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10.4.4 anatomie van de knie

De knie is een samengesteld gewricht (figuur 10.72) dat zeer 

gevoelig is voor traumatische beschadigingen, waarbij vaak 

verschillende structuren tegelijkertijd worden beschadigd. 

Afwijkingen van de knie worden soms pas opgemerkt bij 

belasten en lopen.

Het femur, de patella, de tibia en de fibula vormen samen de 

benige begrenzing van het kniegewricht.

De patella zit als een sesambeen in de pees van de m. qua-

driceps femoris.

In het kniegewricht bevinden zich twee menisci. Aan de me-

diale zijde van het gewricht bevindt zich het ligamentum 

collaterale mediale, dat verbonden is met het gewrichtskap-

sel en de mediale meniscus. Aan de laterale kant bevindt 

zich het ligamentum collaterale laterale, dat niet verbonden 

is met het gewrichtskapsel en de laterale meniscus. Tussen 

beide femurcondylen bevinden zich de kruisbanden: ze lig-

gen echter buiten de gewrichtsholte. De voorste kruisband 

(lig. cruciatum anterius) en de achterste kruisband (lig. cru-

ciatum posterius) worden tijdens de exorotatie van de tibia 

ten opzichte van het femur uit elkaar getrokken en liggen 

dan min of meer parallel; bij endorotatie van de tibia ten 

opzichte van het femur draaien de kruisbanden in elkaar. 

De patella ligt in de pees van de m. quadriceps femoris. Hij 

is aan de achterzijde bekleed met kraakbeen en schuift hier-

mee over de facies articularis van het femur naar craniaal bij 

het strekken en naar caudaal bij het buigen van de knie (het 

patellofemorale gewricht). In gebogen stand van de knie 

ligt de patella het meest vast tegen de femurcondylen aan. 

Distaal zit de patellapees vast aan de tuberositas tibiae. De 

knieholte aan de dorsale zijde wordt gevormd door de ran-

den van de hamstrings en distaal door de m. gastrocnemius.

– leeftijd > 60 jaar;

– pijn bij palpatie over het ligamentum inguinale;

– verminderde exorotatie;

– verminderde endorotatie;

– verminderde adductie;

– een benig eindgevoel;

– spierkrachtverlies van abductie van de heup.

Bij vijf factoren is de kans op aanwezigheid van artrose 

82%, bij zes factoren 100%. Bij minder dan vier factoren is 

er 99% kans dat er geen matige of ernstige artrose is.

Specifieke kenmerken van coxartrose op de röntgenfoto 

zijn: osteofytvorming, versmalling van de gewrichts-

spleet, subchondrale sclerose en subchondrale cysten. De 

klachten correleren echter vaak slecht met de mate van 

artrose op de foto.74

Wetenschappelijke waarde van het heuponder-

zoek

Proef van Trendelenburg

Deze test is een aanwijzing voor spierkrachtverlies van 

de m. gluteus medius. In een beperkt onderzoek met de 

MRI als gouden standaard werd een LR+ van 3,2 en een 

LR– van 0,3 gevonden. De test heeft dus een beperkte 

waarde voor het aantonen of uitsluiten van een bescha-

diging van de m. gluteus medius.75

Hoewel er ook voor het heuponderzoek in de literatuur 

vele andere tests zijn beschreven, zijn er geen goede 

studies verricht naar de voorspellende waarde hiervan.22 

Ze worden hier dan ook niet besproken.

Figuur 10.71 Abductorentest. a Normaal: bij staan op rechterbeen blijft linkerbil horizontaal of wordt iets geheven; b Positieve 

Trendelenburg: abductorenzwakte rechts geeft uitzakken van de linkerbil.

a b
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Figuur 10.72 Banden van het rechter kniegewricht, a ventraal, b dorsaal, c mediaal, d lateraal.
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Flexie: Vraag de patiënt de knie te buigen door de hiel 

op te trekken en tegen de bil aan te duwen (figuur 

10.73a).

Extensie: Vraag de patiënt de knie te strekken en ge-

strekt in de bank te duwen (figuur 10.73b).

Exo- en endorotatie worden alleen passief onderzocht.

Figuur 10.73 Actief bewegingsonderzoek van de knie. 

a Actieve flexie; b Actieve extensie.

10.30  Passief bewegingsonderzoek 

Vraag de patiënt om geheel gestrekt op de rug te gaan 

liggen op de onderzoeksbank.

Flexie (figuur 10.74a): Omvat de knie met duim en 

wijsvinger van de onderzoekshand over de mediale en 

laterale kniespleet. Beweeg nu de knie naar de neus 

van de patiënt en omvat met de contralaterale hand 

de enkel. Breng nu de enkel naar de bil van de patiënt. 

De beweging zal worden tegenhouden door de weke 

delen van boven- en onderbeen.

Extensie (figuur 10.74b): met dezelfde handplaatsing 

wordt de knie passief weer volledig gestrekt tot de 

0°-stand.

Exo- en endorotatie (figuur 10.74c en d): Met dezelfde 

handplaatsing worden nu de knie en heup in 90° flexie 

gebracht. Fixeer met de onderzoekshand de knie in 90° 

en omvat met de contralaterale hand de calcaneus. 

Draai nu het onderbeen naar buiten (exorotatie) en 

naar binnen (endorotatie van de knie). Let hierbij op 

pijnklachten en crepitaties.

10.31  Bewegen tegen weerstand 

Vraag de patiënt om geheel gestrekt op de rug te gaan 

liggen op de onderzoeksbank.

Flexie: Vraag de patiënt de knie circa 30° te buigen en 

de hiel op de onderzoeksbank te zetten. Omvat met de 

onderzoekshand de calcaneus en vraag de patiënt de hiel 

naar de bil te trekken. M. gracilis, m. sartorius, m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus en 

m. gastrocnemius worden hiermee getest (figuur 10.75a).

Extensie: De knie wordt circa 90° gebogen. Schuif de 

onderarm onder de knie door en leg de palmaire zijde 

van de fixatiehand op de contralaterale knie. Plaats nu 

de onderzoekshand over het scheenbeen heen. Vraag 

de patiënt om de knie krachtig te strekken. Hiermee 

wordt de m. quadriceps femoris getest (figuur 10.75b).

a b

10.4.5 onderzoek van de knie

De bewegingsmogelijkheden van de knie zijn:

– extensie-flexie: 0°-135°;

– endorotatie: 0°-30° (bij 90° flexie knie);

– exorotatie: 0°-30° (bij 90° flexie knie).

De stand van Bonnet is de stand waarin het volume van 

het kniegewricht het grootst is: 20°-30° flexie.

Spieren die worden gebruikt voor het bewegen van de 

knie:

– extensie: m. quadriceps femoris;

– flexie: m. gastrocnemius en m. plantaris;

– flexie en exorotatie: m. biceps femoris;

– flexie en endorotatie: m. sartorius, m. gracilis, m. se-

mimembranosus en m. semitendinosus.

Techniek van het knieonderzoek

10.28  Inspectie 

De patiënt staat rechtop in de nulstand (uitgangshou-

ding) van het lichaam. Inspecteer de ventrale, laterale 

en dorsale zijde van de patiënt (figuur 10.65). Let op 

roodheid en littekens van de huid.

Ventrale zijde

Kijk naar de kniestand: varus of valgusstand. Normaal 

staat een volwassen persoon met de knie in een lichte 

valgusstand; beide femurcondylen moeten even hoog 

staan. Bekijk de spiercontouren van de m. quadriceps 

femoris (vooral de m. vastus medialis kan uitgesproken 

aanwezig zijn, maar geeft ook het eerste atrofie) en de 

adductoren.

Laterale zijde

Stand: normaal is de knie bij staan in volledige extensie 

of lichte hyperextensie.

Dorsale zijde

Kijk naar de contour van de knieplooi: staan beide 

femurcondylen gelijk? Bekijk de knieholte en let daarbij 

op zwelling en/of verkleuringen. Spiercontouren: m. 

hamstrings, m. triceps surae.

Beoordeel eventuele zwelling van de knie en de spier-

contouren van de m. tensor fascia latae en m. 

tractus iliotibialis.

De inspectie van de laterale zijde kan ook in rugligging 

op de onderzoeksbank worden uitgevoerd: let dan op 

de rustpositie van knie en heup in lig.

10.29  Actief bewegingsonderzoek

Vraag de patiënt om geheel gestrekt op de rug te gaan 

liggen op de onderzoeksbank.
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Figuur 10.75 Weerstandstest flexie (a) en extensie (b).

 10.32  Palpatie 

Ligamentum patellae: Palpeer met de vingertoppen van 

de tuberositas tibiae naar de onderpool van de patella.

Ligamentum collaterale laterale: Vraag de patiënt de 

knie circa 30° te buigen en de hiel op de onderzoeks-

bank te zetten. Beweeg de heup in lichte exorotatie en 

palpeer nu de laterale gewrichtsspleet van achteren 

naar voren (figuur 10.77a).

Ligamentum collaterale mediale: Breng nu vanuit 

dezelfde uitgangshouding de heup in lichte endoro-

tatie en palpeer de mediale gewrichtsspleet. Palpeer 

de  gewrichtsspleet van achteren naar voren (figuur 

10.77b).

Bursae: Deze zijn alleen te palperen bij zwelling: bursa 

supra-, pre- en infrapatellaris.

Patella: Palpeer bij gestrekte knie de mediale en la-

terale rand van de patella; beweeg de patella tussen 

duim en wijsvinger naar mediaal en lateraal en naar 

proximaal en caudaal. De achterrand kan gepalpeerd 

worden door de patella volledig naar mediaal te bewe-

gen en dan met de vingertop rondom de mediale rand 

te palperen naar de onderkant. Door de patella volledig 

naar lateraal te bewegen, kan rondom de laterale rand 

naar de onderkant worden gepalpeerd.

Tuberositas tibiae: Palpeer vanaf de mediale kniespleet 

met een vinger naar de voorzijde van de knie; er wordt 

nu een verhevenheid gevoeld direct onder het tibiapla-

teau.

Fibulakopje: Palpeer vanaf de laterale kniespleet met 

de vinger naar caudaal: na circa 3 cm is dan een verhe-

venheid voelbaar aan de laterale zijde van de knie. De 

kop kan voorzichtig tussen duim en wijsvinger worden 

gepakt.

a

b

a

b

c

d

Figuur 10.74 Passief bewegingsonderzoek van de knie. a 

Passieve flexie; b Passieve extensie; c Passieve exorotatie; d 

Passieve endorotatie.
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Klinische betekenis van de bevindingen
Bij acute knieklachten dient te worden beoordeeld of de 

knie belastbaar is. Als er geen gewicht kan worden gedra-

gen is dit een aanwijzing voor een kniefractuur.

Inspectie

Algemene zwelling van de knie is zichtbaar door een opgehe-

ven patella, zwellingen terzijde van de patella, proximaal 

van de patella en in de knieholte. Deze zwelling kan be-

rusten op hydrops (vocht) of hemartrose (bloed) van het 

kniegewricht. De oorzaak is een gewrichtsaandoening 

(infectie, artropathieën, systeemaandoeningen, tumoren 

enz.) of intra-articulaire traumatische beschadiging (me-

niscus, fractuur of kruisbanden). Een (lichte) hydrops kan 

ook ontstaan door overbelasting van het gewricht of na 

een knieoperatie.

Ook een voorkeursstand in liggende houding met 20°-30° 

flexie (stand van Bonnet) duidt op een zwelling van het 

gewricht.

Lokale zwelling. Voor de patella: bursitis prepatellaris bij 

overbelasten door veel knielend belast werken.

Zwelling in de knieholte: hydrops of baker-cyste. Deze 

is het beste te palperen in de uitgangshouding bij 30° 

geflecteerde knie. Bij een baker-cyste kan dan een vast-

elastische zwelling worden gevoeld.

Bewegingsonderzoek

De betekenis van bewegingsbeperkingen bij het knieon-

derzoek is weergegeven in tabel 10.2.

Palpatie

Drukpijn:

– op de mediale gewrichtsspleet: past bij ligamentbescha-

diging of mediale meniscusproblemen;

– op het fibulakopje en het optreden van tintelingen: 

kunnen wijzen op beknelling van de n. peroneus com-

munis die direct achter de fibulakop loopt;

– op de caudale pool van de patella: duidt op een patella-

tendinopathie (jumper’s knee);

– op de tuberositas tibia bij jongeren: is een sterke aan-

wijzing voor de ziekte van Osgood-Schlatter.

10.4.6 onderzoek op indicatie en specifieke 
tests

10.33  Specifieke tests 

Hydropstest

De patiënt ligt met gestrekt been en ontspannen knie. 

Om al het vocht in de knie te verzamelen wordt de knie 

met de gehele handpalm proximaal van het gewricht 

omvat en wordt de suprapatellaire recessus helemaal 

leeggestreken naar distaal. Bij de bovenpool van de 

patella wordt de hand gefixeerd zodat al het gewrichts-

vocht in de knie blijft. Nu wordt met de onderzoeks-

9
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Figuur 10.76 Anatomie van de structuren in de rechterknie 

bij 90° flexie. (1) lig. collaterale laterale, (2) lig. collaterale 

mediale, (3) contour vastus medialis, (4) caput fibulae, (5) 

countour pes anserinus, (6) lig. patellae, (7) coutour tractus 

iliotibialis, (8) laterale femurcondyl, (9) patella, (10) mediale 

femurcondyl, (11) laterale tibiacondyl, (12) tuberositas tibiae.

Figuur 10.77 Palpatie van de knie. a Laterale ge-

wrichtsspleet linkerknie en b palpatie mediale gewrichtsspleet 

rechterknie.
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hand midden op de patella met een of twee vingers 

loodrecht geduwd (figuur 10.78a). De zogenoemde 

danse patellaire is positief wanneer palpatie een zacht 

verende reactie geeft. Is er een hard gevoel van de 

patella op de femurcondyl, dan is de danse patellaire 

negatief.

Wanneer de verdenking op een hydrops blijft bestaan 

kan de volgende variant worden uitgevoerd: plaats de 

handpalm ter hoogte van de mediale gewrichtsspleet. 

Kijk naar de recessus: het kuiltje is ingedeukt of bij 

minimaal vocht licht verheven. Strijk nu met de vlakke 

hand het vocht aan de mediale zijde naar craniaal en 

houd de handpalm gefixeerd. Strijk nu met de contra-

laterale hand de laterale recessus leeg door de hand 

naar craniaal te bewegen: bij kleine hoeveelheden 

vocht ziet men dan de recessus medialis zich weer 

vullen (figuur 10.78b). De voorspellende waarde van 

hydropstest is zeer beperkt.76

Stabiliteitstests van de knie

Bij verdenking op instabiliteit van de knie of laesie van 

de kniebanden kunnen tests worden uitgevoerd ter be-

oordeling van de mediale en laterale collaterale banden 

en de voorste en achterste kruisbanden.

Collaterale banden

Vraag de patiënt om met gestrekte knieën te gaan 

liggen op de onderzoeksbank. Ga aan de kant van de 

te onderzoeken knie staan. Vraag de patiënt het been 

licht te abduceren zodat het bovenbeen schuin over de 

onderzoeksbank komt te liggen. Zorg ervoor dat de knie 

in 20°-30° flexie kan worden gebracht.

Mediale band (valgustest) (figuur 10.79a): met de fixa-

tiehand wordt nu het bovenbeen lateraal ter hoogte 

Tabel 10.2 Bewegingsbeperking van de knie.

bevinding waarschijnlijke diagnose

slotklachten los bot- of kraakbeenfragment (meniscuslaesie of osteochondritis dis-
secans)

alleen actieve flexie- en extensiebeperking extra-articulair probleem: pees of spier

actieve en passieve flexie- en extensiebeperking intra-articulair probleem zoals artrose of artritis

flexie meer beperkt dan extensie capsulair bewegingspatroon: artrose of artritis

extensie meer beperkt dan flexie corpus liberum of degeneratieve meniscusafwijking 

pijn en crepitaties bij passief bewegen aanwijzing voor meniscusletsel of artrose

a

b

a

b

Figuur 10.78 Hydropstests. a Danse patellaire linkerknie; b 

Leegstrijken van de laterale recessus van de rechterknie.

Figuur 10.79 Testen collaterale banden rechterknie  a 

Mediale band; b Laterale band.
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onderzoeken knie staan en laat de patiënt in ruglig-

ging de knie 90° buigen en de voet plat op de onder-

zoeksbank neerzetten. Fixeer de voet van de patiënt 

door met uw bovenbeen licht op de voet te gaan 

zitten. Omvat nu de knieholte met beide handen en 

leg de duimen op het tibiaplateau (niet hoger om 

vrije beweging van het plateau ten opzichte van de 

femurcondylen mogelijk te maken. Trek nu de proxi-

male tibia naar ventraal ten opzichte van het femur. 

De test is positief voor een VKB-beschadiging wan-

neer er een aanzienlijke verschuiving optreedt tussen 

femur en tibia naar voren. Vanuit de uitgangshou-

ding kan ook de tibia naar dorsaal worden bewogen. 

Hiermee wordt de AKB getest.

2. Lachman-test (figuur 10.80b). Ga aan de kant van 

de te onderzoeken knie staan. Vraag de patiënt in 

rugligging het been licht te abduceren zodat het 

bovenbeen schuin over de onderzoeksbank komt te 

liggen. De knie wordt nu circa 20° gebogen. Omvat 

met de onderzoekshand palmair het proximale fe-

mur en met de fixatiehand de ventrale zijde van de 

tibia. Beweeg nu in gebogen toestand van de knie 

de tibia naar ventraal en het femur naar dorsaal. De 

test is positief wanneer er aanzienlijke verschuiving 

optreedt tussen femur en tibia. De test is negatief 

als er een plotse stop wordt gevoeld door het aan-

spannen van een intacte voorste kruisband. 

De lachman-test is een test voor een VKB.

3. Pivot-shift-test. Pak met de onderzoekshand de 

enkel vast. De patiënt houdt het been in extensie. 

Met de fixatiehand op de knie wordt deze geflec-

teerd en daarna weer in extensie gebracht onder 

van de m. vastus lateralis gesteund. Omvat met de 

onderzoekshand de enkel en maak een valgiserende 

beweging met het onderbeen. Stel hierbij de mate 

van beweging van de mediale knieband vast. Als er 

geen beweging gemaakt kan worden of alleen een 

kleine uitslag die plotseling stopt, is de band intact. 

Bij excessieve beweging is het ligament waarschijnlijk 

ingescheurd.

Laterale band (varustest) (figuur 10.79b): Leg vanuit 

dezelfde uitgangshouding de fixatiehand mediaal van 

de m. vastus medialis. Omvat met de onderzoekshand 

de enkel en maak een variserende beweging met het 

onderbeen. Stel hierbij de mate van beweging van de 

laterale knieband vast.

Kruisbanden

Voor onderzoek van de kruisbanden bestaan vier gang-

bare tests:

1. Voorste en achterste schuifladetest (anterior/posterior 

draw sign) (figuur 10.80a). Ga aan de kant van de te 

a

b

c

Figuur 10.80 Kruisbandtests. a Voorste schuifladetest; b 

Lachman-test; c Uitzaktest.

a

b

Figuur 10.81 Mcmurray-test. a Mediale meniscus rechter-

knie; b Laterale meniscus linkerknie.
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beschrijft de neiging van de patella om naar lateraal 

te luxeren uit de tibiofemorale groeve.

1. Test patellafemoraal pijnsyndroom (patellacompres-

sietest, signe de rabot) (figuur 10.82a). De patiënt ligt 

met gestrekte knie op de onderzoeksbank. De onder-

zoeker omvat met de fixatiehand de bovenkant van 

de patella en vraagt de patiënt de knie te strekken (m. 

quadriceps wordt aangespannen). De onderzoeker 

probeert de patella met druk naar beneden te bewe-

gen. De test is positief voor patellofemorale disfunc-

tie bij pijn en crepitatie bij bewegen van de patella.

2. Test voor patelladislocatie (apprehensiontest) (figuur 

10.82b). Met de knie in 30° flexie en ontspan-

nen spieren wordt druk op de mediale zijde van 

de patella uitgeoefend met de duimen van beide 

handen waarbij de patella soms over de laterale 

femurcondyl kan worden verplaatst. De test is vaak 

onaangenaam en kan een patellaluxatie uitlokken.

3. Test voor patellatendinopathie (jumper’s knee). Jum-

per’s knee is een descriptieve diagnose op basis van 

anamnese en lichamelijk onderzoek. Het komt vooral 

bij jongvolwassen atleten voor, bij 65% aan de onder-

pool van de patella, bij 10% aan de bovenpool en bij 

10% aan de aanhechting aan de tuberositas tibiae. 

Een functietest om de patellapees zwaar te belasten 

en de pijn te provoceren is de ‘single-leg decline 

squat’ Bij deze test staat de proefpersoon op één 

been (het aangedane) op een helling van 25 graden 

en zakt vervolgens geleidelijk door de knie. Als pijn 

wordt aangegeven bij de patella is de test positief.

Figuur 10.82 a Patellacompressietest; b Apprehensiontest.

a

b

lichte endorotatie en valgusdruk op de knie. Bij een 

VKB-laesie treedt door subluxatie pijn op bij flexie 

verder dan 30°. Er zijn verschillende modificaties 

beschreven. De test kan zeer onaangenaam zijn en 

is beduidend gemakkelijker bij een patiënt onder 

narcose. Dit is een test voor een VKB-laesie.

4. Uitzaktest (gravity sign, posterior sag sign) figuur 

10.80c). Ga aan het voeteneinde van de onder-

zoeksbank staan. Beide knieën van de patiënt 

worden nu 90° gebogen bij 90° flexie van de 

 heupen. Ondersteun beide onderbenen zodat ze 

parallel aan de onderzoeksbank staan. Kijk nu 

vanaf het voeteneinde of de zijkant op kniehoogte 

naar de contouren van de tuberositas tibiae. De 

test is positief wanneer de tuberositas tibiae aan 

de aangedane zijde naar dorsaal wegzakt. Er is 

dan sprake van een achterste kruisbandruptuur.

Tests voor meniscuspathologie

Er zijn drie gangbare tests voor het bepalen van een 

meniscusscheur:

1. mcmurray-test;

2. lokale drukpijn bij palpatie van de gewrichtsspleet;

3. blokkade bij volledige extensie.

Apart hebben deze tests waarschijnlijk geen voor-

spellende waarde voor het al dan niet aanwezig zijn 

van meniscuspathologie.76 Wanneer meerdere tests 

positief of negatief zijn is de waarschijnlijkheid van 

respectievelijk aan- of afwezigheid van een menis-

cusscheur wel groter.

Mcmurray-test

Ga aan de kant van de te onderzoeken knie staan. 

Vraag de patiënt in rugligging de knie 90° te buigen. 

Omvat met de duim en wijsvinger van de fixatiehand 

de gewrichtsspleet mediaal en lateraal. Pak met de 

onderzoekshand de calcaneus vast. Flecteer de knie 

en heup maximaal.

Voor de mediale meniscustest (figuur 10.81a): roteer 

de voet in exorotatie en maak daarna een strekkende 

beweging van heup en knie terwijl de fixatiehand 

over de mediale kniespleet gefixeerd blijft. Herhaal 

zonodig de procedure van buigen en strekken enkele 

malen.

De test is positief wanneer tijdens het strekken van 

de knie een herkenbare pijnlijke knap wordt gehoord 

en/of gevoeld in de gewrichtsspleet.

Voor de laterale meniscustest (figuur 10.81b): roteer 

de voet in endorotatie en maak daarna een strekken-

de beweging van heup en knie terwijl de fixatiehand 

over de laterale kniespleet gefixeerd blijft. Herhaal 

zonodig de procedure van buigen en strekken enkele 

malen.

Tests voor patellofemorale afwijkingen

De klinische diagnose patellofemoraal pijnsyndroom 

omvat verschillende begrippen. Chondromalacie 

beschrijft de histologische abnormaliteiten aan het 

patellaire gewrichtskraakbeen. Patellaire subluxatie 
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meen als de uitzaktest een specificiteit had van bijna 

100%: als de test positief is kan de diagnose dus met 

zekerheid worden gesteld.85

Uit deze onderzoeken blijkt dat het met een combinatie 

van informatie uit anamnese en lichamelijk onderzoek 

mogelijk is de diagnose kruisbandlaesie zeer betrouw-

baar te stellen of uit te sluiten, waarbij van de geïso-

leerde tests voor de VKB de lachman-test en voor de AKB 

de achterste schuifladetest of de uitzaktest de meest 

zinvolle tests zijn.76

Meniscustests

Oudere onderzoeken geven de volgende resultaten met 

betrekking tot de waarde van de verschillende meniscus-

tests: 

mcmurray-test86,87  LR+ 8,2  

(95%-BI 3,0-22,5)

LR– 0,8 

(95%-BI 0,7-0,9)

drukpijn  

gewrichtsspleet87,88

LR+ ns* LR– ns*

volledige extensie 

onmogelijk87 

LR+ 3,2 LR– 0,7

Volgens deze onderzoeken heeft alleen een positieve 

mcmurray-test een sterke voorspellende waarde voor 

de aanwezigheid van meniscuspathologie en heeft een 

negatieve test weinig betekenis.4

In een goed uitgevoerde review wordt dit echter niet 

bevestigd.78 In dit onderzoek heeft een positieve mcmur-

ray-test alleen betekenis als er drukpijn op de gewrichts-

spleet is en dan nog is die betekenis zeer beperkt:

mcmurray-test LR+ 1,3 

(95%-BI 0,9-1,7) 

LR– 0,8  

(95%-BI 0,6-1,1)

drukpijn 

 gewrichtsspleet

ns*

tests samen LR+ 2,7 

(95%-BI 1,4-5,1) 

LR– 0,4  

(95%-BI 0,2-0,7)

Ook bij een recent Nederlands onderzoek werd geen 

relatie gevonden tussen een positieve mcmurray-test en 

een meniscusletsel.79 Bij alle onderzoeken was de gou-

den standaard artroscopie.

MRI is het meest sensitieve niet-operatieve onderzoek 

om meniscus- en ligamentbeschadigingen aan te tonen. 

Een probleem is dat MRI-afwijkingen ook bij asympto-

matische individuen aanwezig kunnen zijn.91 

De conclusie luidt dat bij onderzoek naar meniscuspa-

thologie aparte tests waarschijnlijk weinig of geen voor-

spellende waarde hebben. Als meerdere tests positief 

of negatief zijn is er statistisch wel een toename c.q. 

afname van de kans op een meniscusscheur, maar deze 

is beperkt en de vraag is of dit klinisch relevant is.76

Wetenschappelijke waarde van het knieonderzoek

Hydropstests

In een recent Nederlands onderzoek (HONEUR-cohort) 

kwam een positieve hydropstest even vaak voor bij pa-

tiënten met een intra-articulair letsel als bij patiënten 

met een collateraal bandletsel of contusie. Er is geen 

verband gevonden tussen de strijktest en de aanwezig-

heid van hydrops.77

Tests van de collaterale banden

Er zijn geen goed opgezette studies naar de betrouw-

baarheid of de interobservervariatie van de varus/valgus-

stresstest voor de diagnostiek van collaterale bandlae-

sies.22,78 Dit wordt vooral veroorzaakt door variaties in de 

testuitvoering en gebrek aan blindering.78 De onderzoe-

ken die zijn uitgevoerd naar de waarde van de stresstest 

geven in het algemeen een zeer beperkte waarde aan.22 

In recent Nederlands onderzoek nam de kans op een 

letsel van de mediale collaterale band bij een positieve 

valgusstresstest toe van 26% bij pijn tot 44% (BI-95% 

31-57) en bij laxiciteit tot 37% (BI-95% 26-48). Bij een 

negatieve valgusstresstest nam de kans op de afwezig-

heid van een mediale bandletsel  toe van 74% tot 90% 

respectievelijk 94%.79 

De gouden standaard hierbij is artroscopie of MRI.

Kruisbandtests

Kruisbandtests hebben in het algemeen een hoge inter-

observervariatie en een lage betrouwbaarheid.4 Deze 

betrouwbaarheid wordt negatief beïnvloed door het feit 

dat na een trauma vaak meerdere letsels van de knie 

gelijkertijd aanwezig zijn. De verschillende onderzoeken 

zijn onderling vaak slecht te vergelijken.76

De betrouwbaarheid neemt toe wanneer de tests onder 

narcose worden uitgevoerd.81

Voorstekruisbandtests (VKB-test)

Voor de VKB-laesie heeft de lachman-test waarschijnlijk 

de beste voorspellende waarde: een positieve test maakt 

een VKB-letsel veel waarschijnlijker en een negatieve 

test veel onwaarschijnlijker.4,76,80 

De gouden standaard was MRI, artroscopie of chirurgie.

In drie recente meta-analysen werden de volgende gege-

vens gevonden voor tests van een VKB-laesie:82,83

LR+ LR– 

voorste schuifladetest 3,8-6,9 0,3-0,5

lachman-test 9,6-25 0,1-0,2

pivot-shift-test 12-16 0,7-0,8 

Achterstekruisbandtests (AKB-tests)

Voor de AKB zijn de achterste schuifladetest en de uit-

zaktest het meest zinvol.

Het betrouwbaarste onderzoek naar AKB-laesies is een 

dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek bij patiënten 

met chronische knieklachten en verdenking op een AKB-

laesie, uitgevoerd door getrainde sportartsen. Hierbij 

werd gevonden dat zowel het achtersteschuifladefeno-
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De wetenschappelijke waarde van deze verschijnselen is 

niet bekend.94

Röntgenfoto’s in stand zijn de standaard voor artrose van 

de knie. De ernst van de artrose correleert direct met de 

dikte van het kraakbeen. De aanwezigheid van osteofy-

ten, cysteuze veranderingen, meniscusverkalkingen en 

subchondrale sclerose varieert echter per patiënt.

Kniefractuur

De kans op aanwezigheid van een kniefractuur wordt 

aangegeven door de ‘Ottawa Rules, die zeggen dat een 

röntgenfoto na een knietrauma geïndiceerd is wanneer 

een van de volgende criteria aanwezig is:95,96

– leeftijd 55 jaar of ouder;

– pijn op het fibulakopje;

– geïsoleerde pijn van de patella;

– onvermogen de knie tot 90° te flecteren;

– onvermogen om op de knie te staan.

* ns = niet-significant

Tests patellofemoraal pijnsyndroom

Patellacompressietest. Het ontbreekt aan goed onderzoek 

over de eigenschappen van deze test. Zowel bij sympto-

matische als bij asymptomatische knieën komen posi-

tieve uitslagen voor.91

Apprehensiontest. In twee kleine onderzoeken naar de 

waarde van deze test bleek in de ene test geen signifi-

cant verschil, in de andere een zeer beperkt verschil  

(LH+ 2,3; 95%-BI 1,9-2,9).92,93

Er zijn geen onderzoeken bekend naar de waarde van 

andere patellaprovocatietests of provocatietests van de 

jumper’s knee.91

Artrose

Voor het stellen van de diagnose pijnlijke artrose van het 

kniegewricht zijn enkele klinische verschijnselen behulp-

zaam:

– palpabel uitstekend bot;

– genu varum;

– ochtendstijfheid van meer dan 30 minuten.

Figuur 10.84 De assen in het voetskelet.
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10.4.7 anatomie van de enkel en de voet

Het enkelgewricht bestaat uit het bovenste sprongge-

wricht (articulatio talocruralis) en het onderste sprong-

gewricht (articulatio subtalaris). Door het samenspel 

van deze twee gewrichten kan het totale enkelgewricht 

meerdere rotatie- en kantelbewegingen maken.

Voetklachten komen vooral op oudere leeftijd veel voor, 

waarbij de relatie tussen eventuele anatomische afwij-

kingen en klachten lang niet altijd eenduidig is.97 Het 

enkelgewricht is kwetsbaar; laterale enkeldistorsie is de 

meest voorkomende sportblessure.22

10.4.8 onderzoek van de enkel en de voet

Uitgaande van de neutraalstand zijn de volgende bewe-

gingen mogelijk (figuur 10.84):

– Bovenste spronggewricht: dorsaalflexie-plantair-

flexie: 20°- 0°-50°. Bij maximale dorsaalflexie wordt 

een fixatie bereikt van de trochlea tali en enkelvork 

waarbij alleen nog plantairflexie mogelijk is.

– Onderste spronggewricht: varus-valgus: 5°-0°- 5°.

De tarsus of voetwortel is star en weinig beweeglijk. 

De scheidslijn tussen talus en tarsus wordt proximaal 

gevormd door talus – os naviculare en talus – os cuboi-

deum (gewricht van Chopart).

Distaal wordt deze lijn gevormd door de articulationes 

tarsometatarseae (gewricht van Lisfranc).

De metatarsus of middenvoet wordt gevormd door de 

ossa metatarsalia. De bewegingen in deze gewrichten 

vinden plaats in pro- en supinatie, die alleen passief te 

onderzoeken zijn. Er is in de voet echter geen duidelijke 

prosupinatieas te beschrijven; er treedt verwringing op 

van de middenvoet ten opzichte van de voetwortel. De 

voetwortel dient bij dit onderzoek dan ook gefixeerd te 

worden.

De voorvoet bestaat uit de articulatio metatarsophalan-

geae en de articulationes interphalangeae.

De bewegingen in deze gewrichten zijn vooral extensie 

en flexie, afhankelijk van de positie in de voet.

Het MTP-I-gewricht heeft een bewegingstraject van 

extensie-flexie: 30°-0°-45° flexie.
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