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Er zijn mensen die veel pijn en beperkingen hebben in het dagelijks
functioneren door een versleten kniegewricht. Zij hebben baat bij een
operatie waarbij het kniegewricht vervangen wordt door een
knieprothese. Deze operatie is geen kleinigheid. De revalidatie vraagt
veel wilskracht en inspanning van de patiënt en zijn/haar familie. Het
herstel duurt ongeveer 6 tot 9 maanden. In deze folder krijgt u
informatie over de operatie, over wat u zelf kunt doen ter
voorbereiding, de opname in het ziekenhuis en adviezen voor uw
herstelperiode thuis. We raden u aan deze folder goed te lezen en te
bewaren. Neem bij elk bezoek aan het ziekenhuis deze folder mee.

Een Totale Knie Prothese
Het kniegewricht wordt gevormd door:
• De onderkant van het dijbeen
• De bovenkant van het scheenbeen
• De knieschijf

Het kniegewricht is een scharniergewricht. Het kan alleen buigen en
strekken. De gewrichtsvlakken hebben kraakbeen zodat deze soepel
over elkaar glijden. De botdelen van het gewricht worden op hun
plaats gehouden door een stevig kapsel en gewrichtsbanden. Hierom
heen zitten pezen en spieren.
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Het kniegewricht

Waarom een knieprothese?
Slijtage van het kraakbeen is de meest voorkomende reden voor de
operatie. De gewrichtsvlakken bewegen niet meer soepel langs
elkaar. Hierdoor wordt het buigen en strekken van de knie steeds
moeilijker en pijnlijker. Als fysiotherapie en/of pijnbestrijding niet
meer helpen zou u in aanmerking kunnen komen voor een
knieprothese. Tijdens de operatie verwijdert de orthopeed de
aangetaste gewrichtvlakken en vervangt deze door de prothese. Een
plastic schijf tussen de metalen delen van de prothese zorgt voor het
soepel bewegen van het kniegewricht.
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Een knie prothese

Mogelijke complicaties
Om u goed voor te bereiden op de operatie informeren wij u over
mogelijke complicaties. Een algemene complicatie is de kans op een
nabloeding. Dit kan aan het eind van de operatie ontstaan of in de
eerste 24 uur na de operatie. Andere complicaties bij deze operatie
zijn een (wond)infectie, trombose of zenuwletsel. Trombose is een
bloedstolsel in de bloedvaten, waardoor het bloedvat wordt
afgesloten. Het is wetenschappelijk bewezen dat de kans op
trombose bij deze operatie de eerste 6 weken na de operatie
verhoogd is. Zenuwschade kan ook een gevolg zijn van de operatie.
Na de operatie wordt het geopereerde been gecontroleerd op gevoel
en functie. Heeft u hierover vragen dan kunt u deze stellen aan uw
orthopedisch chirurg of de physician assistant van de afdeling
Orthopedie.

Bezoektijden
Op de afdeling Orthopedie gelden de volgende bezoektijden:
dagelijks van 15.00 tot 19.30 uur. Op zaterdag en zondag is er ook
bezoekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Als er bijzondere begeleiding
aanwezig moet zijn buiten de bezoektijden worden er afspraken
gemaakt met de verpleegkundige.
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Er mogen maximaal 2 bezoekers per patiënt zijn. Zo houden we
rekening met uw gezondheid en herstel en dat van uw
medepatiënten.

De voorbereiding
Ter voorbereiding krijgt u een intakegesprek met de fysiotherapeut.
De fysiotherapeut bekijkt voor de operatie uw fysiek functioneren en
de klachten die u beperken tijdens uw dagelijkse activiteiten. Ook
worden er een aantal fysieke testen gedaan. Hiermee wordt
beoordeeld of u voor de operatie nog Fysiotherapie moet volgen en
of u naar de operatiekamer kunt lopen. Hoe fitter u de operatie in
gaat, hoe beter het herstelproces zal verlopen. Tijdens de opname
wordt u ook begeleid door een fysiotherapeut.

Preoperatief carrousel
Voordat de operatie plaatsvindt heeft u een aantal afspraken voor
preoperatieve onderzoeken en gesprekken. Deze afspraken zijn in de
vorm van een carrousel. U heeft in één middag alle afspraken die
noodzakelijk zijn voor de operatie. Zo spreekt u met de anesthesist,
anesthesie verpleegkundige en apothekersassistente. U wordt later
nog gebeld door een verpleegkundige/Physician Assistant of van de
Orthopedie voor de laatste vragen ter voorbereiding op de operatie
en over de eventuele nazorg. 

Preoperatief onderzoek anesthesie
De preoperatieve screening is onder andere bij de anesthesist. Hier
bespreekt u welke verdoving u wilt. Vaak is dit een ruggenprik. Ook
wordt er een kort medisch onderzoek gedaan. Met de anesthesist
maakt u eventueel afspraken om tijdelijk te stoppen met
bloedverdunnende medicatie. Patiënten die ouder zijn dan 70 jaar
worden voor deze afspraak standaard doorverwezen naar een
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internist (deze afspraak valt buiten het carrousel). Als er geen
bijzonderheden worden geconstateerd kan de operatie plaatsvinden.

Apothekersassistent 
Neem uw eigen medicijnen mee naar het ziekenhuis. De gegevens
worden door de apothekersassistent toegevoegd aan ons digitaal
netwerk.

Revalidatieafdeling
Soms zijn er redenen om verder te revalideren op een
revalidatieafdeling.  De physician assistant beoordeelt samen met u
of u hiervoor in aanmerking komt. Tijdens de opname op de afdeling
zal dan de revalidatieplek aangevraagd worden. 

Bij verblijf in een revalidatieinstelling en bij thuiszorg na de operatie
wordt van u een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag is
afhankelijk van uw inkomen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis
• De medicijnen die u thuis gebruikt;
• Bad/ochtendjas voor het lopen naar de operatiekamer;
• Krukken of een rollator (zet uw naam op de rollator voor uw

opname);
• Ondergoed en bedkleding (liefst met korte of oprolbare mouw);
• Toiletartikelen (handdoek en washandjes hoeft u niet mee te

nemen);
• Gemakkelijke ruimzittende kleding en stevige schoenen die u

overdag draagt.
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Waardevolle bezittingen
We raden u aan geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden
thuis te laten. U kunt het misschien kwijtraken of het kan gestolen
worden. Omdat het ziekenhuis een openbaar gebouw is, kan het
ziekenhuis hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Opname en Ontslag
De opname is afhankelijk van de tijd van de operatie. Dit zal een dag
voor de operatie of op de dag van de operatie zijn. U wordt
opgenomen op afdeling Orthopedie A3 (3e etage). Voordat u  naar
de afdeling gaat mag u langs het laboratorium voor bloedprikken.
Een verpleegkundige vertelt u over de gang van zaken op de afdeling
en de operatie. De duur van de opname is afhankelijk van uw
herstelperiode, maar is gemiddeld twee tot drie dagen.

De operatie
De operatie duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens en na de operatie
krijgt u antibiotica om een infectie te voorkomen. Direct na de
operatie wordt een drukverband aangelegd.

U bent zoveel mogelijk uit bed. Wanneer u voldoende hersteld bent
en zelfstandig functioneert, hierbij krijgt u begeleiding door een
fysiotherapeut, volgt het ontslag. Afhankelijk van uw situatie wordt de
nazorg besproken en geregeld. Middels een 'ontslagkaartje' heeft u
inzicht in de ontslagcriteria. Dit kaartje krijgt u op de afdeling. 

Het ontslag

Herstellen van de operatie
• Uw geopereerde been kan dik en/of blauw zijn door een

bloeduitstorting en/of vochtophoping. Dit is normaal na een
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gewrichtsoperatie aan de knie. Als u zit, legt u uw been horizontaal.
Blijf tussendoor veel in beweging. Lopen stimuleert de
bloedsomloop en zorgt dat het vocht uit het been wordt afgevoerd.

• De kous die u na de operatie aangemeten krijgt moet u gebruiken
tot 4 weken na de operatie. Hierdoor wordt uw been minder dik.
Als uw been niet dik meer is of als de kous afzakt, mag u
eventueel na 4 weken het gebruik van de kous afbouwen en
stoppen. Dikte van de knie kan lange tijd aanhouden!

Wanneer waarschuwt u een arts? 
Het is belangrijk dat u in de volgende gevallen contact opneemt met
uw orthopeed of met de physician assistant Orthopedie (zie
bereikbaarheid);
• Als de operatiewond meer gaat lekken.
• Als het wondgebied roder wordt, gaat zwellen en meer pijn doet
ook al bent u minder gaan oefenen en bewegen.
• Als u ineens niet op het geopereerde been kan staan terwijl eerder

nog wel het geval was.
• Als u koorts ontwikkelt hoger dan 38.5º Celsius.

 
Adviezen voor de thuissituatie

Oefeninstructie
Voor de periode na de operatie krijgt u van de fysiotherapeut
oefeningen om uw beenspieren te versterken en de beweeglijkheid
van de knie te verbeteren. U kunt zelf een afspraak met uw
fysiotherapeut thuis maken. Een overdracht en een machtiging krijgt
u vanuit het ziekenhuis mee of wordt opgestuurd naar uw thuisadres.
Indien u dit 1 week na ontslag niet heeft ontvangen kunt u contact
opnemen met de afdeling Fysiotherapie van ziekenhuis Nij
Smellinghe. De overdracht bevat informatie van de fysiotherapeut uit
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het ziekenhuis voor uw eigen fysiotherapeut. De eerste weken na de
operatie kunt u het beste met krukken lopen. Dit is voor het herstel
en de stabiliteit van het gewricht. Om het lopen met krukken goed te
laten verlopen, krijgt u tijdens de opname instructies en oefeningen
van de fysiotherapeut.

Binnen de orthopedie van Nij Smellinghe werken we samen met een
fysiotherapienetwerk (zie onderstaand). Binnen dit netwerk hebben
we dezelfde manier van (na)behandelen afgesproken. Daarnaast is er
laagdrempelig contact zodat er bij vragen/onzekerheden gemakkelijk
overleg plaatsvindt. Ons advies is om een fysiotherapeut binnen dit
netwerk te kiezen.

Naam
praktijk

Plaats Adres Postcode Telefoonnu-
mmer2

Fitaal Drachten Sportlaan 1-
A

9203 NV (0512) 54 11
58

Fysio
centrum
Vitaal

Oosterwolde Brink 1-105 8431 LD (0516) 512
202

Fysio
Moleneind

Drachten Moleneind
175

9203 ZZ (0512) 514
150

Fysiotherapie
Goren

Bakkeveen Weverswal
6-A

9243 JL (0516) 54
22 46

Fysiotherapie
Buitenpost

Buitenpost Groenkamp
1

9285 SZ (0511) 542
000
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Fysiotherapie
de Tille

Kootstertille Tillebuorren
24

9288 AP (0512) 33 17
77

Fysiotherapie
Grootegast

Grootegast De Schalck
6

9861 BD (0594) 61
23 29

Fysiotherapie
Oosterwolde

Oosterwolde Snellingerdijk
60-D

8431 EP (0516) 512
775

Fysiotherapie
Surhuisterv-
een-
Harkema

Surhuisterveen Dalweg 4 9231 HX (0512) 36
21 67

Loefbiter Gorredijk Jodocus
Heeringastraat
2

8401 DC (06) 28 86
26 81

Medifit
Centrum
voor Sport
en
Fysiotherapie

Beetsterzwaag Van
Lyndenlaan
7

9244 BV (0512) 383
908

Oldenoert Leek Oldenoert
51

9351 KV (0594) 51
84 44

Oppers Drachten De Oppers 3 9203 GD (0512) 51
55 91

Reset Burgum Prins
Bernhardstraat
1-A

9251 GJ (0511) 48
22 22
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Van Dijk &
Julianus

Burgum Trambaan
13

9251 AA (0511) 48 12
01

Vita Marum Marum Kamperfoel-
ielaan 2

9363 EV (0594) 64
21 11

Praktijk voor
Fysiotherapie
Kollum-
Grijpskerk

Kollum De Anjen 2 9291 PE (0511) 45 14
0

Autorijden mag weer als u voldoende herstelt bent om veilig een
auto te besturen. De meeste verzekeringen staan het besturen van
een auto of fiets niet toe binnen 6 weken na de operatie. Wanneer u
hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw
autoverzekering en/of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
voor individueel advies.
Fietsen of zwemmen is de eerste periode niet toegestaan. In overleg
met uw fysiotherapeut mag u wel fietsen op een hometrainer. Het is
belangrijk de beweeglijkheid van de knie en de spierkracht te
onderhouden. Daarom is het goed om regelmatig te bewegen en te
lopen. Wissel dit af met voldoende rust. Probeer de loopafstand
geleidelijk te vergroten maar forceer niet. Uw knie kan reageren op
het oefenen met een zwelling of warm aanvoelen. Verminder dan de
oefenintensiteit en de loopafstand.

Zitten
Gebruik bij voorkeur een hoge stoel (43 cm) met armleuningen, om
de belasting van de knie te beperken. Houd het geopereerde been
iets naar voren, als u gaat zitten of staan.
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Traplopen
Oefen het traplopen met de fysiotherapeut. Hiervoor is een stevige
trapleuning nodig. Gebruik bij het traplopen aan één kant de
trapleuning en aan de andere kant een kruk. Om de trap op te lopen,
zet u eerst het niet-geopereerde been omhoog. Daarna het
geopereerde been en de kruk als laatst.

Om de trap af te lopen, zet u eerst de kruk omlaag, daarna het
geopereerde been en het goede been als laatst.

Houding in bed
Ga voorzichtig zitten. Steun hiervoor met beide handen op het bed.
Schuif zover mogelijk naar achteren voordat u uw benen op het bed
legt. Leg geen kussen onder uw knieën als u op uw rug slaapt. Het is
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belangrijk dat uw knie helemaal gestrekt kan worden. U mag op uw
zij slapen met eventueel een kussen tussen uw knieën. Voordat u
opstaat is het goed uw knie eerst een aantal keren voorzichtig te
buigen en te strekken.

Het toilet
Het toilet kunt u eventueel verhogen met een losse toiletverhoger.
Als u extra steun nodig heeft, kunt u handgrepen (laten) plaatsen.
Deze zijn verkrijgbaar bij een doe-het-zelf zaak. Als u ergens anders
gebruik maakt van het toilet, neem dan het invalidentoilet.

Douchen
Douchen mag vanaf de dag na de operatie. Baden raden we af
omdat het in en uit bad stappen erg belastend is voor uw
geopereerde been. Voor de veiligheid legt u een antislipmat in de
douche. U kunt een handgreep bij de kranen in de douche laten
plaatsen voor steun tijdens wassen en afdrogen. Zorg dat alle spullen
binnen handbereik zijn.

Aankleden
Ga voordat u begint met aankleden op een stoel of bed zitten. Het
risico dat u valt is dan kleiner. Begin bij het aankleden met het
geopereerde been. Begin bij het uitkleden met het niet geopereerde
been. Neem er de tijd voor. Zo voorkomt u plotselinge of
onvoorzichtige bewegingen.

Keukenactiviteiten
De spullen die u vaak gebruikt kunt u het beste in een kast plaatsen
waar u rechtopstaand gemakkelijk bij kunt. U voorkomt zo onnodig
bukken/hurken.
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Wondverzorging
Als de wond nog lekt na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u deze met
droog verband of een pleister afdekken. Voor de eerste dagen krijgt u
verbandmateriaal mee, daarna kunt u dit via de apotheek of drogist
regelen. Als uw knie zwelt, mag u de knie koelen. U doet dit met
behulp van een coldpack (drogist). Wikkel deze in een doek om
bevriezing te voorkomen. Koel de wond 3 keer per dag, gedurende
15-20 minuten. Langer koelen dan de aangegeven tijd geeft een
averechts effect.

Medicijnen
Zorg thuis voor voldoende paracetamol voor het gebruik na ontslag
(3-4x daags 2 tabletten). U krijgt recepten voor medicatie die u na
ontslag thuis moet gebruiken. Het gaat hierbij om:
• Antistolling medicatie ter voorkoming van trombose
• Extra pijnstilling

Het is belangrijk dat u de pijnstillers over de dag verdeelt. Als u niet
of nauwelijks pijn heeft stop dan als eerste de voorgeschreven
pijnstiller en daarna de paracetamol. Overleg bij twijfel met de
physician assistant of uw huisarts.

Controle afspraken
Afspraken op de polikliniek Orthopedie:
• U wordt na 1 week na gebeld door een medewerk(st)er van de poli

Orthopedie om uw herstel en voortgang te bespreken.
• 14 dagen na de operatie mag u uw hechtingen (agraves) laten

verwijderen door de huisarts/thuiszorg.
• 4-6 weken na de operatie volgt een poliklinische afspraak bij de

orthopeed (dan wordt ook een foto van uw knie gemaakt).
• Zonodig volgt er 3 maanden na de operatie nog een controle bij de
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physician assistent.

Bereikbaarheid
Bij problemen kunt u op kantoordagen (maandag t/m vrijdag)
contact opnemen met de poli Orthopedie via telefoonnummer
(0512) 58 88 05. In geval van spoed en in het weekend neemt u de
eerste veertien dagen na de operatie contact op met de
Spoedeisende Hulp van ziekenhuis Nij Smellinghe, tel: (0512) 58 81
46.

Werkhervatting
Vraagt u zich af of de behandeling consequenties heeft voor het
uitoefenen van uw werk? Dit kunt u bespreken met uw specialist. De
bedrijfsarts kan, met uw toestemming, inlichtingen inwinnen bij uw
specialist. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijke) beperkingen heeft en zo
ja, welke. De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk.
Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw
aandoening of behandeling. Afspraken over uw werk verlopen vaak
soepeler als u de bedrijfsarts voor de ingreep informeert of zo
spoedig mogelijk na de ingreep.
U kunt in gesprek met de bedrijfsarts op het
arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbo-dienst van uw bedrijf
of organisatie. Bij de Arbo-dienst kan men u vertellen hoe u dit
spreekuur kunt bezoeken. Dit spreekuur kunt u ook bezoeken als u
niet verzuimt. Zo komt u te weten of er gevolgen zijn voor uw werk en
wat deze zijn.
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