
 

 
 
Een gescheurde voorste kruisband 
 
Uw hond heeft een gescheurde voorste kruisband in de knie en wordt hieraan geopereerd. Dit zal 
gebeuren volgens de TTA Rapid methode (Tibial Tuberosity Advancement) zoals in figuur 1 is 
weergegeven. Hierbij wordt het voorste deel van het bovenste stukje scheenbeen naar voren 
geplaatst. De rechte patellaband neemt nu de functie van de kruisband over. De patellaband loopt 
van het scheenbeen naar de knieschijf.  
 
 
 
Bij de TTA Rapid methode wordt het  
scheenbeen een stuk ingezaagd zodat we de voorkant  
van het bot naar voren en daarbij de patellaband op 
spanning kunnen brengen. Deze positie wordt 
gefixeerd met behulp van een 3D geprinte titanium 
kooi, welke bevestigd wordt met een aantal schroeven. 
De ontstane opening in het scheenbeen vult zich 
binnen een aantal weken met nieuw bot. Voor elke 
maat hond is een passende maat kooi beschikbaar.  
 
 
Direct na de operatie 
U hond mag de geopereerde poot meteen belasten als deze wordt 
opgehaald.  Er komt ook geen verband of gips rond de geopereerde poot.  
De 3 dagen na de operatie zal u 3 x daags 20 minuten de knie rondom 
moeten koelen en de 5 daarop volgende dagen moet u dan 3 x daags de knie 
20 minuten verwarmen. Hiervoor krijgt u een speciaal veterinair lijnzaad 
hot/cold pack mee.  
 
 
Hoeveel beweging mag uw hond hebben? 
Uw hond mag de eerste 10 dagen alleen naar buiten om te plassen en poepen, dus alleen kleine 
stukjes aan de lijn. 
Na de eerste 10 dagen rust mag u met korte wandelingen starten (5 min per wandeling). In stappen 
van 7 tot 10 dagen mag u deze wandelingen met 5 minuten verlengen tot een maximum van 30 
minuten. U mag 3-5 wandelingen per dag maken.  De eerste 3 maanden mag de hond alleen aan de 
lijn uitgelaten worden! Na 3 maanden kan uw hond weer normaal uitgelaten worden.  
 
 
Medicatie en Controle 
Na de operatie krijgt u medicatie voor uw hond mee, deze bestaat uit pijnstillers, ontstekingsremmer 
en een antibioticum kuur. Indien nodig is er ook medicatie beschikbaar om uw hond rustig te 
houden. Ook krijgt u van ons een pot “Ell Mobility” mee. Dit is een voedingssupplement welke de 
smering van de gewrichten verbetert.  
 
Afhankelijk van het type hechtdraad moeten eventueel de hechtingen na 10 dagen verwijderd 
worden. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden.  
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