger Basset Artésien Normand V 5 maanden en 28 dagen LPA rechts 

11 N8311 Nelson Duitse Herder M 7 maanden en 0 dagen LPA links 

12 N8173 Luca Duitse Herder M 5 maanden en 1 dag LPA links 

13 N8172 Ckim Duitse Herder M 5 maanden en 6 dagen LPA rechts 

14 N7957 Faitt Duitse Herder V 6 maanden en 29 dagen LPA links 

15 N7706 Lanselot Mastiff M 6 maanden en 7 dagen LPA links 

16 N7202 Zorro Duitse Herder M 7 maanden en 7 dagen LPA rechts 

17 N7561 Blade Rottweiler M 5 maanden en 9 dagen LPA links 

18 N6668 Amba Basset Artésien Normand V 4 maanden en 9 dagen LPA links 

19 N4295 Tosa Mastino Napoletano V 8 maanden en 12 dagen LPA rechts 

20 25785/1 Anabel Boerboel V 6 maanden en 2 dagen LPA bilateraal 

21 24811/1 Grace Duitse Herder V 5 maanden en 1 dag LPA links 

22 23289/1 Fal Duitse Herder V 6 maanden en 1 dag LPA links 

23 20255/1 Emir Afghaanse windhond M 5 maanden en 17 dagen LPA rechts 

24 18765/1 Eros Duitse Herder M 6 maanden en 6 dagen LPA links 

25 15305/1 Tess Canadese Herder V 5 maanden en 6 dagen LPA rechts 
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