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DOELSTELLINGEN

• Opfrissen anatomie knie, praktisch als theoretisch

• Herkennen van trauma momenten

• EH bij knie trauma’s 



KNIEBLESSURES BIJ VOETBAL

KNIE

• 2e / 3e meest voorkomende blessure bij voetbal

• Meestal tijdens wedstrijden 

• Contact trauma’s meestal het dominante been

• Bij vrouwen vaker groter time loss letsel

Risicofactoren:

• Mobiliteit hyper en hypo

• Eerder doorgemaakt letsel 

• Fysieke gesteldheid

• Vermoeidheid

Theorie



ANATOMIE

KNIE

Botstructuren

• Femur

• Tibia

• Fibula 

• Patella 

Praktijk



ANAMNESE

KNIE

• Trauma analyse

• Knap gevoeld gehoord?

• Gevoel knie ernstig beschadigd

• Gevoel (sub) luxatie

Niet verder spelen!

• Zwelling? 

- Hydrops (vocht) in loop van dagen na het letsel

- Haematros (bloed) binnen paar uur tot 24u

Theorie



STRIJKTEST VOOR HYDROPS

KNIE
Praktijk

1. Strijk mediaal van beneden naar boven

2. Strijk lateraal van boven naar beneden

3. Bekijk hoe de ruimte mediaal naast de patella zich vult

Graden Test uitslag

0 Geen opvulling

spoortje Klein beetje opvulling na strijken 

lateraal

1+ Grote opvulling na strijken lateraal

2+ Directe opvulling na strijken mediaal 

(lateraal strijken niet nodig)

3+ Zoveel vocht dat het niet mogelijk is 

om weg te strijken Sturgill, 2009













MENISCI

KNIE

Mediale meniscus

• C-vorm 

• Verweven in het gewrichtskapsel

• Weinig mobiel 

Laterale meniscus

• O-vorm met een kleine opening aan mediale 

zijde

Kenmerken menisci

• (Gedeeltelijk) slecht doorbloed

• Schokdemper

• Slotklachten bij schade 

Theorie



MENISCUS LETSEL

KNIE

Trauma

• Acuut moment

Letsel

• Mediale of laterale meniscus gescheurd

Testen

• Apley

• McMurray

• Joint line tenderness

• Thessaly

Theorie



KRUISBANDEN

KNIE

Voorste kruisband

• Doorsnede van 10 mm en 35 mm lang

• Origo: posteromediaal aan de mediale zijde van de 

laterale femurcondyl

• Insertie: centraal op tibia

• Goed doorbloed 

• Weerstand tegen anterieure verplaatsing en 

endorotatie van de tibia

• Instabiliteit bij schade

Achterste kruisband

• Doorsnede van 13 mm en 38 mm lang

• Origo: achterzijde tibia naar anteromediaal op de 

laterale zijde van de mediale femurcondyl

• Instabiliteit bij schade

Theorie



VOORSTE KRUISBAND LETSEL

KNIE

Trauma

• Rotatie-valgus trauma (hyperextensie of 
hyperflexie)

• Vaak non-contact of indirect contact
• Knappend geluid
• Direct zwelling (haemartros)

Letsel

• Gescheurde voorste kruisband
• Als pijn op de voorgrond vaak gecombineerd 

letsel MCL, meniscus en/of botkneusing.
• Patient ervaart instabiel gevoel

Testen

• Lachman 
• Schuiflade
• Lelly

Theorie



COLLATERAAL BANDEN

KNIE

Mediale collaterale

• Origo: mediale epicondyl van femur

• Insertie: tibia

• Mediale gewrichtskapsel voornaamste 

stabilisator bij valgiserend inwerkende 

krachten

Laterale Collaterale

• Buiten het gewricht aan laterale zijde 

• Origo: laterale epicondyl van de femur

• Insertie: fibulakop  

Theorie



LATERAAL EN MEDIAAL

KNIE

Trauma

• Vanaf mediale zijde impact, laterale collaterale

• Vanaf laterale zijde impact, mediale collaterale

Letsel

• Partieel of geheel gescheurd van collateraal band

Testen

• Stresstest

Theorie



FRACTUREN

KNIE

- Arcuatum fractuur 

- Avulsie fractuur van de fibula kop

- Eminentia fractuur

- Avulsie fractuur van de aanhechting van de ACL

- Tibiaplateau fractuur

Theorie

http://www.startpuntradiologie.nl/coschappen/orthopedie/knie/x-knie/



PATELLA LUXATIES

KNIE

Trauma

• Impact op patella

Letsel

• Patella uit positie

• Mogelijk ook letsel aan patellapees dan 

wel structuren rondom de patella

Testen

• Niet aankomen! Is zichtbaar!

Theorie



LUXATIES

KNIE

Trauma

• Meestal hoog-energetisch trauma

Letsel:

• Gecombineerd letsel

- PCL

- ACL

- Collaterale banden

- Vaat- en zenuwstelsel

Theorie



THE OTTAWA KNEE RULES

KNIE

Een röntgenonderzoek van de knie is geïndiceerd indien op één 

of meer van de volgende punten positief wordt gescoord: 

- leeftijd > 55 jaar

- geïsoleerde drukpijn op de fibulakop

- geïsoleerde drukpijn op de patella

- onmogelijk om 90° te flecteren

- onmogelijk om vier passen te belasten direct na trauma of op SEH 

Praktijk



TAKE HOME MESSAGE

Bij instabiel gevoel, directe zwelling of een knakkend knappend geluid 

ervaren � iemand laten wisselen

Stel geen diagnoses! 

Raadpleeg op tijd een huisarts/fysiotherapeut 


