
KRUISBANDPROBLEMATIEK 
 
Een ruptuur van de voorste gekruiste band is ongetwijfeld de meest 
voorkomende oorzak van kreupelheid aan het achterbeen bij de hond. Deze 
ruptuur kan een partiëel of volledig zijn met een corresponderende discrete tot 
duidelijke instabiliteit van de knie. Dikwijls gaat dit ook gepaard met 
meniscusletsels. Indien niet adequaat behandeld wordt, dan is 
gewrichtsontsteking, kraakbeendegeneratie, optreden van arthrose, 
verbindweefseling van het kapsel en blijvende kreupelheid dikwijls het gevolg.   
 
Het stellen van de diagnose is bij patiënten waar de instabiliteit kan aangetoond 
worden door een positieve schuiflade of tibiale compressie-test, vrij eenvoudig. 
Soms, en vooral bij partiële scheuren of reeds langer bestaande problematiek 
met veel peri-articulaire fibrose, kan het wat lastiger zijn om met zekerheid vast 
te stellen dat het probleem zich in de knie situeert. Dan kunnen röntgenfoto’s of 
onderzoek onder sedatie/anesthesie soms uitkomst bieden. 
 
Behandeling 
 
Bij zeer kleine hondjes kan bij sommige patiënten een ‘conservatieve 
behandeling’ overwogen worden (rust, bewegings- en gewichtsbeperking, 
ontstekingsremmers ed.), maar in de meeste gevallen is een ingrijpende 
chirurgie nodig om een goed en functioneel herstel van de knie te bekomen. 
 
Alle operatie-technieken bestaan uit 2 delen, namelijk enerzijds de controle en 
het ‘opruimen’ van de afwijkingen in de knie (bvb. verwijderen losgescheurde 
stukjes menisucus) en anderzijds het herstellen van de verloren gegane 
stabiliteit. 

Klassieke  operatie-technieken zijn erop gericht de stabiliteit te herstellen door 
het vervangen van de voorste kruisband of zijn functie. Hiertoe worden 
lichaamseigen of lichaamsvreemde implantaten gebruikt die op zichzelf al enige 
stabiliteit creëren, maar er in de meeste gevallen voor zorgen dat er gedurende 
de revalidatie een natuurlijke versteviging van de weefsels rond de knie ontstaat. 
Ondanks het feit dat er ondertussen heel wat andere, nieuwere technieken 
ontwikkeld werden, blijft de door ons gebruikte klassieke operatietechniek nog 
altijd zijn waarde behouden, dit vooral bij kleinere rassen of bij patiënten waar 
het budget een belangrijke rol speelt. 

De nieuwere chirurgie-technieken  proberen de stabiliteit in de knie te herstellen 
op een biomechanische manier door het heroriënteren van de krachten binnen de 
knie en hierdoor de instabiliteit te doen verdwijnen.  

Zo kennen we de TTA (Tibial Tuberosity Advancement) : hierbij wordt een deel 
van de voor-bovenkant van het scheenbeen losgemaakt en in een meer 
voorwaartse positie gefixeerd met behulp van een titanium implantaat en een 
zogeheten TTA-cage.  



De  ruimte die hierbij ontstaat tussen het afgezaagde stuk bot en het 
moederbeen, wordt opgevuld met een bot-pasta die  tijdens de revalidatie 
geleidelijk zal vervangen worden door ingroei van nieuw beenweefsel. 

Ondanks zijn ingrijpend karakter is een van de meest geclaimde voordelen van 
een TTA-operatie het vlot verlopen van de revalidatie en snel terug functioneel 
worden van de knie. Het budgetaire aspect inherent aan deze techniek is dan 
eerder een negatief punt. 

TTA Rapid 
 
Recent werd op de gewone TTA een nieuwe variant ontwikkeld, namelijk de 
TTA-rapid. De techniek heeft dezelfde basis, maar hier wordt de combinatie van 
een titanium plaat met een cage vervangen door 1 enkel implantaat dat met 6 
botschroeven vast gezet wordt. Hierdoor kan het plaatsen van het implantaat iets 
sneller verlopen dan bij de klassieke TTA. Bovendien wordt het botstuk niet 
helemaal los gemaakt, wat ook weer zijn voordelen geeft bij de revalidatie. 
 
Vooraleer deze techniek kan uitgevoerd worden, zijn goede röntgenopnamen 
van de aangetaste knie nodig. Via een vaste procedure wordt hierop de 
noodzakelijke afmetingen van de te plaatsen kooi bepaald. 
 

 
 
 


