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Anatomie en functie  
De voorste kruisband loopt centraal in de knie en 
stabiliseert de knie in voor-achterwaartse richting. De 
voorste kruisband remt de naar voren gerichte beweging 
van onderbeen ten opzichte van bovenbeen af. De 
voorste kruisband bestaat uit twee bundels die in feite 
als één structuur functioneren. De band is ongeveer 35 
tot 40 mm lang en heeft de omvang van de pink 
(vrouwen) of wijsvinger (mannen). In de voorste 
kruisband bevinden zich zenuwuiteinden die de 
hersenen informeren over de stand en de bewegingen 
van de knie. Dit wordt propriocepsis van een gewricht 
genoemd. 
De voorste kruisband is goed van bloed voorzien. Na een 
letsel scheurt de band en blijft van de doorbloeding niet 
veel over. Er is daarom slechts sprake van een geringe 
spontane genezingstendens. Soms scheurt de voorste 
kruisband van het bovenbeen los en verkleeft vervolgens 
op de achterste kruisband. Er lijkt dan bij het stabiliteits- 
onderzoek van de knie nog enige functie van de 
kruisband te resteren. Deze conditie wordt vaak niet op 
juiste waarde geschat en is de voornaamste reden dat 
ten onrechte de stabiliteit als normaal wordt 
beoordeeld.  De ligging van de gedeeltelijk gescheurde 
voorste kruisband wordt op de MRI niet altijd 
onderkend. Kenmerkend op de MRI is de afwijkende 
richting van de bundels. 
De voorste kruisband waarborgt de passieve stabiliteit 
van de knie in voorachterwaartse richting. De 
bovenbeenspieren, in het bijzonder de hamstrings en de 
quadriceps spiergroep, verzorgen de actieve stabiliteit 
van de knie. De passieve en actieve stabiliteit vormen 
samen de functionele stabiliteit: de stabiliteit zoals die 
door de persoon wordt ervaren. 
  
Oorzaken van letsel van de voorste kruisband  
Een ruptuur van de voorste kruisband komt voor bij 1 op 
de 3000 mensen. Er is meestal een behoorlijke kracht 
nodig om de voorste kruisband te scheuren. Dit betreft 
overigens meestal geen direct letsel! De meeste 
kruisbanden scheuren op een moment dat er vaak geen 
lichamelijk contact is. Het onderbeen draait in de meeste 
gevallen naar buiten in combinatie met een zogenaamde 
X-stand van de knie (valgus/exorotatie trauma). De 
voorste kruisband scheurt in 45 milliseconden! De 
gevolgen van dit trauma van de knie zijn groot! 
Sportletsels vormen de belangrijkste oorzaak. In 
absolute aantallen staat de voetbalsport (zaal en 
veldvoetbal) op de eerste plaats als oorzaak voor het 
kruisbandletsel, maar als het aantal uren sport per jaar 
en per sporter wordt beschouwd staat het skiën op 
eenzame hoogte. Het betreft dan meestal ook complexe 
meervoudige kniebandletsels bij de skiër. Ongevallen in 
het verkeer komen ook vaak voor. Soms hoort de patiënt 
een knap of knoep of scheurend geluid en heeft het 
gevoel of het bovenbeen even loskomt van het 
onderbeen. Het gebaar van op elkaar draaiende vuisten, 
ook wel knokkelgebaar of knuckle-sign genoemd, is een 
omineus teken en representeert het gevoel dat een 
patiënt had ten tijde van het ongeval. Vaak is er ook 
sprake van een directe zwelling van de knie door een 
bloeding. Een bloeding hoeft niet altijd acuut (binnen 
twee uur) te ontstaan maar kan zich ook in de loop van 

enkele uren of een dagdeel ontwikkelen. Bloed in de 
knie betekent in 75% van de gevallen een gescheurde 
(voorste) kruisband. In ongeveer 20% wordt de bloeding 
door een scheur van de meniscus veroorzaakt en de 
overige 5% wordt veroorzaakt door een 
slijmvliesbloeding (o.a. bij gebruik van middelen tegen 
bloedstolling) of fracturen in het bot, bij voorbeeld een 
tibiaplateau fractuur. Andere oorzaken van het voorste 
kruisband letsel zijn de overmatige plotselinge buiging 
(hyperflexie) of juist de overstrekking (hyperextensie) 
van de knie. De patiënt vertelt vaak dat hij de bepaalde 
activiteit waarbij de kruisband scheurde al “duizenden 
keren” heeft gedaan. 
  
Symptomen  
Het belangrijkste symptoom bij het voorste 
kruisbandletsel is de instabiliteit van de knie. 
De patiënt geeft vaak aan dat er een ongecontroleerde 
beweging van onderbeen ten opzichte van bovenbeen 
plaatsvindt, in de Angelsaksische literatuur ook wel 
“giving-way” genoemd. De mate van instabiliteit kan 
zeer verschillen en bepaalt welke behandeling 
uiteindelijk optimaal is (zie verder). Alleen bij de 
instabiele momenten wordt veelal pijn ervaren.  
Pijn is geen specifiek kenmerk van een kruisbandletsel!   
Indien pijn op de voorgrond staat moet eerder gedacht 
worden aan letsel van de meniscus of het kraakbeen of 
bij voorbeeld een botkneuzing. Deze botkneuzing (bone-
bruise) veroorzaakt de soms als "kiespijn" geduide pijn 
aan de buitenzijde van de knie aansluitend aan het 
trauma die na enige weken spontaan vermindert. Ten 
gevolge van het feit dat de knie instabiel is geworden bij 
letsel van de voorste kruisband kunnen secundaire 
afwijkingen ontstaan. Het begint meestal met een letsel 
van de meniscus gevolgd door een beschadiging van het 
gewrichtskraakbeen. Pijn en reactieve zwelling van de 
knie door vochtvorming (hydrops) zijn dan ook 
symptomen van de chronisch instabiele knie. 
In het begin wordt de instabiliteit alleen bemerkt bij 
verhoogde belastingsmomenten (sport) of bij 
vermoeidheid.  Veelal is het instabiele gevoel echter ook 
aanwezig tijdens normale activiteiten van het dagelijkse 
leven (traplopen, lopen op ongelijke ondergrond, uit de 
auto stappen, uit tram of bus stappen). 
De ernst van de functionele instabiliteit is ook 
afhankelijk van de aard van het beroep of van de 
sportbeoefening. Een voetballer, hockeyer of 
basketballer zal van een letsel van de voorste kruisband 
eerder klachten hebben dan een schaatser of roeier. Een 
bouwvakker die op een steiger werkt zal ook eerder 
klachten van instabiliteit hebben dan iemand met een 
voornamelijk zittende functie. Indien een chronisch 
instabiele knie ook pijnklachten als belangrijk symptoom 
heeft en niet geheel duidelijk is of de pijn wordt 
veroorzaakt door de mate of ernst van de instabiliteit, of 
als er bij voorbeeld geen afwijkingen worden gevonden 
op een conventionele röntgenfoto of MRI, kan met 
behulp van een brace de rol van de instabiliteit bij het 
ontstaan van de pijn worden bepaald. Een bij voorkeur 
goed aangemeten brace wordt dan "pro diagnosi" 
voorgeschreven. De brace verbetert doorgaans de 
stabiliteit van de knie. Als naast vermindering van 
instabiliteit ook de pijnklachten verminderen, zou 
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verwacht mogen worden dat een stabiliserende ingreep 
van de knie de pijnklachten in gunstige 
zin kan beïnvloeden. Als de pijn niet gunstig reageert op 
de brace behandeling moet eerst de oorzaak van de pijn 
worden gevonden en eventueel worden behandeld!  Bij 
een negatieve MRI (een MRI zonder afwijkingen) kan een 
inventariserende arthroscopie worden overwogen. 
Meestal wordt de pijn veroorzaakt door een 
kraakbeenafwijking of beschadiging van de meniscus. Dit 
moet dan eerst worden behandeld al of niet 
arthroscopisch (zie ook bij "meniscus" en "kraakbeen"). 
Soms is een osteotomie (een operatieve standscorrectie 
van het been, zie ook bij "artrose") een optie alvorens de 
knie te stabiliseren op de daartoe bestemde wijze. 

 
Diagnose  
Het letsel van de voorste kruisband wordt bij het eerste 
onderzoek (bijvoorbeeld op het sportveld) in het 
merendeel der gevallen niet onderkend. Het stellen van 
de juiste diagnose is in de acute fase ook moeilijk omdat 
er vaak zwelling van de knie bestaat met pijn. De patiënt 
kan de bovenbeenspieren niet goed ontspannen en dan 
lijkt de knie bij onderzoek stabiel te zijn. Ten onrechte 
wordt dan besloten om de situatie aan te zien. De rol 
van de huisarts, de sportarts of de fysiotherapeut is 
belangrijk omdat zij de gekwetste knie vaak het eerst ter 
beoordeling zien. 
Belangrijk voor de diagnose is de aard van het letsel, of 
er eventueel een knap of een scheurende sensatie is 
gevoeld en of er een min of meer acute zwelling van de 
knie is ontstaan. Echter, een acute zwelling is geen 
absolute vereiste voor de diagnose voorste kruisband 
letsel. De pijn en zwelling verminderen na ongeveer 
twee weken om plaats te maken voor een gevoel van 
instabiliteit dat in ernst kan verschillen. De patiënt moet 
ineens rekening houden met de knie en de knie kan 
daardoor als verminderd belastbaar worden beschouwd. 
De patiënt ervaart dat hij ineens een gewricht heeft dat 
speciale aandacht vereist. 
Een punctie (prik) in de knie kan behulpzaam zijn en ook 
onderscheid maken of er sprake is van bloed of vocht in 
de knie. Indien bloed wordt aangetoond is de kans op 
een kruisbandletsel bijna 75%! De punctie dient ook ter 
ontlasting van de knie omdat dit het 
stabiliteitsonderzoek vergemakkelijkt. 
De Lachmann test waarbij de knie in 20 graden 
buigstand wordt vastgehouden en waarbij de 
onderzoeker de mate van verschuiving van onderbeen 
ten opzichte van bovenbeen kan bepalen, wordt 
bestempeld als de gevoeligste en meest betrouwbare 
test. Als er voldoende voorachterwaartse speling is, kan 
de knie ook draai-instabiel  (rotatoir instabiel) zijn wat 
met de pivotshift test is te bepalen. Een positieve 
pivotshift betekent een niet goed functionerende of 
insufficiënte voorste kruisband en representeert de 
mate van rotatoire instabiliteit. De pivotshift is technisch 
moeilijk uitvoerbaar en vereist enige ervaring bij het knie 
onderzoek. Of er nu sprake is van een geëlongeerde 
voorste kruisband, een gedeeltelijke of een complete 
scheur maakt dan ook niet uit: een positieve pivotshift 
test betekent dat de knie draai-instabiel is geworden. De 
pivotshift test is door spierverzet en pijn in de acute fase 
moeilijk te verrichten. 

Een derde test is de voorste schuifladentest die echter 
minder betrouwbaar is en moeilijk op waarde kan 
worden geschat. Bij de testen van de voorste kruisband 
wordt ook bepaald of er nog een “aanslag” van de band 
wordt gevoeld. 
Op een gewone röntgenfoto van de knie worden meestal 
geen afwijkingen gezien. Soms is er sprake van een 
fractuur nabij de aanhechtingsplaats van de voorste 
kruisband (avulsie fractuur), soms wordt een fractuur 
gezien aan de voorbuiten zijde van het scheenbeen net 
onder de gewrichtsspleet (Segond fractuur). Indien deze 
laatste fractuur wordt geconstateerd, is de diagnose 
vrijwel zeker. Een MRI van de knie bevestigt in de 
meeste gevallen de klinische verdenking op een scheur. 
De MRI wordt voornamelijk gemaakt ten behoeve van 
het vaststellen van de eventuele begeleidende letsels in 
de knie (binnenband, meniscusletsel, kraakbeenletsel of 
botkneuzing). Een botkneuzing (bone-bruise) is een 
belangrijke oorzaak voor de diepe kniepijn die 
aansluitend aan het letsel door de patiënt wordt geuit. 
Indien de diagnose met het orthopedisch onderzoek of 
het aanvullende MRI onderzoek niet met zekerheid kan 
worden gesteld, kan een kijkoperatie (inventariserende 
arthroscopie) worden overwogen maar dit is meestal 
niet noodzakelijk. 

  

 


