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Diagnose: voorste  

kruisband laesie 



 
 

Anatomie van de knie 

 

  

Een voorste kruisband laesie (VKL), is een knieprobleem dat kan bestaan uit een 
geheel of gedeeltelijk gescheurde voorste kruisband. Een VKL gaat soms gepaard met 
een kapotte meniscus, deze kapotte meniscus ontstaat door vooral met pijnstilling 
meer dan één maand door te lopen met een 100% kapotte voorste kruisband. 

Een voorste kruisband laesie is gedeeltelijk genetisch bepaald en ontstaat door met een 
stilstaande voet een plotselinge draai te maken, wat nog versterkt kan worden door 
gelijktijdig de knie te overstrekken. Dit kan bijvoorbeeld door naar een bal te springen of 
door in een kuil te stappen. 

Tip:   Voorkom het beschadigen van de meniscus door een hond met een versleten linker 
knie aan uw rechterhand aangelijnd uit te laten en alle bochten, wanneer mogelijk, rechts 
te nemen. Uiteraard kunt u het proces omdraaien bij een versleten rechter knie. Houd in 
beide gevallen de dosering van de pijnstilling zo laag mogelijk. 

Wat is de oorzaak van een VKL: 

Behandeling/ operatie: 

Prognose: 

De knie van uw hond wordt operatief 
behandeld. Hierbij wordt een snede 
gemaakt over de knie of aan de 
binnenkant van de knie. De knie wordt 
van binnenuit schoongemaakt en 
restanten van de voorste kruisband  
worden samen met de losse randjes van 
de kapotte meniscus  verwijderd. 
 
Daarna wordt er een nieuwe 
onoplosbare, soms dubbele, kunstband 
aangebracht. Vervolgens wordt het 
gewrichtskapsel, wat alles op zijn plek 
houdt, dubbel gehecht en ingekort 
waardoor extra stabiliteit ontstaat. Ten 
slotte wordt de huid onderhuids gehecht, 
hierdoor ziet u alleen nog de 
slothechtingen boven de huid uit steken. 

Bij honden die niet maandenlang hebben doorgelopen met een VKL zijn de resultaten zeer 
gunstig, maar wat kan er fout gaan? Een klein deel van de patiënten ‘’stoot’’ de 
kunstband(en) af. Dit is te herkennen aan een fistel of blaarvorming aan de binnenkant van 
de knie. Let op dat dit ook kan komen door een lichamelijke reactie op het hechtdraad.  
 
Ook kan de hond in een spagaat glijden. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat de 
patiënt zich in de eerste week voortbeweegt op enkel een ruwe ondergrond en niet op een 
gladde vloer. 
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De operatie duurt ongeveer anderhalf uur. Na de ingreep wordt u door de 
dierenarts op de hoogte gebracht. Vervolgens zal de patiënt de narcose uitslapen 
in de opname. Wanneer uw hond wakker genoeg is, zal de opname-assistent met u 
contact opnemen en een afspraak maken om de patiënt op te halen. Meestal 
gebeurt dit rond 16:45 h. De dierenarts zal u dan persoonlijk te woord staan. 

Tien dagen na de operatie wordt u terug verwacht bij de kliniek voor het controleren van 
de wond en het verwijderen van de hechtingen. 
 
 

Na operatie zal uw hond niet altijd zin hebben om te lopen. Vaak gebeurt dat dan ook 
nog op 3 poten. U mag een klein stukje lopen om uw hond te laten ontlasten en plassen. 
Daarna moet de patiënt direct terug naar binnen. Traplopen, op de bank springen en 
andere activiteiten die de knie belasten, moeten zoveel mogelijk worden vermeden! 
 
Indien uw hond morfine heeft gekregen na de operatie, kan dit thuis tot in de avond 
gepaard gaan met huilen / loeien. Dit is geen teken van pijn, maar eerder een soort 
afkickverschijnsel. Geef de eerste drie weken de volledige dosering pijnstilling. 
 
 
 
 
 

Na de operatiedag mag u uw hond meerdere malen per dag kleine afstanden uitlaten. 
Wanneer uw hond last krijgt bij het opstaan of de poot optrekt bij stilstand, moet u de 
afstand een aantal dagen verder beperken. 
 

Drie tot vier dagen na de operatie wordt u terug verwacht bij de kliniek voor een 
wondcontrole en het verwijderen van het verband. Is er echter sprake van 
weefselzwelling boven het verband, neem dan ALTIJD contact op met de kliniek. 
 

Drie weken na de operatie komt u samen met uw hond naar de kliniek voor een controle 
afspraak bij de dierenarts. Tijdens dit gesprek krijgt u de fysio oefeningen uitgelegd die u 
later moet gaan toepassen bij uw hond.  
 
Drie weken lang heeft u de volledige dosering pijnstilling gegeven. Vanaf week drie wordt 
de dosering gehalveerd. Hier gaat u mee door gedurende twee tot vier weken, 
afhankelijk van de toestand van de knie en de mening van de arts. 
 
 
 
 

De operatiedag: 

De eerste week: 

De tweede week: 

De derde week: 

Twee maanden na de operatie mag uw hond, na eerste 30 tot 45 minuten aangelijnd te 
hebben gewandeld, even losgelaten worden. De duur van het loslaten mag u daarna 
iedere dag iets verlengen. 
 
Na week drie wordt de pijnstilling geminderd. Uiterlijk halverwege de tweede maand na 
de operatie, wordt de medicatie voor de laatste keer afgebouwd. Een goed voorbeeld 
hiervan is om de dag een halve dosering pijnstilling. 
 
 
 

De tweede maand: 

Het herstel van deze ingreep zal zeker 2-3 maanden in beslag nemen 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Openingstijden: 

 
 
Balie 
Ma, Di, Wo, Do, Vr    : 09:00 – 19:00 

  
Open spreekuur 
Zaterdag      : 09:30 – 12:00 

  
Telefonisch spreekuur * 
Ma, Di, Do, Vr     : 16:30 – 17:00 

  
*U wordt gebeld 
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Bij spoed: 
 
- Wanneer uw hond na een actie kreupel loopt of bij stilstand de poot optilt; probeer eerst 
de knie te koelen. Wikkel een coldpack in een theedoek en leg deze telkens drie minuten 
op de knie met daarna één minuut tussentijd. Dit kan tot maximaal één uur. Geef daarna 
gedurende minimaal één week de volle dosering pijnstilling. 
 
Mocht u twijfelen aan het herstel van uw huisdier na de operatie, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen.  
 
Wij zijn tijdens werktijden bereikbaar via telefoonnummer 010 599 049 0, buiten 
werktijden kiest u in het keuzemenu voor optie 1 (spoed). U wordt dan doorverbonden 
met de dierenarts van dienst. De spoedlijn is dagelijks tussen 07:30 h en 23:30 h 
bereikbaar. Buiten deze tijden wordt u doorverwezen. 
 

Voor alle informatie en meer: download de MijnDierenartsApp 


