Voorste kruisband
reconstructie
In overleg met de orthopedisch chirurg hebt u besloten tot een reconstructie van de
voorste kruisband. In deze brochure leest u meer over de operatie evenals de zorg voor
en na de operatie.
Het kniegewricht
Het kniegewricht wordt gevormd door vier botdelen: het bovenbeen (femur), het
scheenbeen (tibia), de knieschijf (patella) en het kuitbeen (fibula). Het kuitbeen maakt
geen direct deel uit van het kniegewricht maar is het aanhechtingspunt van belangrijke
spieren en de buiten knieband. De knieschijf bevindt zich aan de voorzijde van de knie in
het verloop van de strekpees. Het kniegewricht lijkt qua functie op een scharnier. Het
uiteinde van het bovenbeen is bolvormig en het uiteinde van het onderbeen min of meer
vlak. Beide uiteinden passen dus niet precies op elkaar. Om het kniegewricht toch goed
te laten bewegen zitten er tussen het boven en onderbeen twee schijven, zo’n schijf heet
een meniscus. In de knie zitten twee van deze schijven, de binnen en buitenmeniscus.
Het kniegewricht wordt omgeven door een gewrichtskapsel, dat aan de binnenzijde is
bekleed met gewrichtsslijmvlies (synovia). Dit gewrichtsslijmvlies maakt vocht waarin
voedingsstoffen zitten voor het kraakbeen. Ook dient het als smeermiddel voor het
gewricht.
De stabiliteit van de knie wordt verzorgd door de voorste en achterste kruisbanden in het
centrum van de knie. De kruisbanden zorgen ervoor dat het onderbeen ten opzichte van
het bovenbeen niet te ver naar voren of naar achteren kan verschuiven. Aan de binnen en
buitenkant van de knie bevinden zich de binnen en buitenband. Deze banden geven
stabiliteit in zijdelingse richting.
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Diagnose
De diagnose wordt vastgesteld door middel van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en
een MRI scan van de knie.

Behandeling
Door een trauma kan een voorste kruisband scheuren. De kruisband zelf geneest nooit. In
bepaalde gevallen lukt het om met fysiotherapie de kracht van de bovenbeenspieren te
versterken waardoor de functie van de voorste kruisband overgenomen kan worden.
Afhankelijk van leeftijd en sportieve ambities wordt er soms besloten tot een operatieve
reconstructie van de voorste kruisband.
Voorbereiding van uw opname
• Voor de opname krijgt u eerst een afspraak bij de anesthesioloog voor de preoperatieve screening.
• Regel voor uw opname een paar elleboogkrukken via de Thuiszorgwinkel. In Gelre
Zutphen is een steunpunt Thuiszorg aanwezig. Woont u buiten de regio Zutphen?
Dan kunt u de krukken bij het steunpunt in uw eigen regio halen.
• Afhankelijk van het tijdstip waarop ingreep bij u binnen Gelre ziekenhuizen Zutphen
plaatsvindt, kunt u tot een bepaald tijdstip nog wat eten en drinken. Dit bespreekt u
met de anesthesioloog. Het tijdstip vanaf wanneer u nuchter moet zijn staat in de
brochure ‘Pre-operatieve screening en Anesthesie’. Lees deze folder goed door!

Welke verdoving wordt toegepast?
De operatie vindt plaats onder algehele narcose of verdoving door een ruggenprik.
Indien u kiest voor een ruggenprik heeft u de mogelijkheid mee te kijken met de
kijkoperatie en tegelijkertijd uitleg hierover te krijgen. Een ruggenprik kan worden
gecombineerd met een slaapmiddel, waardoor u weinig of niets van de operatie merkt.
Met de anesthesioloog bespreekt u uw keuze.

De opname
Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op de afdeling die het opnamebureau u
heeft doorgegeven. Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Tijdens
de opname krijgt u met diverse mensen te maken: verpleegkundigen, de orthopedisch
chirurg, de physician assistant, de voedingsassistent en de anesthesioloog. Spreek een
verpleegkundige aan als u iets niet duidelijk is of als u zich ergens zorgen over maakt.
Van de verpleegkundige hoort u hoe laat u ongeveer geopereerd wordt. Na bericht van de
operatieafdeling wordt u naar de operatiekamer gebracht. Gebitsprotheses worden
verwijderd, sieraden moeten af en u mag geen make-up of nagellak dragen.
Op de operatiekamer wordt een infuus ingebracht. Na de operatie komt u op de
uitslaapkamer. Zodra de controles van onder andere ademhaling, bloeddruk en pols naar
wens zijn wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.
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De operatie
De operatie wordt verricht onder anesthesie (verdoving). In overleg met de
anesthesioloog kiest u voor een ruggenprik of volledige narcose. De operatie duurt
ongeveer 1 uur. Allereerst wordt een pees (semitendinosis) gewonnen via een klein
sneetje in de knieholte. De nieuwe kruisband wordt
gemaakt van een hamstringpees. De pees wordt verder
voorbereid om in een later stadium terug te kunnen
plaatsen als nieuwe voorste kruisband. Ondertussen begint
de orthopedisch chirurg met de kijkoperatie. Daarbij
inspecteert hij de knie en behandelt hij eventueel
bijkomende letsels zoals een meniscusscheur. Vervolgens
wordt de knie voorbereid op het plaatsen van de nieuwe
voorste kruisband. Er worden tunnels geboord in het boven
en onderbeen. Hierna wordt de nieuwe kruisband door deze
tunnels getrokken en op de gewenste spanning gebracht. De
kruisband wordt op zijn plaats gehouden door middel van
buttons. De stabiliteit van de kruisband wordt tijdens de
operatie getest. Alle wondjes worden weer gehecht en er
wordt een drukverband aangelegd.
Voor een animatiefilmpje kijkt u op deze site:
https://www.arthrex.com/resources/animation/JBo1a4mfQkeQYQE8P6a01g/anatomicall-inside-acl-reconstruction-by-direct-measurement

Na de operatie
Uw verblijf in het ziekenhuis duurt 1 dag. U krijgt via een injectie bloedverdunnende
middelen. Dit is om trombose te voorkomen. Tijdens de opname leert de verpleegkundige
u uzelf bloedverdunnende injecties te geven. U gebruikt deze injecties tot 2 weken na de
operatie, tenzij uw orthopedisch chirurg iets anders met u heeft afgesproken. U begint in
het ziekenhuis zo snel mogelijk met fysiotherapie.
Er wordt een controlefoto gemaakt.

Risico’s en complicaties
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Bij iedere operatie kunnen complicaties optreden. Gelukkig zijn deze zeldzaam.
• Ontsteking van de wond, zowel oppervlakkig als diep. Verschijnselen zijn: pijn,
zwelling, roodheid, warmte, vochtproductie van de wond en soms koorts.
• Bloeding, zowel nabloeding van de wonden als bloeduitstorting (blauwe plek).
• Zenuwbeschadiging; kleine huidtakjes van zenuwen kunnen tijdelijk of permanent
beschadigd raken waardoor een dove plek ontstaat in het gebied dat de zenuw
verzorgt.
• Een trombosebeen: Er heeft zich dan een bloedstolsel gevormd die een ader in het
been verstopt. Verschijnselen zijn pijn en zwelling van de kuit.
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Late complicaties zoals een strekbeperking en hernieuwde instabiliteit kunnen optreden.
Ook aanhoudende pijn rondom de knieschijf komt voor.

Fysiotherapie en leefregels
De orthopedisch chirurgen hebben in samenwerking met enkele fysiotherapeuten in de
omgeving van Zutphen een protocol opgesteld. Dit beschrijft de nabehandeling en
revalidatie na een voorste kruisband reconstructie. Alle fysiotherapeuten uit de regio zijn
van dit protocol op de hoogte. Wij adviseren u een fysiotherapeut te kiezen die dit
protocol gebruikt. Het protocol is een richtlijn en in speciale gevallen kan van het
protocol worden afgeweken.

Herstel en daarbij horende leefregels
Uw herstel verloopt in een drietal etappes, die grofweg in het volgende tijdschema wordt
onderverdeeld:
1. 0-6 weken na de operatie
2. 6-12 weken na de operatie
3. 12 weken en verder
Eerste periode (0-6 weken)
Dit is de periode dat uw nieuwe kruisband in gaat groeien in uw knie. Er ontstaat een
verbinding in de boorkanalen. De kruisband wordt bekleed met gewrichtsslijmvlies,
waardoor bloed en voedingsstoffen de nieuwe kruisband kunnen bereiken. Dit gaat
gepaard met een ontstekingsreactie: dit geeft pijn, zwelling (vocht in de knie) en warmte
(versterkte doorbloeding). De hevigheid van deze reactie is bij iedereen verschillend,
maar wordt zeker versterkt door bijkomende knieletsels, zoals kraakbeenletsels of
meniscusletsels. In deze fase is uw nieuwe kruisband kwetsbaar. De revalidatie is er dan
ook op gericht om:
• spierkracht weer op peil te brengen
• functie te vergroten (zowel buigen als strekken)
• zwelling tegen te gaan
• coördinatie/ zekerheid van de knie te verbeteren (passief)

Belasting
U mag na de operatie belast lopen met 2 elleboogkrukken. In overleg met de
fysiotherapeut gaat u het gebruik van de elleboogkrukken afbouwen.
Werkhervatting
Wanneer u weer kunt werken is afhankelijk van het herstel van de knie en de zwaarte
van uw werk. Overleg met uw fysiotherapeut of behandelend specialist.
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Autorijden
Wanneer u weer kunt autorijden is afhankelijk van de kracht en coördinatie van uw knie.
Uw fysiotherapeut kan beoordelen wanneer deelname aan het verkeer weer verantwoord
is. Om medische redenen is autorijden binnen 2 weken na de operatie af te raden.
Brace
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het dragen van een brace niet bijdraagt aan de
genezing of veiligheid na een reconstructie van de voorste kruisband.
Tweede periode (6-12 weken)
De nieuwe kruisband wordt verder ingebouwd in uw knie. Omdat de voeding de eerste 6
weken niet optimaal is geweest, is de nieuwe kruisband in deze periode op zijn zwakst.
De zwakke periode kan tot de 4e of 5e maand na de operatie duren. Voorzichtigheid is
dus geboden. Pijn en zwelling kunnen nog voorkomen. Behandeling is er op gericht om
dagelijkse werkzaamheden te hervatten door:
• Verdere toename kracht van de bovenbeenspieren
• Verdere toename van coördinatie/ zekerheid (propriocepsis)
Derde periode (12 weken en verder)
Deze periode is er op gericht om de belastbaarheid van de knie verder op te voeren.
Sommige sportactiviteiten kunt u nu weer beginnen. Hardlopen, schaatsen, en springen
kunt u onder fysiotherapeutische begeleiding oefenen. Contactsporten en sporten waarbij
belast wordt gedraaid zijn door aanhoudende zwakte van de nieuwe kruisband nog niet
mogelijk. Voorzichtigheid blijft geboden. Na 6 maanden zijn belaste draaibewegingen
toegestaan. U kunt dan sportgerichte training onder fysiotherapeutische behandeling
starten. De optimale sterkte van de nieuwe kruisband wordt pas na 8 tot 9 maanden
bereikt.
Heeft u last van pijn, zwelling of spier of pees reacties? Overleg dan met uw
fysiotherapeut hoe u het beste verder kunt trainen. Tot slot moet u bedenken dat
topsporters 12 maanden na de operatie terug waren op hun niveau.

Medicatie
De eerste drie dagen raden wij u aan om 4 keer per dag 1000 mg. Paracetamol (2
tabletten) te gebruiken, daarna afbouwen op geleide van de pijnklachten. Daarnaast
heeft u mogelijk een recept voor extra pijnbestrijding gekregen van de anesthesist. Deze
mag u volgens het voorschrift van de anesthesist, naast de Paracetamol, gebruiken.
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•
•
•
•
•

Langdurige en forse zwelling in de knie
Hevig bloedverlies (door het verband heen)
Sterk toenemende pijnklachten
Pijn, zwelling of roodheid van het onderbeen / de kuit
Koorts
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Poliklinische controle
De poliklinische wondcontrole vindt twee weken na de ingreep plaats. Tijdens deze
controle worden de hechtingen verwijderd. Deze controle vindt plaats bij uw behandelend
orthopedisch chirurg of de Physician Assistant Orthopedie.

Vragen?
Heeft u vragen na het lezen van deze brochure? Stel ze dan gerust aan uw behandelend
arts of physician assistant.

Polikliniek Orthopedie Gelre Zutphen
•
•

maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
tel: 0575 – 592 820
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