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Het diagnosticeren van een voorste kruisbandletsel bij kinderen is 
moeilijker dan bij volwassenen vanwege beperkingen in de anamnese, 
toegenomen fysiologische laxiteit en beperkte coöperatie tijdens het 
lichamelijk onderzoek.1

Het missen van een voorste kruisbandletsel (VKB) bij kinderen kan 
ernstige consequenties hebben, zoals een meniscus- of kraakbeenletsel.2

Het doel van deze studie is het vaststellen van de diagnostische waarden 
van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de KT-1000 arthrometer.
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Prospectieve diagnostische studie

Inclusie: kinderen en adolescenten (<18 jaar) met post-traumatische 
knieklachten

Testen:

Anamnese

- Knoepend gevoel tijdens trauma?

- Post-traumatische zwelling?

- Klachten van instabiliteit?

Lichamelijk onderzoek

- Lachman test (Figuur 1)

- Voorste schuiflade test

- Pivot shift test

KT-1000 arthrometer (Figuur 2)

- Anterieure translatie tibia (mm)

Referentietest: MRI

Knie gespecialiseerde orthopedisch chirurg (RJ) geblindeerd

Uitkomsten:

Sensitiviteit, specificiteit, positief en negatief voorspellende waarde (PPV 
en NPV) voor de anamnese en het lichamelijk onderzoek

Receiver Operating Characteristics (ROC) curve voor de KT-1000 
arthrometer met het berekenen van de Area Under the Curve (AUC) en de 
Youden index voor het optimale afkappunt

Post-traumatische zwelling en instabiliteitsgevoel rapporteren vrijwel alle kinderen en adolescenten als klacht na een VKB 
ruptuur. Een knoepend gevoel tijdens trauma is zeer specifiek voor een VKB ruptuur.

Middels de anamnese kan gescreend worden op een VKB ruptuur

De specificiteit van de Lachman test is beduidend lager bij kinderen en adolescenten vergeleken bij volwassenen, maar het 
beschrijven van het eindgevoel stijgt de specificiteit aanzienlijk.3 De pivot shift is een nauwkeurige klinische stabiliteitstest.

Stabiliteitstesten uitgevoerd door een ervaren orthopaedisch chirurg zijn nauwkeurig

Een translatie van ≥7mm van de aangedane knie bij de KT-1000 is de meest nauwkeurige test voor het vaststellen van een 
voorste kruisbandletsel.

Een absolute translatie in de KT-1000 arthrometer is nauwkeurig dan het vergelijken tussen beide 
knieën, echter in het kader van fysiologische laxiteit is het testen van de andere knie altijd 
noodzakelijk

Limitaties van deze studie zijn de beperkte populatie-omvang en de hoge prevalentie van VKB rupturen. Wel biedt deze studie 
als eerste inzicht in de diagnostische waarden van de anamnese, de stabiliteitstesten en de KT-1000 arthrometer bij kinderen.
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Baseline characteristics
Patients (n=66)

Age, y medians [IQR]
14 

[12.5-15]
Gender, n female (%) 34 (52)

BMI, kg/m2 medians [IQR]
19.7 

[17.7-22.3]
Previous knee complaints*, n yes (%) 7 (11)
Time since trauma, weeks median 
[IQR]

22 
[8-55]

Type of trauma, n (%)
Non-contact 48 (73)

Contact 16 (24)
Missing 2 (3)

Open physes, n (%) 41 (62)
Other injuries, n (%)

ACL injuries 50 (76)
MCL injuries 1 (2)
LCL injuries 1 (2)
PCL injuries 1 (2)

Meniscal injuries 12 (18)
Cartilage injuries 4 (6)

Fractures 0 (0)
Patella luxation 0 (0)

Osgood Schlatter 1 (2)
No injuries 11 (17)

Sensitivity % 
(95%-CI)

Specificity % 
(95%-CI)

PPV %
(95%-CI)

NPV %
(95%-CI)

Q1: Popping 
sensation (n=66)

49
(34-64)

100
(79-100)

100 
(-)

39
(33-46)

Q2: Acute effusion 
(n=66)

98
(89-100)

25
(7-52)

80
(75-84)

80
(32-97)

Q3: Instability (giving 
way)
(n=66)

92
(80-98)

69
(41-89)

90
(82-95)

73 
(50-88)

Q1 AND Q2*
(n=29)

96
(80-100)

100
(40-100)

100
(-)

80
(40-96)

Q1 AND Q3*
(n=35)

92
(73-99)

100
(72-100)

100
(-)

85
(59-95)

Q2 AND Q3*
(n=56)

98
(89-100)

44
(14-79)

90
(84-94)

80
(34-97)

Q1 AND Q2 AND Q3*
(n=27)

96
(78-100)

100
(40-100)

100
(-)

80
(37-96)

Sensitivity % 
(95%-CI)

Specificity % 
(95%-CI)

PPV %
(95%-CI)

NPV %
(95%-CI)

Lachman test 98 
(89-100)

38 
(15-65)

83
(77-88)

86
(44-98)

Soft end-feel during 
Lachman test

93
(81-99)

88
(62-98)

95
(85-99)

82
(61-93)

Anterior drawer test 98 
(89-100)

56
(30-80)

87
(80-92)

90
(55-99)

Pivot shift test 93
(81-99)

87
(60-98)

95
(84-99)

81
(59-93)

Anterior tibial translation in 
millimetres (mm)

Sensitivity
% 

(95%-CI)

Specificity
% 

(95%-CI)

PPV %
(95%-CI)

NPV %
(95%-CI)

Youden 
Index

Absolute 
(injured leg) 7 97

(84-100)
88

(47-100)
97

(83-99)
88

(50-98) 0.84

Relative 
(injured -

control leg)

1 88
(71-96)

88
(47-100)

97
(82-99)

64
(40-82) 0.75

4 75
(57-89)

100
(63-100)

100
(-)

50
(35-65) 0.75

Er zijn 66 kinderen geïncludeerd,  waarvan 50 kinderen een VKB ruptuur hadden (76%), zie Tabel 1.

Acute post-traumatische zwelling en klachten van instabiliteit hebben een hoge sensitiviteit voor een VKB 
ruptuur, terwijl een knoepende sensatie tijdens het trauma een hoge specificiteit heeft, zie Tabel 2.

Alle stabiliteitstesten hebben 
een hoge sensitiviteit, alleen de 
pivot shift test en het beschrijven 
van een eindgevoel tijdens de 
Lachman test hebben een hoge 
specificiteit, zie Tabel 3.

De absolute translatie en 
relatieve translatie (aangedane 
zijde minus andere knie) hebben 
een grote AUC van 
respectievelijk 
0.900 (95%-CI 0.758-1.000) en 
0.920 (95%-CI 0.835-1.000)

Optimale afkappunten:

De absolute translatie van 
≥7mm heeft de hoogste 
sensitiviteit en specificiteit

Een relatieve translatie van 
≥1mm of ≥4mm

Figuur 1. Schematische weergave van de Lachman 
test.

Figuur 2. KT-1000 arthrometer op een knie.

Tabel 1. Karakteristieken van de onderzoekspopulatie.
ACL = anterior cruciate ligament, IQR = interquartile range, LCL = lateral 
collateral ligament, MCL = medial collateral ligament, PCL = posterior 
cruciate ligament

Tabel 2. Diagnostische waarden van de vragen tijdens de anamnese en 
de combinatie van vragen.
CI = confidence interval, NPV = negative predictive value, PPV = 
postive predictive value, Q = questions

Tabel 3. Diagnostische waarden van de stabiliteitstesten.
CI = confidence interval, NPV = negative predictive value, PPV = postive predictive value

Tabel 4. Diagnostische waarden van de optimale afkappunten van in de ROC-curve van de KT-1000 arthrometer.
CI = confidence interval, NPV = negative predictive value, PPV = postive predictive value

Figuur 3. ROC-curves van absolute en relatieve 
anterieure translaties van de tibia in de KT-1000 
arthrometer


