
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% KRIJGEN LARS ALS INDICATIE 
 

“Als orthopedisch consulent van Club Brugge, heb ik de taak de juiste 

aanpak te voorzien bij blessures van onze spelers.  

Ik doe dit nu al 17 jaar voor de Club ( 7 jaar jeugd, 10 jaar A-kern ). 

Als FIFA Instructeur ben ik op de hoogte van de nieuwigheden op het 

mondiale vlak alsook van hun resultaten. Als Orthopedisch 

sportchirurg doe ik op dit moment 247 kruisbanden per jaar waarvan 

ongeveer 12% een LARS krijgen als indicatie. Ik ben zeker op de 

hoogte naar wie dient verwezen te worden indien het gaat over LARS, 

aangezien ik zelf de indicatie tot LARS bij onze speler -in overleg met 

de ganse medische staf- gesteld heb”. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Dr. Pieter D'Hooghe 

- Orthopedisch chirurg 

- Heup- en kniechirurgie 

- Voet-en enkel chirurgie 

- Sportletsels 

- FIFA Instructor 

- Lid van de Medische Commissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 

- Medische Staf Club Brugge KV 

- Voorzitter van de West-Vlaamse Voetbaldokters (WvvD) 

- Geneesheer – Rechter van het Vlaamse Dopingtribunaal (VDT) 

 

 

HET GROTE VOORDEEL VAN LARS IS TIJDSWINST 

 

Patiënt van Dr. Waller ST. Vincent hospital Sidney, op Australische TV 

Klik hier voor video  

In de revalidatie tijd en kostenbesparing in de revalidatie na de 

operatie. Door sneller herstel minder directe en maatschappelijke 

kosten. 

 

 

LARS werkt optimaal als binnen 10 dagen na de ruptuur van de band 

de operatie plaats vindt. Hoe langer na de ruptuur geopereerd wordt 

hoe langer het herstel vergt. 

  

 
QliniQ BV 

Bentheimergraven 29 

7577 DA  OLDENZAAL 

 088-12 66 700 

     info@qliniqmedical.nl 

       www.qliniqmedical.nl 

  www.biodermis.nl 

  www.lars-ortho.nl 

  www.lars-ligaments.com 

Raymond Lansink  

Raymond.Lansink@qliniqmedical.nl 

http://youtu.be/GgTa1qj2Ct4
mailto:info@qliniqmedical.nl
http://www.qliniqmedical.nl/
http://www.biodermis.nl/
http://www.lars-ligaments.com/
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KUNSTSTOF KRUISBAND 

LARS heeft een reeks synthetische ligamenten ontwikkelt ter versterking en 

reconstructie. Toepasselijk op een uitgebreide variatie van applicaties van 

reconstructie van de achterste en voorste kruisbanden, schouder, enkel en 

hand. Bedoeld als nabootsing van de anatomische ligamentaire vezels, 

weerstaan de intra articulaire longitudinale vezels aan vermoeidheid en laten ze 

de fibroblastische ingroei toe. De extra-articulaire gevlochten vezels zijn een 

waarborg voor kracht en weerstand tegen verlenging.   

 

Klinisch bewezen toepassingen van LARS bevatten: 

• Achterste Kruisband reconstructie  

• Voorste Kruisband herstelling  

• Versterking van het mediaal collateraal ligament  

• Achillespees ruptuur  

• Laterale instabiliteit van het enkelgewricht  

• Rotator Cuff herstelling  

• Acromio-claviculaire dislocatie  

 

Grootste voordeel van Lars is dat als een patiënt ooit terug wil naar de op  

dit moment gebruikelijke manier van kruisband herstel door implanteren van 

lichaamseigen materiaal vanuit de hamstring of patella pees  

dit zonder problemen kan. 

Landen waar Lars actief geïmplanteerd wordt:  

 

Europa 

Groot Brittannië, Frankrijk, België, Griekenland, 

Spanje, Polen, Zwitserland  

 

Buiten Europa  

Canada en Australië.  

 

QliniQ BV heeft zich als doel gesteld om Lars ook in 

Nederland zo groot te maken als in Groot Brittannië of 

Griekenland waar per land jaarlijks meer dan 3500 

patiënten revalideren met ons product geïmplanteerd. 

 

www.qliniqmedical.nl 

info@qliniqmedical.nl 

www.lars-ortho.nl 
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VIDEO’S  

LARS LIGAMENTS 

 

Voorste kruisband reconstructie met LARS Ligaments 

http://youtu.be/_6G_ImOQnVQ 

 

Voorste kruisband operatie met LARS Ligaments 

Deel 1: http://youtu.be/FZCrf7Ervus 

 

Voorste kruisband operatie met LARS Ligaments  

Deel 2: http://youtu.be/HXGF_OcGWVE 
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