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SAMENVATTING

 Een los se pro ces sus co ro noi deus (LPC) is een fre quent voor ko men de aan doe ning van de el le boog bij po -

pu lai re hon den ras sen. De di ag no se is ge ba seerd op het kli nisch en ra di og ra fisch on der zoek. In som mi ge ge -

val len zijn er ech ter geen dui de lij ke kli ni sche of ra di og ra fi sche af wij king en aan we zig. Bij deze ge val len kan

scin ti gra fie bij dra gen tot de lo ka li sa tie van het let sel. Ver de re ver fij ning van de di a gnos tiek kan via com pu -

ter to mog ra fie (CT) of art ro sco pie ge beu ren. Daar na kan een pas sen de be han de ling ing esteld wor den. 

Deze ca su ïstiek be schrijft de be vin ding en bij een 8 jaar oude ca nis vul ga ris met een voor ge schie de nis van 

een hard nek ki ge uni la te ra le voor beenk reu pel heid. Naast het mank en wa ren er geen an de re kli ni sche, noch

ra di og ra fi sche af wij king en te rug te vin den. Aan de hand van scin ti gra fie, CT en art ro sco pie kon het let sel

ge lo ka li seerd, ge ïdentificeerd en met suc ces be han deld wor den.

ABSTRACT

A frag men ted co ro noid pro cess (FCP) is a com mon el bow dis or der in po pu lar dog breeds. Di ag no sis, which is

ba sed on the cli ni cal exa mi na ti on and the ra di og rap hic eva lu a ti on, is not al ways evi dent.  In some ca ses the re are

no clear cli ni cal or ra di og rap hic signs in di ca ting the pre sen ce of an FCP.  In the se ca ses, scin ti grap hy can be used to 

lo ca li ze the pro blem. A fi nal di ag no sis can be made using com pu ter to mog rap hy (CT) and arthros co py, af ter which 

an ade qua te tre at ment can be ini ti a ted.  

This case re port des cri bes the fin dings on an 8-year-old mong rel, which was suf fe ring from per sis tent uni la te ral 

front leg la me ness.  Apart from la me ness, no ot her cli ni cal or ra di og rap hic ab nor ma li ties could be found. With the

use of scin ti grap hy, CT and arthros co py, the le si on could be lo ca li zed, iden ti fied and tre a ted suc ces sful ly.

INLEIDING

Elle boog pro ble men wor den vaak ge zien bij mid del -

gro te tot gro te hon den ras sen. Voor al man ne lij ke die ren

van po pu lai re ras sen, zo als de La bra dor Ret rie ver, Gol -

den Ret rie ver, Duit se Her der, Rot twei ler en Ber ner Sen -

nen hond zijn het meest fre quent aan g etast (Ber zon en

Quick, 1980; Kir ber ger en Fou rie, 1998; Gie len et al.,

2003). De be lang rijk ste el le boog aan doe ning en wor den

sa men on der de noe mer el le boog dys pla sie ge plaatst en

be staan uit een los se pro ces sus co ro noi deus (LPC), os -

te ochond ro sis dis se cans (OCD) van de hu me rus con dyl

en een los se pro ces sus an con eus (LPA).  Van deze drie

aan doe ning en is de LPC de meest voor ko men de (Ber -

zon en Quick, 1980; Kir ber ger en Fou rie, 1998; Gie -

len et al., 2003). Over de oor zaak van LPC zijn er ver -

schil len de the o rie ën. Olsson (Olsson, 1983) ver klaart 

de aan doe ning door een ge stoor de os si fi ca tie van het

ge wrichts kraak been (os te ochond ro se), waard oor er

stuk ken van de me di a le pro ces sus co ro noi deus kun -

nen af bre ken. Wind (Wind en Pac kard, 1986) legt de

oor zaak bij in cong ru en tie van het el le boog ge wricht,

waar bij door een ab nor ma le vorm van de in ci su ra

trochle a ris, een ab nor ma le druk op de pro ces sus co ro -

noi deus uit ge oe fend wordt. Wat ech ter de cor rec te

ver kla ring is voor de aan doe ning, is tot op he den nog

niet be kend ( Görtz et.al., 2004). Wan neer men mi -

crot rau ma ta als de uit lok ken de fac tor van LPC bui ten

be schou wing laat, is een lou ter trau ma ti sche frac tuur
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Fi guur 1. Ra di og ra fie ën van de el le bo gen van de pa ti ënt.
Fi gu re 1. Ra di o graphs of both el bows of the pa tient.

a - c: Stan daard op na men van de rech te rel le boog. 
         Stand ard ra di o graphs of the right el bow.
a: Me dio-la te ra le ex ten sie op na me: scher pe af lij ning van de pro ces sus co ro noi deus, lich te scle ro se (pijl). 
    Me dio-la te ral ex ten si on view: sharp de li ne a ti on of the me di al co ro noid pro cess, light scle ro sis (ar row).
b: Me dio-la te ra le flexie op na me: geen os te o fy ten ter hoog te van de pro ces sus an con eus (pijl).
    Me dio-la te ral flexi on view: no os te op hy tes on the an co ne al pro cess (ar row).
c: Cra ni o me di a le-cau do la te ra le ex ten sie op na me: mooi aan slui ten de ge wrichts in ter li nie, af ge ron de me di a le
c: hu me rus con dyl, geen art ro se.
c: Cra ni o me di al-cau do la te ral ex ten si on view: nice pa ral lel joint spa ce, ni ce ly roun ded me di al hu me ral con dyl, no
c: arthro sis.
d: La ter ale ex ten sie op na me van de link erel le boog: lich te scle ro se.
    La ter al ex ten si on view of the left el bow: light scle ro sis.



slechts in twee pu bli ca ties be schre ven (Yo vich en

Read, 1994, Görtz et al., 2004). De aan doe ning LPC

ma ni fes teert zich niet steeds als een los frag ment ter

hoog te van de top van de me di a le pro ces sus co ro noi -

deus maar ook een fis suur (Van Rys sen en van Bree,

1997; Kir ber ger en Fou rie, 1998; Reichle en Snaps,

1999) of chond ro ma la cie (ver weekt, on re gel ma tig

kraak been) kun nen voor ko men (Van Rys sen en van

Bree, 1997). De aan we zig heid van der ge lij ke let sels

ver oor zaakt pijn, ont ste king en art ro se. Bo ven dien

kun nen door het schu ren over de los se frag men ten zo -

ge naam de “kis sing le si ons” ont staan op het te -

genover lig gen de ge zon de kraak been van de me di a le 

humerus con dyl (Van Rys sen en van Bree, 1997; Gie -

len et al., 2003). 

Aang etas te die ren wor den aang ebo den met kreu -

pel heid van één of bei de voor po ten, die zo wel acuut

als ge lei de lijk kan ont staan. Di kwijls wordt tij dens

steun na me de aang etas te el le boog in ad duc tie ge hou -

den en wordt de on der voet naar bui ten ge ro teerd.

Ande re mo ge lij ke kli ni sche be vin ding en zijn op zet -

ting, pijn, ver min der de plooi baar heid en cre pi ta tie

van het el le boog ge wricht (Berzon en Quick, 1980;

Boulay, 1998). 

Vol gens onze er va ring ver to nen som mi ge die ren

met LPC naast mank en geen an de re kli ni sche en ook

geen of wei nig be dui den de ra di og ra fi sche af wij kin-

gen. In de li te ra tuur wor den op ge zet te el le boog ge -

wrich ten, ver min der de be weeg lijk heid en pijn bij ma -

ni pu la tie bij kli nisch on der zoek als de klas sie ke ken -

mer ken ver meld (Ber zon en Quick, 1980; Bou lay,

1998). De fre quentst be schre ven ra di og ra fi sche ve r -

an de ring is art ro se. In ong eveer 10% van de ge val len

kan het frag ment ra di og ra fisch aang etoond wor den

(Kir ber ger en Fou rie, 1998). Wan neer het niet mo ge -

lijk is om het pro bleem te lo ka li se ren, is een scin ti gra -

fisch on der zoek van het ske let aang ewe zen (Schwarz

et al., 2004). Op plaat sen in het ske let met ver hoog de

bot re mo del le ring wordt de zoek stof meer op ge no -

men dan op an de re plaat sen. In het ge val van LPC kan

een dif fu se of ge lo ka li seer de ver hoog de cap ta tie ter

hoog te van de el le boog waar ge no men wor den. (van

Bree et al., 2002; Schwarz et al., 2004). 

Bij af we zig heid van spe ci fie ke ra di og ra fi sche ve r -

an de ring en kan com pu ter to mog ra fie (CT) of art ro -

sco pie meer in for ma tie over het el le boog ge wricht

ver schaf fen. CT biedt de mo ge lijk heid om de bot -

struc tu ren van het ge wricht te vi su a li se ren zon der su -

per po si tie (van Bree en Van Rys sen, 1998; Reichle en

Snaps, 1999; Reichle et al., 2000; De Rijc ke et al.,

2002). Artro sco pie daar en te gen laat toe het kraak -

been te in spec te ren op een wei nig in va sie ve ma nier

(Van Rys sen et al., 1993). 

Mag ne tic Re so nan ce Ima ging (MRI) is een min der

waar de vol hulp mid del om LPC te di a gnos ti ce ren om -

dat voor na me lijk de weke de len in beeld ge bracht

wor den. Los se frag men ten kun nen wel zicht baar ge -

maakt wor den met MRI, maar met com pu ter tomo -

grafie wor den klei ne re bot frag men ten dui de lij ker in

beeld ge bracht (Ga vin, 2004).

Hoe wel er in som mi ge ge val len gun stig ge re a -

geerd wordt op een con ser va tie ve be han de ling (rust

en ont ste kings rem mers), is een chi rur gi sche ver wij -

de ring van het frag ment vaak de eni ge ma nier om de

kreu pel heid te stop pen en verd ere de ge ne ra tie van het 

ge wricht te voor ko men. Een chi rur gi sche be han de -

ling kan zo wel via art ro to mie als art ro sco pie ge beu -

ren (Van Rys sen en van Bree, 1997; Bou lay, 1998).

Het voord eel van art ro sco pie is dat de be han de ling

aan sluit bij de di a gnos tiek. Bo ven dien wordt het ge -

wricht op een mi ni maal in va sie ve ma nier be han deld

zo dat de her stel pe ri o de dras tisch ing ekort wordt en

post ope ra tie ve com pli ca ties ver me den wor den (Van

Rys sen et al., 1993; Van Ryssen en van Bree, 1997;

Boulay, 1998).

ONDERZOEK

Anam ne se

Een 8 jaar oude, man ne lij ke ge cas treer de hond van

38 kg werd aang ebo den met de klacht van mank en na -

dat het dier zes maan den ge le den was ge val len. Er

werd nooit een let sel vast ge steld en ook de lo ka li sa tie

van het pro bleem bleef on dui de lijk. Een vroe ge be -

han de ling met cor ti cos te ro ïden had tijdelijke ver be -

te ring gegeven.

Ortho pe disch on der zoek

Bij op na me was de hond ma tig mank aan de rech -

ter voor poot en ver toon de lich te spier atro fie ter hoog -

te van de m. su pra- en in fra spi na tus van de rech ter -

voor poot. Bei de el le boog ge wrich ten wa ren niet

op ge zet, vol le dig plooi baar en bij ma ni pu la tie ver -

toon de het dier geen te ke nen van pijn. Ook ter hoog te

van de car pi en te nen wer den geen af wij king en ge -

von den. Enkel bij ma ni pu la tie van de rech ter schou -

der ver toon de het dier een lich te af weer re ac tie.

Omdat de hond zeer ner veus en bang was, wa ren de

re ac ties ech ter niet be trouw baar.
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Ra di og ra fisch on der zoek

Onder se da tie (0,01 mg/kg ACP®, Eu ro vet, Bla del,

Ne der land/ 0,1 mg/kg Mep he non®, Den olin, Brus sel,

Bel gië [i.v.]) wer den een la te ra le ex ten sie op na me van 

de schou der en stan daard op na men van bei de el le bo -

gen ge maakt. Voor een stan daard ra di og ra fisch on -

der zoek wor den drie op na men ge maakt van bei de el -

le bo gen: een me di o la te ra le ex ten sie op na me, een

me di o la te ra le flexie op na me en een 15° schui ne cra ni o -

medi a le-cau do la te ra le ex ten sie op na me. De schou der

ver toon de geen af wij king en. De ulna van de rech te r -

el le boog had een scherp af ge lijn de pro ces sus co ro -

noi deus en ver toon de geen os te o fy ten als ter hoog te

van de pro ces sus an con eus. Enkel een lich te scle ro se

ter hoog te van de in ci su ra trochle a ris was zicht baar.

Op de link erel le boog was enk el een lich te scle ro se te

zien.

Scin ti gra fisch on der zoek

Omdat noch uit het kli nisch on der zoek, noch aan

de hand van de ra di og ra fi sche be vin ding en de lo ka li -

sa tie van het mank en met ze ker heid ach ter haald kon

wor den, werd de hond on der vol le di ge anest he sie ge -

bracht met pro po fol (6mg/kg Ra pi no vet®, Phar ma cia

& Upjohn, Stock holm, Zwe den [i.v.]) en on der hou -

den met ha lo thaan in een O2-car rier. Een scin ti gra -

fisch on der zoek werd uit ge voerd. Drie tot vier uur na

een in tra ve neu ze in jec tie met de zoek stof me thy leen

di fos fo naat, ge merkt met ra di o ac tief99m tech ne ti um,

wer den scans ge maakt van het aang etas te en con tra la -

te ra le lid maat. Er werd een dui de lij ke, dif fuus ver -

sprei de, ver hoog de cap ta tie ter hoog te van de rech te r -

el le boog vast ge steld. Er werd geen be dui dend ver -

hoog de cap ta tie te rug ge von den in de link erel le boog

(Fi guur 2). 

Com pu ter to mog ra fie

Eens de lo ka li sa tie ge kend was, werd on der vol le -

di ge anest he sie een CT-scan uit ge voerd (der de ge ne -

ra tie con ven ti o ne le CT-scan ner (120kV, 100mA)) om 

de oor zaak van de ver hoog de bo tac ti vi teit ter hoog te

van de rech te rel le boog te be pa len. Er wer den trans -

ver sa le CT-scans ge maakt van 1 mm dik te. 

Ter hoog te van de me di a le pro ces sus co ro noi deus

van de rech te rel le boog was een fis suur zicht baar als

een dis cre te ra di o lu cen te lijn. Ook de link erel le boog

ver toon de een dis cre te fis suur ter hoog te van de me di -

a le pro ces sus coronoideus (Figuur 3).

BEHANDELING EN RESULTAAT

Artro sco pi sche be han de ling

Aan slui tend op de CT-scan werd een art ro sco pie

(2,4-mm art ro scoop) van de rech te rel le boog uit ge -

voerd via een me di a le be na de ring. Bij een punc tie van 

het ge wricht werd 0,2 ml sy no vi aal vocht met een hel -

de re kleur ge as pi reerd. Ter hoog te van de top van de

me di a le pro ces sus co ro noi deus was het kraak been

on re gel ma tig en licht ver kleurd, ech ter zon der een
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Fi guur 2.  Scin ti gra fie-uit print van de voor hand van de pa ti ënt: 1. vent ra le, 2. rechts la te ra le, 3. links la te ra le en 4. dor -

sa le op na men.

Fi gu re 2.  Scin ti grap hic ima ges of the fo re limbs of the pa tient: 1. vent ral, 2. la te ral right, 3. la te ral left and 4. dor sal views.

Ster ke re cap ta tie ter hoog te van het rech te rel le boog ge wricht (a) in ver ge lij king met de link erel le boog (b).

Much strong er cap ta ti on on the right el bow (a) com pa red with the left el bow (b). 



dui de lij ke fis suur (Fi guur 4a). Het on der lig gen de

sub chon dra le bot was broos en kon ge mak ke lijk sa -

men met het on re gel ma ti ge en ver kleur de kraak been

ver wij derd wor den (Fi guur 4b). Het te gen over lig -

gen de kraak been op de me di a le hu me rus con dyl was

licht on re gel ma tig en ge fi bril leerd. Er was een lich te

sy no vi tis aan we zig met licht hy per tro fi sche roze, sy -

no vi a le villi.

Bij in spec tie van de link erel le boog werd ter hoog te 

van de me di a le pro ces sus co ro noi deus een licht on re -

gel ma tig kraak been vast ge steld, maar er was geen fis -

suur lijn of frag ment te zien. Aang ezien er slechts be -

perk te let sels aan we zig wa ren en het dier geen

symp to men ver toon de, werd er be slo ten om deze

elleboog niet te behandelen.

Post ope ra tief werd Car pro fen (Ri ma dyl®, Pfi zer

Ani mal He alth, Brus sel, Bel gië) toe ge diend (4 mg

p.o. per kg ge du ren de de eer ste week en 2 mg p.o. per

kg ge du ren de de vol gen de week) en ge du ren de 6 we -

ken werd enk el rus ti ge be we ging aan de leiband

toegelaten. 

Fol low-up

Onmid del lijk na de ing reep be last te het dier het be -

han del de lid maat; het ver toon de geen te ke nen van

pijn bij ma ni pu la tie van de el le boog. Zes we ken post -

ope ra tief was de hond enk el nog licht mank à fri go re.

De el le boog was toen ten ge vol ge van de ing reep nog

dui de lijk op ge zet en cre pi teer de licht bij flexie. Vol -

gens onze er va ring zien we dat er door de ing reep

ge wrichts op zet ting en lich te art ro se ge ïnduceerd

wor den, ter wijl de die ren toch klach ten vrij zijn. Drie

maan den na de ing reep wa ren de cre pi ta tie en de

opzet ting sterk ver min derd en liep het dier zon der

man k en. De ra di og ra fi sche op na men toon den een

lich te art ro se. Een week na de laat ste con tro le kreeg

de hond ook ge lij kaar di ge pro ble men aan de link er -

voor poot. Uit kli nisch on der zoek kon het pro bleem in

de el le boog ge lo ka li seerd wor den. Ra di og ra fi sche te -

kens op de link erel le boog wa ren on ve ran derd bij de

eer ste op na men. Tij dens art ro sco pie was nu ech ter

een dui de lijk, niet ver plaatst frag ment te zien. De

link erel le boog werd op een ge lij kaar di ge ma nier als

de rech te rel le boog be han deld, met goed re sul taat.

DISCUSSIE

LPC is een aan doe ning die voor al ge zien wordt bij

man ne lij ke die ren van po pu lai re hon den ras sen, zo als

de La bra dor Ret rie ver, Gol den Ret rie ver, Duit se Her -

der en Ber ner Sen nen hond (Ber zon en Quick, 1980;

Kir ber ger en Fou rie, 1998; Gie len et al., 2003). Het

pro bleem is ge kend als een ont wik ke lings stoor nis die

de die ren op jonge leef tijd aan tast (van af 4 maan den),

hoe wel vele die ren slechts rond de leef tijd van één

jaar aang ebo den wor den (Ber zon en Quick, 1980;
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Fi guur 3. CT van bei de el le bo gen. Dwar se sne de.
Fi gu re 3. CT of both el bows. Trans ver se sec ti on.
Link erel le boog: Dis cre te fis suur ter hoog te van de me di a le pro ces sus co ro noi deus (zwar te pijl).
Left el bow: Dis cre te fis su re on the me di al co ro noid pro cess (black ar row).
Rech te rel le boog: Ra di o lu cen te fis suur ter hoog te van de me di a le pro ces sus co ro noi deus (wit te pijl).
Right el bow: Ra di o lu cent fis su re on the me di al co ro noid pro cess (whi te ar row).



Bou lay, 1998; Kir ber ger en Fou rie, 1998). Soms

wordt de juis te di ag no se niet ge steld en sle pen de pro -

ble men lang du rig aan. Aang ezien in het be schre ven

ge val het dier een krui sing van 8 jaar was zon der voor -

ge schie de nis van mank en op jonge leef tijd, kon aan

de hand van het sig na le ment en de anam ne se geen

ver moe de lij ke di ag no se voor op ge steld wor den. Bo -

ven dien wa ren er naast het mank en geen kli ni sche be -

vin ding en waard oor het pro bleem niet aan de el le -

boog kon wor den toe ge schre ven. Noch tans ver wacht

men bij ou de re die ren met chro nisch mank en dui de -

lij ke let sels zo als op zet ting, been de ri ge verd ik king en 

ver min der de be weeg lijk heid van het aang etas te ge -

wricht. Aang ezien het mank en bij de hond in deze

case be gon na een val, zou men kun nen denk en aan

een trau ma ti sche frac tuur van de me di a le pro ces sus

co ro noi deus. Bij een klas siek ge val van LPC ziet men

meest al een ge lei de lijk er ger wor den de graad van

mank en ter wijl bij een trau ma tisch ge val van LPC

meest al een acu te mank heid wordt op merkt, zon der

steun na me op het aang etas te lid maat (Görtz et.al.,

2004). Wat hier echter tegen een traumatische frac -

tuur pleit, is het feit dat de hond steeds op de poot is

blijven steunen en dat korte tijd nadien ook de link er -

el le boog aangetast bleek.

Ook de ra di og ra fi sche be vin ding en ga ven geen uit -

sluit sel. De eni ge zicht ba re af wij king was een lich te

scle ro se. Ra di og ra fisch on der zoek is nog steeds de

meest aang ewe zen tech niek om de (waar schijn lijk -

heids) di ag no se te stel len van een LPC. Pri mai re ra di o -

grafi sche ve ran de ring en bij LPC zijn ve ran de ring en

ter hoog te van de me di a le pro ces sus co ro noi deus: een

ver va ging van de af lij ning, een af ge stomp te of ver -

bre de vorm (Ber zon en Quick, 1980; Car pen ter et al.,

1993; Kir ber ger en Fou rie, 1998). Slechts in een klein

aan tal ge val len kan men een af ge bro ken stuk als een

ge ïsoleerd frag ment zien (Kir ber ger en Fou rie, 1998). 

Se cun dai re art ro se is zicht baar als scle ro se en os te o -
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Fi guur 4. Artro sco pi sche beel den in de rech te rel le boog.
Fi gu re 4. Arthros co pic ima ges in the right el bow.

a: Beeld vóór de be han de ling: on re gel ma tig kraak been (pijl) ter hoog te van de me di a le  pro ces sus co ro noi deus.  Het
kraak been van de hu me rus con dyl is licht ge fi bril leerd. 
Ima ge be fo re tre at ment: ir re gu lar car ti la ge (ar row) on the me di al co ro noid pro cess. The hu me ral car ti la ge is lightly fi -
bril la ted.

b: Ver wij de ren van frag ment jes met een hand frees.
Rem oval of the frag ments with a hand burr.  

H: Hu me rus con dyl, me di aal deel; R: ra di us kop; MPC: me di a le pro ces sus co ro noi deus.
 Hu me ral con dyl, me di al part; R: ra di al head; MPC: me di al co ro noid pro cess.



fy to se ter hoog te van de pro ces sus an con eus, de me di -

a le pro ces sus co ro noi deus, de me di a le epi con dyl van

de hu me rus en de cra ni a le rand van de ra di us kop. Bij

erge “kis sing le si ons” is de me di a le hu me rus con dyl

on re gel ma tig af ge lijnd en scle ro tisch (Ber zon en

Quick, 1980; Clif ford, 1992; van Bree en Van Rys sen, 

1998). In ernsti ge chro ni sche ge val len komt het tot

een de for ma tie van de el le boog.

De scle ro se bij de be schre ven acht ja ri ge hond was

van te ge ringe be te ke nis om bij de af we zig heid van

an de re be vin ding en het be staan van een LPC te ver -

moe den of zelfs maar het pro bleem aan de el le boog

toe te schrij ven. Om die re den werd een scin ti gra fie

uit ge voerd. Bot scin ti gra fie blijkt een nut ti ge tech -

niek als aan vul ling op het mank heids on der zoek bij de 

hond of kat (van Bree et al., 2002; Schwarz et al.,

2004). Deze tech niek, die het fy si o lo gi sche as pect

van het ske let in beeld brengt, is zeer ge voe lig voor het

op spo ren van func ti o ne le ve ran de ring en bij de af we -

zigheid van dui de lij ke kli ni sche en/of ra di og ra fi sche

af wij king en. De beel den ge ven ech ter wei nig in for -

ma tie over de aard van het let sel. Van daar dat, eens de

lo ka li sa tie van het pro bleem ge kend is, aan vul len de on -

der zoe ken aang ewe zen zijn om het mor fo lo gi sche as -

pect na der te be pa len (van Bree et al., 2002). Bij het

scin ti gra fisch on der zoek wer den enk el let sels in de

rech te rel le boog aang etoond. Dit be te kent dat het let -

sel op de link erel le boog op dat mo ment nog zeer be -

perkt was en het ge lei de lijk ge ëvolueerd is.

Com pu ter to mog ra fie (CT) is een mor fo lo gi sche

beeld vor mings tech niek waar bij er dwar se of trans -

ver sa le beel den van een ge wricht wor den ge maakt om 

los se frag men ten of fis su ren te iden ti fi ce ren. We gens

de hoge ac cu raat heid en sen si ti vi teit is CT een zeer

nauw keu ri ge met ho de om de di ag no se LPC te stel len

(Reichle en Snaps, 1999; Reichle et al., 2000; De

Rijc ke et al., 2002; Gie len en van Bree, 2002). Het

letsel ter hoog te van de pro ces sus co ro noi deus – dat

art ro sco pisch vrij dis creet bleek – was dui de lijk te

zien op de CT.  Immers, ook het sub chon dra le bot is

aang etast en dit is met CT zeer goed in beeld te breng en

als een ra di o lu cen te lijn en ver min der de den si teit

(Reichle et al., 2000; van Bree et al., 2002).

Het gro te voord eel van art ro sco pie is dat men,

naast het in beeld breng en van de let sels, ook te ge lijk

een be han de ling kan in stel len en dit al les op een mi ni -
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Fi guur 5. Ra di og ra fi sche con tro le post ope ra tief van de rech te rel le boog.
Fi gu re 5. Ra di og rap hic con trol post-ope ra ti ve ly of the right el bow.

a: Opna me on mid del lijk post ope ra tief: de zwar te pijl toont de plaats waar het frag ment ver wij derd is.  De ag ra fen, ge -
bruikt voor de wond slui ting, zijn even eens zicht baar.
Imme di a te post-ope ra ti ve view: the black ar row shows the pla ce whe re the frag ment was re mo ved. The staples used to clo se
the wounds, are also vi si ble.

b: Opna me 3 maan den na de art ro sco pi sche be han de ling. Er zijn mil de art ro ti sche ve ran de ring en ter hoog te van de ra -
di us kop en de pro ces sus an con eus (wit te pij len). Op de plaats van het ori gi ne le let sel zijn geen ver kal king en zicht baar.
View 3 months af ter arthros co pic tre at ment. The re are mild arthro tic chang es on the ra di al head and on the an co ne al pro -
cess (whi te ar rows). No vi si ble cal ci fi ca ti ons on the pla ce of the ori gi nal le si on.



maal in va sie ve ma nier. Het na deel van art ro sco pie is

dat in ge val len waar er voor al ve ran de ring en in het

sub chon dra le bot voor ko men, met in tact lij kend bo -

ven lig gend kraak been, af wij king en moei lijk zicht -

baar zijn (Van Rys sen et al., 1997). Zon der een CT-

 on der zoek kan er twij fel be staan over de aard van het

let sel en de juis te be han de ling er van. Uit ei gen er va -

ring we ten we dat ook dis cre te ve ran de ring en van het

kraak been van kli nisch be lang zijn en een ver wij de ring

van het af wij ken de kraak been en on der lig gen de sub -

chon dra le bot tot ge ne zing leidt.

In dit ge val leid de de art ro sco pi sche be han de ling

tot een snel her stel en gaf on danks de leef tijd van het

dier toch nog een goed re sul taat. 

CONCLUSIE

Dit ge val il lus treert dat LPC ook bij ou de re hon den

kan voor ko men en niet nood za ke lijk enk el bij de ge -

pre dis po neer de ras sen. Kli ni sche en ra di og ra fi sche

af wij king en kun nen dis creet of zelfs af we zig zijn, zo -

dat zul ke hon den soms maan den lang blij ven mank en,

voord at men het pro bleem her kent.

In deze ge val len kan scin ti gra fie een nut tig di a -

gnos tisch hulp mid del zijn om het pro bleem te lo ka li -

se ren. Ver de re di ag no se ge beurt dan door mid del van

CT en art ro sco pie. Zelfs bij dis cre te let sels en bij ou -

de re die ren is een art ro sco pi sche be han de ling van

LPC in ge val van per sis te ren de kreu pel heid de aan -

gewe zen oplossing van het probleem. 
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