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Samenvatting  

De chirurgische reconstructie van een gescheurde voorste kruisband resulteert in 
een aanzienlijk betere klinische uitkomst dan de conservatieve behandeling van 
patiënten. Er blijft echter veel ruimte voor verbetering van de technieken om tot 
volledig herstel van het kniegewricht te komen. Verschillende 
reconstructietechnieken zijn ontwikkeld om de normale anatomie en stabiliteit van 
de knie te herstellen en de ontwikkeling van artrose te voorkómen. Het is echter 
nog steeds niet duidelijk welke techniek het beste resultaat oplevert. Bijvoorbeeld; 
welke chirurgische ingreep levert het beste herstel van de gewrichtsstabiliteit op? 
Welke behandeling herstelt het beste de anatomie van de voorste kruisband? Wat 
zijn de mogelijke negatieve gevolgen van andere letsels op het verloop van herstel 
na kruisbandreconstructie? Dit proefschrift heeft als doel om objectieve 
antwoorden op deze vragen te vinden door een kritische analyse van de bestaande 
controverses en door het uitvoeren van experimenteel, kwantitatief onderzoek. 

Binnen de orthopedie bestaat nog steeds controverse over het gebruik van 
enkelvoudige- dan wel dubbele-bundel reconstructie bij letsels van de voorste 
kruisband. Hoofdstuk 2 is een systematisch literatuuronderzoek en een meta-
analyse van de biomechanische studies naar de instabiliteit van de knie na 
enkelvoudige-bundel en dubbele-bundel kruisband-reconstructies. Er werden geen 
statistisch significante verschillen in antero-posterieure laxiteit gevonden tussen 
deze twee technieken bij flexiehoeken van 0°, 30°, 60° en 90°. Eén van de 
voornaamste redenen om de dubbele bundel kruisband-reconstructie techniek te 
introduceren was de aanhoudende rotatoire instabiliteit van het kniegewricht bij 
conventionele enkelvoudige-bundel reconstructies. Echter, onder de 
biomechanische studies die de rotatoire instabiliteit evalueren bestaan grote 
verschillen in de experimentele opzet en in de gerapporteerde metingen, hetgeen 
een belemmering vormt voor de meta-analyse van deze data. Daardoor was er 
onvoldoende bewijs om een uitspraak te doen over de doelmatigheid van deze 
technieken met betrekking tot het herstel van de rotatoire stabiliteit van het 
kniegewricht. Hierdoor blijft het onduidelijk of een enkelvoudige- of een dubbele- 
bundel reconstructie uitgevoerd moet worden voor een optimale uitkomst. Meer 
onderzoek is dus nodig om het uitvoeren van een duurdere en technisch uitdagende 
operatie te rechtvaardigen.  
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Om de voordelen van de enkelvoudige- en dubbele-bundel reconstructie te 
combineren, zijn technieken ontwikkeld die beide functionele bundels van de 
voorste kruisband in een enkele tibio-femorale tunnel plaatsen. In hoofdstuk 3 en 4 
wordt de effectiviteit van deze enkele-tunnel-dubbele-bundel reconstructie 
onderzocht. Daartoe zijn biomechanische studies uitgevoerd op knieën van humane 
kadavers met behulp van een robotarm. Hieruit bleek dat de enkele-tunnel-dubbele-
bundel techniek de anterieure stabiliteit van de knie beter herstelt dan de 
conventionele enkelvoudige-bundel techniek. Echter, bij fysiologische belasting 
resulteren beide technieken in een beperking van de interne tibiale rotatie in 
vergelijking met de normale knie. Een toename van de externe tibiale rotatie kan 
leiden tot een verhoogde patello-femorale contactdruk alsmede een veranderde 
belasting van het tibio-femorale kraakbeen. We benadrukken hier ook het belang 
van het identificeren van technieken om de graft op de juiste spanning te brengen, 
dit om instabiliteit onder fysiologische belasting zoveel mogelijk te voorkomen. 
Het gemak van de enkele-tunnel-dubbele-bundel techniek die de twee functionele 
bundels van de voorste kruisband reconstrueert, in combinatie met de 
doeltreffendheid in het herstellen van de antero-posterior laxiteit van de knie, zorgt 
voor een effectieve oplossing voor de controverse omtrent enkelvoudige- of 
dubbele-bundel reconstructie.  

Naast het belang van een geschikte techniek voor de kruisband reconstructie, is het 
tevens essentieel dat de tunnels goed gepositioneerd worden. Momenteel zijn er 
drie arthroscopische technieken die gebruikt worden voor het creëren van de 
tunnels: de antero-mediale poorttechniek, de transtibiale techniek, en de outside-in 
techniek, waarbij met een richtinstrument de tunnel vanaf lateraal geboord wordt. 
In hoofdstuk 5 wordt onderzocht in hoeverre de femorale tunnels geplaatst door 
deze drie technieken overeenkomen met de natuurlijke femorale origo van de 
voorste kruisband. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre deze technieken 
iatrogene schade kunnen veroorzaken. Het blijkt dat de door deze technieken 
gecreëerde tunnels een gelijkwaardige bedekking van de origo van de gehele 
voorste kruisband en de antero-mediale bundel opleveren. Echter, de bedekking 
van de  origo van de posterolateral bundel was significant lager bij gebruik van de 
transtibiale tunnel techniek dan bij gebruik van de twee andere technieken. Het 
middelpunt van de tunnel bleek het dichtst bij het middelpunt van de natuurlijk 
origo van de voorste kruisband te liggen met de outside-in techniek, gevolgd door 
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de antero-mediale poort techniek en als laatste de transtibiale tunnel. Bij gebruik 
van de antero-mediale poorttechniek kwam het vaker voor dat de femorale 
tunneluitgang zich dichtbij de laterale epicondyl bevond in vergelijking met de 
outside-in of de transtibiale techniek. Deze locatie van de tunneluitgang kan 
mogelijk schade veroorzaken aan de femorale peesaanhechting van de laterale kop 
van de m. gastrocnemius. Uit deze studie kunnen we concluderen dat de technieken 
die niet afhankelijk zijn van de tibiale tunnel (de antero-mediale poort en de 
outside-in techniek) een betere anatomisch gelijkende tunnel opleveren dan de 
transtibiale techniek. 

In hoofdstuk 6 worden deze technieken verder onderzocht door het bepalen van 
hun doelmatigheid in het herstellen van de normale stabiliteit van het kniegewricht 
en de krachten in de kruisband. Hieruit blijkt dat reconstructie van de voorste 
kruisband door de antero-mediale poort, de outside-in en de transtibiale techniek 
resulteert in een vergelijkbare stabiliteit van het kniegewricht. Echter, de 
enkelvoudige-bundel reconstructie in combinatie met een van deze 
tunneltechnieken resulteert niet in een herstel van de normale gewrichtsstabiliteit. 
Daarbij dragen de transplantaten van elk van deze drie reconstructies minder kracht 
dan de gezonde voorste kruisband. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de 
enkelvoudige-bundel reconstructie in combinatie met een van deze 
tunneltechnieken niet resulteert in het volledig herstel van de normale stabiliteit 
van het kniegewricht en de krachten in de gezonde voorste kruisband. Naast het 
creëren van anatomische gelijkende tunnels is het om die reden belangrijk dat beide 
functionele bundels van de voorste kruisband worden hersteld. Dit zou kunnen 
worden bereikt door het gebruik van innovatieve anatomische 
reconstructietechnieken zoals de enkele-tunnel-dubbele-bundel reconstructie, die 
een efficiënt alternatief biedt ten opzichte van de bestaande methoden. 

Een goede diagnose en gepaste behandeling van bijkomend letsel bij een patiënt 
met een voorste kruisband blessure is essentieel voor het succes van de kruisband-
reconstructie. Objectief onderzoek naar het effect van bijkomend letsel op het 
succes van kruisbandreconstructie zou een verbetering kunnen bieden ten opzichte 
van de huidige behandelingsmethodes. In hoofdstuk 7 wordt onderzocht wat het 
effect is van de kruisbandreconstructie op de kinematica van het kniegewricht 
wanneer de blessure optreedt in combinatie met een partiële mediale 
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meniscectomie. Daartoe is een robotarm gebruikt waarmee de kinematica van het 
kniegewricht (anterieure-posterieure en medio-laterale translaties; interne-externe 
rotaties) kan worden gemeten in knieën van kadavers. Hieruit bleek dat in 
kniegewrichten met partiële mediale meniscectomie de gezonde kinematica van de 
knie niet volledig hersteld kan worden. Dergelijke afwijkingen in de kinematica 
van de knie zouden een rol kunnen spelen in het ontstaan van gonartrose bij deze 
groep patiënten, in vergelijking met patiënten die enkel een kruisbandreconstructie 
hebben ondergaan.  

In de wetenschap dat het popliteus complex een rol speelt in het beperken van 
externe tibiale rotatie, vroegen wij ons af of onbehandelde schade aan het popliteus 
complex zou resulteren in een toename van de krachten in het kruisband 
transplantaat. In hoofdstuk 8 wordt dit onderzocht door het meten van de 
kinematica en de krachten in het transplantaat in kniegewrichten van kadavers, met 
gebruikmaking van een robotarm. De resultaten laten zien dat de externe tibiale 
rotatie significant toeneemt bij elk van de gekozen flexiehoeken wanneer het 
popliteus complex is beschadigd, in vergelijking met de gewrichten met een 
onbeschadigd popliteus complex. Deze ongewone externe tibiale rotatie leidt tot 
een toename van de krachten in het kruisband transplantaat bij elk van de gekozen 
flexiehoeken. Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat 
onbehandelde schade aan het popliteus complex kan leiden tot het falen van een 
kruisbandreconstructie. Tijdige diagnose en behandeling van letsel aan het 
popliteus complex is daarom essentieel voor het slagen van 
kruisbandreconstructies.  

De bevindingen in de hoofdstukken 2-8 bieden objectieve antwoorden op de 
onderzoeksvragen van deze dissertatie. De implicaties van deze resultaten voor de 
kliniek en voor toekomstig onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 

• De controverse betreffende het toepassen van de enkelvoudige- dan wel 
dubbele-bundel reconstructie van de voorste kruisband is complex en kon 
niet definitief opgelost worden met de meta-analyse van de gepubliceerde 
biomechanische studies. Verder vergelijkend onderzoek naar de efficiëntie 
van deze technieken is nodig om een goed antwoord op deze vraag te 
kunnen geven.  
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• De enkele-tunnel-dubbele-bundel techniek, die beide functionele bundels 
van de voorste kruisband kan reconstrueren in een enkele tibiale en 
femorale tunnel, zou een goed alternatief kunnen bieden voor de bestaande 
enkelvoudige- en dubbele-bundel technieken. Verdere optimalisering van 
deze techniek is echter nodig om de beperking van de interne tibiale rotatie 
te voorkomen. 

• Van de drie technieken die momenteel gebruikt worden voor het creëren 
van tunnels voor kruisbandreconstructie blijken de technieken die 
onafhankelijk zijn van de tibiale tunnel (de antero-mediale poort en 
outside-in techniek) betere anatomisch gelijkende tunnels op te leveren dan 
de transtibiale techniek. Echter, bij enkelvoudige-bundel 
kruisbandreconstructie waarbij gebruik wordt gemaakt van deze 
technieken was volledig herstel van de stabiliteit van het kniegewricht en 
van de krachten in de kruisband niet mogelijk. Er is op dit moment geen 
duidelijke indicatie welk van deze technieken optimaal is voor het 
herstellen van zowel de anatomie als de stabiliteit van het kniegewricht. 
Het is daarom van groot belang om de voor- en nadelen van elk van deze 
technieken goed te onderzoeken voordat deze in de kliniek toegepast 
worden. 

• In kniegewrichten met partiële mediale meniscectomie leidt reconstructie 
van de voorste kruisband niet tot volledig herstel van de normale stabiliteit 
van de knie. Dit suggereert dat de meniscus een belangrijke rol speelt in 
het stabiliseren van het kniegewricht en dus behouden moet blijven om 
mogelijke gewrichtsdegeneratie te voorkomen. Meniscectomie is 
momenteel de standaardbehandeling bij onherstelbaar letsel aan de 
meniscus. Het is daarom van belang dat nieuwe behandeltechnieken voor 
meniscusletsel worden ontworpen en geïmplementeerd.  

• Wanneer in een kniegewricht letsel aan het popliteus complex optreedt, 
kan dit leiden tot een toename in de krachten in het kruisband 
transplantaat. Om het falen van kruisbandtransplantaten te voorkomen is 
het van belang dat schade aan het popliteus complex tijdig 
gediagnosticeerd en behandeld wordt. 
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