Voorste Kruisband Reconstructie
in combinatie met Meniscus Root Repair
VOOR DE BEHANDELEND SPORTFYSIOTHERAPEUT: REVALIDATIE PROTOCOL
Wanneer de orthopeed besluit een meniscus root repair operatie toe te passen wordt dit specifiek
aangegeven in de verwijzing en dient een ander beleid toegepast te worden in de revalidatie.
De eerste 6 weken mag de knie niet belast worden ter bescherming van de meniscus repair. Hierna
dient de belasting gradueel opgebouwd te worden middels het onderstaande schema (3).

Fase
Bescherming

Tijdspad
0-6 weken

Opbouw belasting ADL

7-9 weken

Uithoudingsvermogen

10-15 weken

Kracht

16-22 weken

Plyometrie en return to sport
fase

22+ weken
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Therapie
Geen belasting op de
aangedane knie, passieve ROM
0-90 graden, verbeteren kracht
in de keten, trainen
rompstabiliteit
Op geleide van reactiviteit
gedoseerd mobiliseren naar
volledige flexie. Opbouw
activiteiten op lichaamsgewicht
tijdens ADL en bv oefeningen
als calf raises, double leg
squats, fietsen op hometrainer
Opbouw van
(kracht)uithoudingsvermogen
met o.a. double leg squats,
statische lunges, fietsen op
hometrainer met weerstand
Uitbreiden van specifieke kracht
gekoppeld aan gewenste
situatie tbv werk/sport met o.a.
single leg squats, step up,
lunges, intervaltraining op
hometrainer
Agility trainingsvormen,
sprongtraining, hardlopen
opbouwen, return to sport testen
afnemen.

FASE 1: BESCHERMINGSFASE
Interventie
Behandeling door regionale fysiotherapeut werkend volgens de transmurale werkwijze
Doel
Verminderen hydrops / synovitis, extensie 0°, willekeurige quadricepscontrole, optimale mobiliteit
patellofemorale gewricht.
 Verbeteren van ROM middels passieve mobilisaties art.coxae, art genu en patellofemoraal
 Mobiliseren van de huid (littekenbehandeling)
 Reduceren pijn en zwelling
 Neuromusculaire training met nadruk op kwalitatief correcte uitvoering
 Doornemen leefregels ten aanzien van belasting knie
 Week 0-6 onbelast mobiliseren
 Tot week 6 niet door 90 graden mobiliseren. Vanaf week 6 op geleide van reactiviteit
gedoseerd mobiliseren naar volledige flexie (in eerste instantie onbelast).
 Verbeteren kracht in de keten
 Trainen rompstabiliteit
 Bracegebruik: alleen op specifieke instructie van de orthopeed. Kan mogelijk toegepast
worden bij beperkte instrueerbaarheid en slechte coping van de patiënt of in combinatie
met (multi)ligamentair en / of kraakbeen letsel
Activiteiten- en partcipatieniveau
 Neuromusculaire training met kwalitatief correcte uitvoering
Afwijkend beloop waarbij contact moet worden opgenomen met de orthopeed:
 Bij wondgenezings problemen / wondinfectie
 Aanhoudende haemarthros
 Verdenking artritis
 Verdenking diepe veneuze trombose (DVT)
 Onvoldoende functieverbetering knie na week 8; verdenking artrofibrose
 Bij mechanische slotklachten
 Als er na 6-8 weken een fors verminderde mobiliteit van de patella is
 Als de extensie na 6-8 weken minder is dan 0° of de extensie afneemt
 Als er na 6-8 weken geen willekeurige controle is van de m. quadriceps
Criteria om te kunnen starten met volgende fase
 Goede wondheling
 Minimale hydrops/synovitis
 Normale mobiliteit patella (links = rechts)
 Extensie 0 graden en flexie minimaal 90 graden
 Willekeurige aanspanning van m. quadriceps femoris is mogelijk
 Kwalitatief correcte uitvoering van de neuromusculaire oefeningen
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FASE 2: OPBOUW BELASTING ADL, UITHOUDINGSVERMOGEN EN KRACHT
Interventie
Behandeling door regionale fysiotherapeut werkend volgens de transmurale werkwijze
Doel
Klachtenvrij kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, sport specifieke activiteiten en
werkzaamheden.
Functieniveau
 Op geleide van reactiviteit mobiliseren naar volledige flexie en de volledige ROM
behouden van heup, knie, onderbeen, enkel en voet.

Opbouw activiteiten op lichaamsgewicht tijdens ADL en bv oefeningen als calf raises,
double leg squats, fietsen op hometrainer (week 7-9)
 Training van de m. Quadriceps Femoris uitbreiden:
o in open keten vanaf week 6 in ROM 90-20°, in week 7 in ROM 90-10°, in week 8
in ROM 90-0° van excentrisch naar concentrische training
o in gesloten keten vanaf week 8 naar ROM 0-90°
NB: bij HS-graft pas vanaf week 12 starten met extra weerstand
 Opbouw van (kracht)uithoudingsvermogen met o.a. double leg squats, statische lunges,
fietsen op hometrainer met weerstand (week 10-15)
 Intensiveren van oefeningen voor hamstrings, gluteaal- en kuitmusculatuur (minder
herhalingen, hogere weerstand)
 Neuromusculaire training starten met een langzame opbouw van statische stabiliteit naar
dynamische stabiliteit.
o Met behulp van onstabielere ondergrond en afname visuele input toewerken naar
vertrouwen op vestibulaire en sensomotorische systeem om in evenwicht te
blijven.

Uitbreiden van specifieke kracht gekoppeld aan gewenste situatie tbv werk/sport met o.a.
single leg squats, step up, lunges, intervaltraining op hometrainer (week 16-22)
Activiteiten- en participatieniveau
 Uitbreiden van neuromusculaire training met kwalitatief correcte uitvoering
 Oefenen van looppatroon en starten met fietsen op hometrainer
 Cyclisch belaste trainingsvormen, met name aeroob
 Starten met buitenshuis fietsen, na ongeveer 8 weken mits in staat veilig op- en af te
stappen en knie niet te dik is.
 Werkhervatting
 Starten Agility training
Criteria om te kunnen starten met fase 3
 Minimale pijn en zwelling (VAS-score pijn, hydropsmeting m.b.v. meetlint)
 Geen pijn bij belaste oefeningen
 Kwalitatief correcte uitvoering van neuromusculaire oefeningen in fase 2
 Er is sprake van een normaal looppatroon
 LSI > 80% voor kracht van m. Quadriceps Femoris en hamstrings
 LSI > 80% voor hoptestbatterij (single hop)
 Afnemen van de IKDC
Let op: bij blijvende pijn, ontstekingsreacties of beperking in ROM adequaat handelen.
Risico op arthrofibrose (bij twijfel overleg met de behandelend orthopeed)!
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FASE 3: RETURN TO SPORT
Interventie
Tussentijdse klinimetrie door klinisch fysiotherapeut en verdere behandeling door regionale
fysiotherapeut.
Doel
Volledige terugkeer naar sportactiviteiten en fysiek zwaar werk (participatie niveau). Zichtbaar
resultaat d.m.v. testen.
De klinische fysiotherapeut voert de Biodex test uit om een beeld te krijgen van de voortgang van
het revalidatie proces, overgang Fase 2 naar Fase 3 en geeft uitslag mee aan patiënt.
Functieniveau
 Behouden van volledige ROM
 Intensiveren, maximaliseren van (sport)specifieke spierversterkende oefeningen
Activiteiten- en participatieniveau
 Uitbreiden van neuromusculaire training met kwalitatief correcte uitvoering met steeds
meer de nadruk op dynamische stabiliteit en plyometrie, waarbij duur en snelheid
langzaam worden opgebouwd. Starten met 2-benig springen en langzaam uitbreiden naar
1-benig springen
 Neuromusculaire controle maximaliseren met nadruk op springen, behendigheidstraining
en sport specifieke taken. Variatie in renvormen, draai- en kap bewegingen zijn
toegestaan. Duur en snelheid worden opgebouwd en gemaximaliseerd
 Uitbreiden van specifieke belasting (participatie niveau)
 Uitbreiden van hardlopen/fietsen naar sport specifieke belasting
 Uitbreiden en intensiveren van agility training en sprongtraining
 Return to sport testen afnemen
 Hervatten van trainingen en uiteindelijk wedstrijden bij eigen sportclub
Verschillende resultaten moeten middels testen behaald worden om uiteindelijk terug te keren tot
gewenste sportniveau en fysiek zwaar werk. Afhankelijk van het type werk en sport wordt de
tijdsduur bepaald. Hiervoor kan onder andere het StARRT Framework (5) worden gebruikt.
Return to participation  Return to sport  Return to performance

Adern CL, et al. Br J Sports Med 2016
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Criteria om de revalidatie te beëindigen en terugkeren wedstrijdsport
 Geen pijnklachten of zwelling meer aanwezig (VAS-score pijn, hydropsmeting m.b.v.
meetlint)
 Geen bewegingsfunctiestoornissen (goede spieromvang, ROM, kracht, neuromusculaire
controle)
 Correct looppatroon, symmetrisch hardlooppatroon en kwalitatief correcte uitvoering van
sport specifieke bewegingen
 Revalidant voert oefeningen van voorgaande weken kwalitatief goed uit, tolereert sport
specifieke activiteiten en behendigheidstraining met maximale duur en snelheid.
 Klinimetrie: Aanbevolen ten aanzien van terugkeer naar sport: sport specifieke
complextraining en meting, functionele testen (o.a. sprongtesten, sprinttesten, agilitytesten
en video analyse)
 LSI > 90% voor kracht m. Quadriceps Femoris en hamstrings
 LSI > 90% voor hoptestbatterij, aangevuld met de single-leg hop en hold test
 Drop jump met observatie/videoanalyse van kwaliteit van bewegen
 Afnemen van de IKDC
 Individuele psychologische factoren meenemen

FASE 4
Doel
Beoordelen/ testen voor het beëindigen van de revalidatie in de 1e lijn.
Meetinstrumenten uitgevoerd door de klinische fysiotherapeut
 Biodex
Als het (functioneel en fysiologisch) herstelproces normaal verloopt, de test uitslagen goed zijn en
de patiënt voldoet aan de criteria voor ontslag en terugkeer naar sport, volgt geen verdere
fysiotherapeutische interventie.
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