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1. DE NORMALE KNIE 

 

 

De knie is het grootste gewricht in het lichaam. Het wordt ge-
vormd door het onderste uiteinde van het dijbeen (femur), de bo-
venkant van het scheenbeen (tibia) en de knieschijf (patella). 
Naast het scheenbeen loopt het kuitbeen (fibula). De uiteinden 
van het bot zijn bedekt met een belangrijke kraakbeenlaag. Deze 
zorgt ervoor dat het gewricht soepel beweegt en werkt als schok-
demper.  
 
De meniscus is een halvemaanvormig schijfje dat op het scheen-
been ligt. Ze bestaan uit een rubberachtig materiaal. Ze zorgen er 
voor dat het dijbeen beter in het scheenbeen past. Het zijn schok-
dempers die het lichaamsgewicht bij elke stap gelijkmatig verde-
len. Ze hebben ook een stabiliserende functie in de knie, net als 
de kruis-
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Ligamenten in en rondom de knie zorgen voor een goede stabiliteit 
van de knie. De meest bekende zijn de kruisbanden. Er is een 
voorste en een achterste kruisband, die zoals de naam het zegt, 
elkaar kruisen in de knie. De kruisbanden zorgen ervoor dat het 
dijbeen en het scheenbeen niet voor- achterwaarts ten opzichte 
van elkaar kunnen bewegen. Naast de kruisbanden zijn er twee 
collaterale banden, namelijk de mediale (binnenste) en de laterale 
(buitenste) collaterale band. Deze liggen aan de zijkanten van de 
knie en zorgen ervoor dat het dijbeen en het scheenbeen niet zij-
waarts kunnen bewegen. 

 

 

2. AANLEIDING VOOR DE OPERATIE 

 
Als de knie ernstig beschadigd is, kan het nodig zijn om de knie, of 

een deel ervan, te vervangen door een kunstknie of knieprothese.  

Een knieprothese wordt geplaatst om de pijn en ongemakken in de 
knie te verlichten en om de beweeglijkheid te verhogen. Het been 
wordt ook rechtgezet. 

 
Verschillende aandoeningen kunnen beschadiging van de knie te-
weeg brengen. Vaak is het een slijtageproces (arthrose) dat toe-
neemt met de leeftijd. Daarnaast kan ook een ongeval of breuk aan 
de basis liggen. Soms kan het bot net onder het kraakbeen afster-
ven (avasculaire necrose) waardoor later ook het kraakbeen be-
schadigd wordt. Sommige (niet alle) reumatische aandoeningen 
kunnen op termijn de knie aantasten. Andere mensen hebben een 
afwijkende knie van bij de geboorte, waardoor er sneller slijtage 
optreedt. De as van het been speelt ook een belangrijke rol. Obesi-
tas en roken hebben een slechte invloed op het kraakbeen. 
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3. DE NIEUWE KNIE OF KNIEPROTHESE 

 

Men maakt onderscheid tussen drie types prothesen. 
 

De totale knieprothese.  

 

Dit is de meest geplaatste prothese. Het gewrichts kraakbeen wordt 
vervangen door een super metaal (cobalt-chroom met oxinium) en 
een hoogwaardig plastic (polyethyleen).  

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt uw eigen knie dus 
niet volledig verwijderd. Enkel de kraakbeenlaag en enkele millime-
ters van het onderliggende bot worden vervangen. 
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De halve of unicondylaire knieprothese.  

 

Als slechts 1 deel van de knie beschadigd is, is het mogelijk om 
enkel dit deel te vervangen. Op deze manier behoudt u voor het 
grootste deel uw eigen knie. We kunnen dit type niet plaatsen bij 
mensen met een onstabiele knie (bv. door een kruisbandletsel). 
Andere contra indicaties zijn beschadiging aan de rest van de 
knie, belangrijke asafwijkingen of strek en plooitekort. Deze pro-
these heeft als voordeel dat u een deel van uw eigen knie be-
waart, waardoor de revalidatie vlotter verloopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De patellofemorale knieprothese of knieschijfprothese.  

 

Deze zal enkel het gewricht van de knieschijf met het bovenbeen 
vervangen. De rest van de knie blijft onaangeraakt. Deze prothe-
se wordt minder vaak geplaatst; dit kan 
enkel in strikte ge- vallen.  
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De componenten van de protheses zijn gemaakt uit een super me-
taal (cobalt-chroom met oxinium) en een hoogwaardig plastic 
(polyethyleen). 
De fixatie van de prothese in het bot gebeurt meestal met botcement, 
een twee componenten fixeermiddel. Bij een unicondylaire prothese 
kan ook met een ingroei type prothese gewerkt worden. Deze is be-
kleed met een poreus laagje waarop het bot kan vastgroeien. 

 
De levensduur van de prothese is sterk afhankelijk van het activiteits-
niveau van de patiënt. De sterke wetenschappelijke ontwikkelingen 
hebben de laatste jaren voor een revolutie gezorgd op dit vlak. De 
prothese gaat normaal 20 jaar mee, met uitschieters tot 30 jaar en 
meer. 

 

4. VOORBEREIDING TOT DE INGREEP 

 

Voor de operatie zal een nazicht van uw hart en longen uitgevoerd 
worden. Er dient een ECG (hartfilmpje), bloedafname en een longfoto 
te gebeuren. Een afspraak hiervoor wordt geregeld op de consultatie. 
U krijgt een boekje mee naar huis dat u moet invullen voor de anes-
thesist, de arts die u zal verdoven.  
 
Bloedverdunnende medicatie, zoals Marcoumar en Plavix, dienen 
voldoende voor de operatie gestopt te worden. Bij sommige patiënten 
zullen we tijdelijk vervangende spuitjes voorschrijven. Meestal coördi-
neert de huisarts de aanpassing van deze medicatie. 
 
Eventuele infecties, zoals tand, huid- of urinewegeninfecties, moeten 
voorafgaand aan de operatie behandeld worden om te vermijden dat 
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Tijdens de operatie of kort daar op volgend, kan het zelden nodig 
zijn dat u een bloedtransfusie krijgt. Hebt u hiertegen bezwaren, 
aarzel dan niet om uw specialist hiervan op de hoogte te stellen.  
 
In afwachting van de operatie is het belangrijk om in beweging te 
blijven, weliswaar binnen de pijngrens. We weten dat iemand die 
fitter is voor de operatie, ook sneller revalideert na de operatie. 
Gebruik gerust een wandelstok of kruk om de pijn te verminderen.  

De pijnstilling moet geoptimaliseerd worden in samenspraak met 
de specialist en de huisarts.  

Mensen met overgewicht kunnen – best onder begeleiding van 
een diëtist – proberen af te vallen; obesitas verhoogt de kans op 
verwikkelingen tijdens de operatie en zorgt ervoor dat de prothe-
se sneller verslijt. Ook roken brengt extra risico’s met zich mee en 
wordt best voorafgaand aan uw opname gestopt om onnodige 
longcomplicaties te vermijden en de botingroei en wondgenezing 
te bevorderen. 
 
Meestal verblijft u twee tot drie dagen in het ziekenhuis. Wanneer 
u het ziekenhuis verlaat, zal het mogelijk zijn om te stappen met 
krukken. Verdere revalidatie is echter noodzakelijk. Dit kan thuis 
gebeuren of als dit niet mogelijk is, in een revalidatiecentrum of 
hersteloord.  

Het is interessant om al voor uw opname contact op te nemen 
met de sociale dienst (051/334.164) als u verder wil revalideren in 
het ziekenhuis. Als u naar huis gaat, kan al gezinshulp, eventueel 
maaltijden en een thuisverpleegster geregeld worden. Let er voor-
al op dat u bij al deze diensten rekening houdt met een lange 
wachttijd. Hoe sneller u alles reserveert, hoe beter. 
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De dag van de operatie dient u volledig nuchter te zijn. Dit wil 
zeggen dat u vanaf middernacht niet meer mag eten of drinken. Dit is 
uitermate belangrijk om ervoor te zorgen dat er tijdens de operatie 
geen voedsel uit de maag in de longen terecht komt. Indien u medi-
catie dient te nemen, zullen de verpleegkundigen u deze eventueel 
nog met een klein glas water geven, afhankelijk van het advies van 
de specialist. 
 
Roken is verboden in het ziekenhuis en zorgt tevens voor een grote-
re kans op complicaties – zoals slechte wondgenezing, infectie en 
niet vastgroeien van de prothese.  
 
De anesthesist bespreekt met u de verdoving in het operatiecomplex 
voor de ingreep. 

 

5. UW VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS 

 

A. Opname 

 

Meld u aan bij de opname-dienst. Uw personalia worden samen 
met uw mutualiteitsgegevens aan de hand van uw identiteitskaart 
geregistreerd. Een verpleegkundige komt u in de wachtzaal van 
de opnameafdeling ophalen om u naar de kamer op de dienst or-
thopedie te brengen. Geef uw papieren voor uw werk en verzeke-
ring af bij aankomst op de verpleegafdeling zodat men ze tijdig 
kan afwerken. 
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Wat brengt u mee? 

 Identiteitskaart 

 Ingevuld patiënten boekje met getekend informed consent 

 resultaten van de vooronderzoeken 

 uw mogelijke allergielijst 

 medicatielijst  

 thuismedicatie 

 verzekeringspapieren 

 papieren voor het ziekenfonds 

 attest voor de werkgever 

 toiletgerief 

 sportieve dagkledij om te revalideren 

 nachtkledij 

 ondergoed 

 kamerjas 

 schoenen met veters om te revalideren 

 pantoffels (achteraan gesloten om niet te vallen) 

 krukken via uitleendienst ziekenfonds 

 juwelen en andere waardevolle voorwerpen laat u beter thuis 

 

Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, wordt u gevraagd een 
operatiehemd aan te doen en nog even naar het toilet te gaan. Voor 
de ingreep wordt een kathetertje met een infuus in de voorarm ge-
plaatst. Langs deze leiding zal de anesthesist u het slaapmiddel toe-
dienen en kunnen andere geneesmiddelen (o.a. antibiotica) worden 
toegediend. De operatiezone wordt geschoren. Een kunstgebit en 
contactlenzen moet u uitdoen, evenals een horloge en sieraden. 
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B. DE OPERATIE 

 

U kan kiezen voor een volledige verdoving (algemene narcose) of 
voor een ruggenprik (epidurale narcose), eventueel in combinatie 
met een lichte roes. De anesthesist bespreekt de voor- en nade-
len met u. 

De verpleegkundigen, operatie-assistenten en de chirurg begin-
nen met de voorbereidingen, zoals de juiste positionering op de 
operatietafel en het steriel afdekken.  

De operatie zelf duurt een uurtje. Vervolgens verblijft u ongeveer 
1 à 1,5 uur in de ontwaakruimte om bij te komen van de verdo-
ving. Een verpleegkundige houdt dan nauwgezet uw bloeddruk, 
hartslag en pijn in de gaten.  

De operatie gebeurt steeds via de spiersparende subvastus me-
thode. Er worden dus geen spieren meer doorgesneden, zodat 
sneller herstel mogelijk is. 

Vaak wordt gebruik gemaakt van elektronische hulpmiddelen om 
de prothese te plaatsen, zoals een robot, computers en het Ver-
asense balanceringsysteem. 

Zodra u goed wakker bent, uw parameters (pols, bloeddruk en 
ademhaling) en de pijn onder controle zijn en u terug uw benen 
kan bewegen, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. 
Het kan zijn dat u op dat moment nog zuurstof toegediend krijgt 
via een buisje onder de neus.  

Om eventuele drukletsels door de lange ruglig te vermijden, wer-
den tijdens de operatie zachte beschermingsmiddelen gebruikt. 
Onze bedden zijn voorzien van antidecubitusmatrassen. 
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C. TERUG OP DE KAMER 

 

Als u na de operatie weer op de verpleegafdeling bent, heeft u 
nog een infuus. Soms wordt een buisje (redon) in de wonde 
geplaatst dat ervoor zorgt dat het overtollige vocht en bloed na 
de operatie afgevoerd kan worden. Op de wonde zitten een 
pleister en drukverband.  

Via het infuus is er een PCIA- pomp (pijnpomp) en kan u zo 
nodig uzelf bijkomende pijnmedicatie toedienen. De werking 
wordt u in de ontwaakruimte uitgelegd. U dient op een knop te 
drukken indien u dit nodig acht. U kan uzelf niet teveel medi-
catie toedienen. Als u zich misselijk voelt, drukt u best niet te-
veel op de pomp. 

Drinken en eten kan vanaf het moment dat de anesthesist het 
toelaat; we starten eerst met drinken. Als u niet in slaap bent 
geweest, kan dit al vrij snel.  

We proberen steeds een valpartij te voorkomen, bijvoorbeeld 
door uw bed in de laagste stand te plaatsen, de bel binnen 
handbereik te leggen.  

Om flebitis te voorkomen moet u snel opnieuw bewegen. Te-
vens moet u gedurende 4 weken pilletjes nemen (bv. Asaflow 
of Xarelto) of 6 weken spuitjes krijgen (bv. Clexane). De spe-
cialist beslist of u in aanmerking komt voor pilletjes afhankelijk 
van uw co morbiditeit ( bijkomende aandoeningen). 

Lichte koorts is normaal de eerste dagen na de operatie, ook 
wat misselijkheid kan voorkomen. 

De dag van de operatie wordt reeds gestart met oefeningen. U 
mag eten (lichte maaltijd) en drinken. De dag na de operatie 
start de meer intensieve revalidatie. De dagen erna zal u meer 
en meer moeten oefenen tot u zelfstandig bent en naar huis 
kan. 
 
De eerste 6 weken zal u krukken bij de hand moeten houden. 
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D. ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS 

 

Na twee tot drie dagen verlaat u het ziekenhuis. U krijgt de nodige 
documenten mee, zoals een brief voor de huisarts, voorschriften 
voor medicatie, kinesitherapie. Als u formulieren dient te laten in-
vullen voor het werk of dergelijke, vragen wij u om die zo snel mo-
gelijk af te geven. Wacht niet tot de laatste dag, zodat we wat tijd 
hebben om dit secuur te doen. 
 
Voor uw revalidatie kan u steeds een beroep doen op de revalida-
tiedienst van het ziekenhuis (kiné en/of ergo). Vraag voor uw ont-
slag hierover meer informatie aan de betrokken kinesist of ergo-
therapeut of maak een afspraak op telefoon nr. 051/33.41.59. 
 
De hechtingen of haakjes mogen na 2 weken verwijderd worden 
door de huisarts.  
 
Er wordt een afspraak gemaakt voor een controle consultatie bij 
de specialist na een 6-tal weken waarbij u voorafgaand aan de 
consultatie (kom een uurtje vroeger) een radiografie van uw knie 
dient te laten maken. U krijgt hiervoor een voorschrift mee. 

 

Wanneer revalidatie thuis moeilijker is, kunt u steeds, via de 
(hoofd) verpleegkundige een contact aanvragen met de sociale 
dienst. Zij kennen de mogelijkheden om thuis hulp te krijgen en 
kunnen u helpen dingen te regelen (bijvoorbeeld: parkeerkaart, 
sociaal telefoontarief, vrijstelling kijk- en luistergeld, pensioen-
fonds, ...). Regel zo veel mogelijk al voor de opname, want deze 
diensten hebben een lange wachttijd. Hoe sneller u alles reser-
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6. MOGELIJKE COMPLICATIES 

 

Het plaatsen van een knieprothese geeft meestal zeer goede re-
sultaten. Zoals bij elke operatie zijn er enkele verwikkelingen mo-
gelijk. Het risico is klein maar niet onbestaand. 

Er kan zich een infectie van het gewricht voordoen. Als drager 
van een knieprothese blijft de kans op infectie bestaan, ook in de 
toekomst. Daarom moet u altijd uw huisarts, tandarts of andere 
specialist hierover inlichten. Tijdens bepaalde behandelingen en/
of ingrepen kan de arts u preventief antibiotica geven om infecties 
te voorkomen. 
 

Diepe veneuze trombose of het flebiet is een klonter in een 
ader (meestal in de benen). Dit gaat gepaard met pijn in het on-
derbeen (kuit), plaatselijke warmte en hardheid. Om dit te voorko-
men krijgt u pilletjes of spuitjes die het bloed verdunnen. 

 
Een bloeding of zenuwuitval komt zelden voor. Aanhoudende pijn 
komt voor bij een heel klein deel van de patiënten. Als dit na één 
jaar persisteert, zullen we uitgebreide onderzoeken uitvoeren om 
de oorzaak te achterhalen. 
 
Tijdens de eerste dagen na de operatie kan de wonde vocht afge-
ven. Dit is oud bloed en wondvocht dat zich een weg naar buiten 
zoekt. Als dit te lang zou duren of te hevig zou zijn, beperken we 
de oefeningen en wordt de medicatie aangepast. U zal dus wat 
meer moeten rusten om niet te veel tractie op de wondranden te 
geven.  
 
Zwelling van het been na de ingreep is normaal. Rust, ijs en 
hoogstand kan helpen. Na enkele weken verdwijnt de zwelling.  
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De eerste dagen na de ingreep kunt u een temperatuursverhoging of 
koorts hebben, die spontaan verdwijnt.  
 
Bij een longembool komt een bloedklontertje terecht in de bloedvaten 
van de longen. Een slechte bloedcirculatie kan de oorzaak zijn van 
longembolie. Om dit te voorkomen krijgt u dagelijks bloedverdunnen-
de spuitjes of pilletjes. Voldoende bewegen is eveneens belangrijk. 
 
Huidblaren zijn meestal een reactie op de ontsmettingsstof die 
gebruikt wordt tijdens de operatie, of op het verband. Al naargelang 
de ernst van de blaren wordt de verzorging aangepast. 
 
Sommige mensen - vooral vrouwen - kunnen een blaasontsteking 
krijgen. Dit wordt behandeld met de nodige medicatie. 
 
Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om deze complicaties 
te voorkomen. 

 

7. VEEL GESTELDE VRAGEN 

 Wanneer mag ik met de auto rijden? - Als u een automaat heeft, 
en het betreft de linker knie, mag u na 2 weken opnieuw rijden als 
u zich daar klaar voor voelt. In alle andere gevallen als er voldoen-
de spierkracht is, meestal vanaf 6 weken na de operatie, als u zich 
voldoende sterk voelt. 

 Wat met metaaldetectors op het vliegveld? - Het kan inderdaad 
zijn dat de metaaldetectors afgaan als u het vliegtuig neemt. De 
veiligheidsdiensten zijn dit echter gewoon, en herkennen vlug dat 
u een prothese heeft. 

 Wanneer mag ik in het bad? Of zwemmen? - Als de wonde perfect 
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 Help, mijn stoelgang is zwart? - Dit wordt veroorzaakt door de 
ijzerpilletjes die u na de operatie soms dient in te nemen. Het 
stopt als u de pilletjes stopt. Neemt u geen ijzer? Contacteer 
dan uw huisarts. 

 Mag ik een kussen onder mijn knie leggen 's nachts? - Nee, 
hierdoor wordt de knie stijf en zal het tijdens de revalidatie 
moeilijker zijn om volledig te strekken. 

 Wanneer mag ik fietsen? - Na 6 weken mag u terug fietsen. 
Wees voorzichtig bij het opstappen, gebruik in het begin best 
een vrouwenfiets. 

 Wanneer mag ik mijn huishouden zelf doen? - Zodra u zich fit 
genoeg voelt. Meestal na een 6 tal weken. 

 Hoelang ben ik arbeidsongeschikt? - Twee à drie maand, af-
hankelijk van uw werk en algemene toestand. 

 Kan ik normaal naar het toilet? - Wanneer u naar huis gaat, zal 
u normaal het toilet kunnen gebruiken. We raden wel aan om 
een verhoging te gebruiken. 

 Mag ik voor mijn huisdieren zorgen? - Van zodra de wonde 
dicht is (meestal na drie weken), is het geen probleem om in 
contact te komen met huisdieren. Zolang de wonde niet gene-
zen is, houdt u best wat afstand om besmetting te bekomen. 
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8. REVALIDATIE 

 

Zowel voor, als na de operatie is een goede beweeglijkheid van de 
knie belangrijk. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis komt de kinesi-
therapeut dagelijks langs om u veilig te leren stappen, samen de trap 
te nemen en een aantal oefeningen aan te leren. Reeds enkele da-
gen voor de operatie kan u de oefeningen thuis overlopen. Op deze 
manier raakt u ermee vertrouwd en verloopt de revalidatie nadien 
ook vlotter. STREKKEN IS EVEN BELANGRIJK ALS PLOOIEN 

 

OEFENINGEN ONMIDDELLIJK NA DE OPERATIE 

 

Ruglig met kussen dubbelgeplooid onder knie. Knie strekken zodat 

voet loskomt, onderkant knie blijft op het kussen. 3 tellen houden en 

dan ontspannen. 
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Ruglig been gestrekt, langzaam been optrekken, voet laten glij-

den tot knie zoveel mogelijk geplooid is, dan traag terug. 

 

Ruglig met kussen dubbelgeplooid onder voet, been ligt gestrekt, 

tenen wijzen naar boven. Eventueel extra gewicht op de knie leg-

gen (maximum 3kg) Been zo lang mogelijk laten liggen 

(rekgevoel achteraan de knie) 
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Zit op tafel, been hangt ontspannen naar beneden. Zachtjes onder-

been naar voor en achter zwaaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staan met steun beide handen aan stoel of tafel. Voeten ongeveer 

op schouderbreedte, knieën zoveel mogelijk gestrekt. Op de tenen 

gaan staan en terug. 
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Staan met steun beide handen aan stoel of tafel. Voeten onge-

veer op schouderbreedte, lichtjes buigen door de knieën. Voeten 

blijven de hele tijd plat op de vloer, knieën mogen niet te ver voor-

bij de tenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staan met steun beide handen aan stoel of tafel. Voeten onge-

veer op schouderbreedte, geopereerde been opheffen en knie 

plooien. 
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Zijwaarts staan met 1 hand steun aan tafel of stoel. Geopereerde 

been gestrekt zijwaarts opheffen. Romp blijft mooi recht. 

Het is beter om de oefeningen meerdere keren per dag gedurende 

een korte periode te doen, dan éénmaal per dag een uur aan een 

stuk.  
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TIPS BIJ HET BEWEGEN 

 

1. Een voorwerp oprapen. 

Steun op het niet-geopereerde been.  

Buig het lichaam naar voren en hef gelijktijdig het GEOPEREER-
DE BEEN naar achteren.  

Neem steun met één hand op tafel, stoel… 

 

 

 

 

 

 

2.1 Stappen 

 

Tijdens de opname wordt snel na de operatie gestart met             
gangreëducatie. De geopereerde knie mag direct belast worden. 
Dit betekent dat u volledig mag doorsteunen. 

U leert eerst stappen met een loopkader, daarna met twee kruk-
ken. 

 

Looprek of krukken op maat brengen 

Sta gewoon rechtop met de armen naast het    lichaam. De hand-
vaten van uw looprek of de kruk komen ter 
hoogte van het polsge- wricht. Wanneer u met 
één kruk stapt, hou deze steeds aan de niet-
geopereerde zijde. 
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2.2 Rechtop staan en gaan zitten 

 

Om vanuit een stoel of zetel tot stand te komen, gaat u zich best met 
beide handen op de leuningen opduwen. Kom daarbij voorover met 
uw bovenlichaam en plaats het geopereerde been naar voor. Neem 
vervolgens uw loophulpmiddel vast. Zet bij het gaan neerzitten het 
geopereerde been naar voor en neem steun met beide handen op de 
leuning van de stoel of zetel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 In en uit bed stappen 

Ga op de rand van het bed zitten, dichtbij het hoofdkussen. Verplaats 

het bekken zoveel mogelijk naar achteren. 

Draai vervolgens de benen en het bekken in één keer in het bed. Het 

heffen van het geopereerde been wordt vergemakkelijkt door het niet

-geopereerde been onder het geopereerde te houden. 
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Steun met beide handen op de bedrand om tot stand te komen.  
Schoeisel niet vergeten! Ga omgekeerd te werk bij het uitstappen. 

 

 

Bij thuiskomst na uw ziekenhuisopname kunnen de meeste pati-
ënten via de trap de slaapkamer bereiken en terug slapen in hun 
eigen bed. 

In sommige gevallen is het nodig om een hoog-laag bed via de     
mutualiteit te bespreken, zodat de transfers gemakkelijker kunnen 
uitgevoerd worden. 

 

 

 

 

 

 

3. Trappen 

3.1 Trappen opgaan 

Plaats het gezonde been eerst op de trede, plaats uw geopereer-
de been bij samen met de kruk.  De 
trapleuning vervangt de tweede kruk. 
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3.2 Trappen afdalen 

Plaats het geopereerde been eerst op de   lagere trede, samen met 

uw kruk. Stap nu met de niet-geopereerde zijde tussen de kruk en 

het geopereerde been. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dagelijkse activiteiten 

4.1 Wassen / Kleden 

In de beginfase is het aan te raden om een douche te nemen in 

plaats van een bad. Voor de veiligheid wordt het gebruik van de dou-

chestoel aangeraden. 

Zorg voor een antislipmat zowel in als voor de douche! 
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4.2 Huishoudelijke activiteiten 

Probeer de activiteiten te spreiden en niet overmoedig te zijn. 

Neem regelmatig rust bij tekenen van vermoeidheid. Voor keu-

kenwerk is het handig om een krukje te gebruiken, zodat u zittend 

uw groenten kan schoonmaken, snijden of de maaltijd bereiden. 

 

4.3 Tuinieren 

Vermijd hurkzit en ga liever niet op de knieën zitten. 

 

4.4 Autorijden 

Normaal kan u na zes weken weer autorijden. Raadpleeg wel 

eerst uw arts en laat u adviseren over de voorwaarden van uw 

autoverzekering. 

Volg volgende instructies op bij het in en uit de auto te stappen: 

4.4.1 Instappen 

 Zet uw autostoel zo ver mogelijk achteruit. 

 Ga met uw kuiten tegen de autorand staan. 

 Ga zijdelings zitten, steun tegen de rugleuning met één hand, en 

met de andere hand aan het deurportier. 

 Neem traag en diep plaats in de zetel, plaats hierbij het been 

van de geopereerde zijde lichtjes voorwaarts. 

 Draai dan beide benen samen in één keer naar binnen, eventu-

eel kan een plastieken zak op de zitting het draaien                       

vergemakkelijken. Zet uw zetel weer in de goede stand. 
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4.4.2 Uitstappen 

Ga omgekeerd te werk bij het uitstappen. Open het portier en zet uw 

autozetel achteruit. Draai benen en romp samen naar de buitenkant.  

Sta recht.  

 

5.Sport en vrije tijd 

5.1 Fietsen 

 

Oefen eerst op een hometrainer. Plaats het zadel voldoende hoog in 
het begin en zorg voor een lage weerstand. Na verdere revalidatie 
kan het zadel lager gezet worden. 

 

Buiten fietsen kan als u voldoende controle heeft over uw geopereer-
de been, de pedalen vlot kunt ronddraaien en u zich zeker voelt in 
het verkeer. Fietsen is een soepele beweging die zeer goed is voor 
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5.2 Wandelen 

 

Wandelen is goed voor u, maar probeer niet te overdrijven. Goede         
stapschoenen zijn van belang. Gebruik nog een loophulpmiddel 
indien nodig. Rust regelmatig. 

 

5.3 Zwemmen 

 

Ook deze sport mag u gerust verder uitoefenen vanaf zes weken 
na de operatie. 

Voor vragen omtrent de uitvoering van andere sporten kan je te-
recht bij uw behandelende arts. 

 

6. Hulpmiddelen 

Indien nodig kan u voor de uitvoering van dagelijkse activiteiten     

gebruik maken van enkele praktische hulpmiddelen. 

  Een toiletverhoger vergemakkelijkt het gaan zitten. Ook kan men 

gebruik maken van steunbaren om vlotter recht te staan. 

  Tapijten in huis zijn vaak hindernissen waar u gemakkelijk over 

kunt struikelen.  U kunt ze best verwijderen. 

  Bij het douchen maakt u best gebruik van een antislipmat,       

douchestoel en badborstel. 

  Een hoog bed 
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7. Verdere revalidatie thuis 

Uw verblijf in het ziekenhuis zal ongeveer 2 à 3 dagen duren.     

Naast geneesheren en verpleegkundigen staan kinesitherapeuten en      

ergotherapeuten u bij om uw revalidatie zo vlot mogelijk te laten    

verlopen. 

Iedere dag worden twee oefensessies van één uur voorzien. 

° In de voormiddag tussen 8.00u en 12.00u 

° In de namiddag tussen 13.00u en 15.00u 

Mogen wij u dan ook beleefd vragen uw bezoek hiervan op de    

hoogte te brengen. 

 

Na ontslag kan u uw revalidatieprogramma verder zetten: 

  U kan de kinesitherapeut bij u thuis laten komen. Als u mobiel       

genoeg bent, kan u beter naar de kinesitherapeut gaan om te oefe-

nen. 

  U kan ambulant naar de revalidatie komen in het ziekenhuis.          

De therapie duurt anderhalf uur per sessie. Hiervoor neemt u het 

best contact op met de onthaalmedewerker van de revalidatie Sarah 

Persyn, zij is steeds telefonisch te bereiken op  051/33 41 59.  Zij zal 

samen met u het behandelingsmoment vastleggen. 

  Indien u nog niet zelfstandig genoeg bent om naar huis te gaan, dan 

kan u nog even uw revalidatie verder zetten op de SP afdeling hier in 

het ziekenhuis. Hiervoor spreekt u het best vooraf af met de sociale 

dienst. 
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8. Oefeningen voor thuis 

Leg op geregelde tijdstippen ijspakkingen op de knie. Dit heeft als 

doel de zwelling en pijn te verminderen. 

Zorg thuis dat u regelmatig in beweging bent. Oefen zo snel mo-

gelijk op de hometrainer om de souplesse van het gewricht te be-

vorderen. Eventueel kunt u het zadel wat hoger zetten en fietsen 

op een lichte weerstand.  NIET FORCEREN! 

 

8.1 Buigoefeningen 

Oefening 1: 

In zit; buig de knie zo ver mogelijk onder de stoel. Plaats een 

handdoek onder de voet, dit vergemakkelijkt het plooien. 

Oefening 2: 

U kunt op de rand van de tafel of op een hoge stoel pendelen. U 

kunt meeduwen met de gezonde voet, om zo 
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Oefening 3: 

Schuif de voet over het bed in de richting van uw billen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Strekoefeningen 

 

Oefening 1: 

Half zit; til de voet op en duw de knie in het kussen. Probeer de knie 
maximaal te strekken 
en de voet op te trek-
ken. 
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Oefening 2: 

Plaats in lig een opgerolde handdoek onder de hiel. Strek de knie 

en  houd aan. Doe deze oefening drie keer per dag voor tien mi-

nuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 3: 

Zit op een stoel en strek de knie. Houd daarna vijf seconden knie        

gestrekt van de grond 
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9. DE DIENST ORTHOPEDIE 

 

Dr. Alex Vanden Berghe   Wervelzuil, pols en hand 

Dr. Dirk Petré     Schouder en elleboog 

Dr. Saartje Defoort    Schouder en elleboog 

Dr. Tine Mullie     Traumatologie, enkel en voet 

Dr. Jan Dujardin     Heup, knie, traumatologie en sport 

Dr. Francis De Neve   Heup, knie, traumatologie en sport 
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10. HET KNIETEAM 

 

Dokter Jan Dujardin en dokter Francis De Neve werken in 
de Sint-Jozefskliniek te Izegem als orthopedisch chirurg. Ze 
zijn gespecialiseerd in de heup- en kniechirurgie via spierspa-
rende technieken. 

Een goed resultaat na het plaatsen van een knieprothese 
wordt niet alleen bepaald door een goede operatie, maar 
evenzeer door een goede verdoving, nazorg en revalidatie.  
Een team van anesthesisten staat in voor de verdoving aan-
gepast aan uw noden. 

In ons ziekenhuis wordt u omringd door heel bekwame kine-
sisten en ergotherapeuten. De verzorging gebeurt opti-
maal door onze verpleegkundigen. Zo nodig kan u een beroep 
doen op de sociale dienst om u bij te staan in de periode na 
de ziekenhuisopname. 

 

Dr. Jan Dujardin Dr. Francis De Neve 



Wenst u nog bijkomende informatie?  

Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - Belgie | E. info@sjki.be | T 051/33 41 11 | F. 051/334 999 |  

Nota’s  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

SJKI 26 - 19/09/2019  - vv 31/12/2015 

Neem contact op via 051/334 700 (secretariaat orthopedie) of 051/334 670 (D6) 

www.orthopedie-izegem.be 

Bezoekuren afdeling D6 orthopedie 

 
14u – 20u 

 

 Voor informatie over de toestand van een patiënt kan de familie tijdens de 
bezoekuren terecht bij de verpleging van de afdeling, op telefoonnummer 
051/33.46.70. 


