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Volop expertise
de voorste en achterste kruisband vormen de centrale stabilisato-
ren van de knie. de banden bevinden zich midden in de knie en 
verbinden kruislings het dijbeen met het scheenbeen. Het 
Orthopedisch centrum Máxima is een expertisecentrum voor 
kruisbandletsels in nederland. “door de steeds grotere rol van 
sport in de maatschappij komen knieblessures steeds vaker voor. 
Een kruisbandbeschadiging heeft een grote impact op het dagelijks 
functioneren en de sportactiviteiten. Gelukkig bereiken we goede 
resultaten door verbeterde behandelingen en operatietechnieken.”

Veel schade
De oorzaak van een gescheurde kruisband is een geforceerde zwik-, 

draai- en/of overstrekbeweging van de knie. Je ziet deze blessure 
vaak bij sporten zoals voetbal, hockey, korfbal en zaalsporten. Kruis-
bandletsels komen maar liefst zes keer frequenter voor bij vrouwen  
(wegens andere bouw) dan bij mannen. De grootste groep 
patiënten is tussen de twaalf en dertig jaar oud. “Naast het 
scheuren van de kruisband worden ook vaak andere structuren 
beschadigd zoals kraakbeen, meniscus of zijbanden van de knie. 
Het stellen van de juiste diagnose is belangrijk voor de behandeling, 
herstelduur en de eventuele gevolgen op lange duur”, zegt rob.

Blijven onderzoeken
Rob P.A. Janssen is als toparts betrokken bij tal van wetenschappe-
lijke onderzoeken naar kniebehandelingen. Hij doceert (o.a. 
Universiteit Maastricht) en publiceert volop en loopt voorop in de 
nieuwste ontwikkelingen en chirurgische technieken. In 2014 
promoveert hij op het onderwerp voorste kniebandchirurgie. “De 
knie is en blijft een boeiend onderwerp. Telkens weer maken we 
stappen in behandeling, revalidatie en technieken. uit eigen 
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat langer revalideren leidt tot betere 
resultaten.” 

Kennis, kunde en knieën
Orthopedisch chirurg Rob P.A. Janssen is een toparts op het gebied van knieklachten. 

Hij is werkzaam in het Orthopedisch Centrum Máxima van Máxima Medisch Centrum, 

locatie Eindhoven en Veldhoven. Rob is onder andere gespecialiseerd in de voorste en 

achterste kruisband. “Door meer en intensiever te sporten komen kruisbandletsels 

steeds vaker voor”, aldus Rob


