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VOORWOORD

Beste Mevrouw,
Beste Mijnheer,

U hebt, in samenspraak met uw arts, besloten een “Totale Knieprothese” (TKP) te 
laten plaatsen in ons ziekenhuis.
Voordat u zich laat opereren, moet u goed weten wat de operatie inhoudt en hoe het 
herstel na de operatie zal verlopen.
In deze folder zouden we u graag willen informeren over het kniegewricht en de totale 
knieprothese. U krijgt informatie over de voorbereiding op de operatie, de operatie 
zelf en de nabehandeling.

Voor een vlotte revalidatie nadien is het zeer belangrijk dat u de instructies van de 
geneesheer, kinesist, ergotherapeute en de verpleegkundigen goed opvolgt.
Daarom worden in deze brochure ook aandachtspunten meegegeven i.v.m. de 
revalidatie.

We wensen u een spoedig herstel en een vlotte revalidatie.

Aarzel niet om uitleg en hulp te vragen. Bij problemen of vragen kan u altijd bij ons 
terecht.

Vanwege het volledige team: 

Dr. Stefan Mattheeuws
Dr. Hans Schauvliege
Dr. Floris Vaes
Dr. Robrecht Motmans
Dr. Karel Carpentier
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DIENST ORTHOPEDIE MOL

Dr. Stefan Mattheeuws 

Dr. Hans Schauvliege

Rug- en schouder-
chirurgie

Voet-, enkel- en 
handchirurgie

Dr. Floris Vaes 

Dr. Robrecht Motmans

Heup- en kniechirurgie

Schouder-, elleboog-  
en handchirurgie

Dr. Karel Carpentier

Knie- en voetchirurgie
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DE TOTALE KNIEPROTHESE (TKP)

Hoe ziet een knie er uit?

Om goed te kunnen lopen hebben we soepel bewegende knieën nodig. Het 
kniegewricht is een schakel tussen boven- en onderbeen, ofwel scheenbeen en 
dijbeen, twee botdelen die precies op elkaar passen. De uiteinden van die botten 
zijn bekleed met een laagje kraakbeen dat ervoor zorgt dat de knie soepel beweegt. 
Het kraakbeen is elastisch en vangt schokken en stoten op. Het stevig omhulsel 
(kapsel) houdt de botten op hun plaats. Daaromheen zitten de kniebanden, spieren 
en pezen. Als een kniegewricht ernstig beschadigd of versleten is, is vervanging door 
een prothese vaak de enige oplossing.

Foto: Anatomie van de knie

Dijbeenspier 
(quadriceps)

Quadricepspees

Kraakbeen

Scheenbeen (tibia)

Knieschijf 
(patella)

Knieschijfpees

Kuitbeen 
(fibula)
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TOTALE KNIEPROTHESE

Wanneer wordt een prothese geplaatst?

Een knieprothese wordt geplaatst bij ernstige beschadiging van het kniegewricht, 
vooral om de pijn in de knie weg te nemen.

De meest voorkomende indicaties voor een TKP zijn: 
Artrose: dit is slijtage van het kraakbeen in het gewricht
Reumatoïde arthritis
Avasculaire necrose
Als gevolg van de aantasting van het kraakbeen schuren de beenderige uiteinden 
rechtstreeks op mekaar. Dit verklaart de pijn. Dikwijls treedt er ook stijfheid op van de 
knie en zichtbare misvorming (vb O-benen of X-benen).
In principe is er geen leeftijdsbeperking en komen zowel jongere als oudere patiënten 
in aanmerking voor een knieprothese.

Bij de operatie wordt het versleten, slecht functionerend gewricht vervangen door 
een kunstgewricht.
De stevigheid van de knie en de beweeglijkheid worden verbeterd. De uitwendig 
zichtbare vervorming wordt gecorrigeerd.

Foto: knie met slijtage (foto links) en knie met een totale knieprothese (foto rechts)
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Hoe ziet een knieprothese er uit?

Totale knieprothese: 
Een knieprothese is een nabootsing van de normale knie. Omdat het kniegewricht 
uit drie verschillende onderdelen bestaat, bestaat een knieprothese meestal uit drie 
aparte onderdelen: een component voor het bovenbeen, een component voor het 
onderbeen en een component voor de knieschijf.

De totale knieprothese omvat het inbrengen van deze drie nieuwe gedeelten, na 
verwijderen en aanpassen van de versleten oppervlakken van scheenbeen, dijbeen 
en knieschijf.
Deze nieuwe onderdelen worden op bestaande dijbeen-, scheenbeen- en 
knieschijfoppervlakken aangebracht. De verankering ervan in het bestaande been 
kan op verschillende manieren gebeuren en is afhankelijk van de leeftijd en de 
stevigheid van het been. Meestal wordt cement gebruikt.
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TOTALE KNIEPROTHESE

Unicondylaire knieprothese

Wanneer de schade zich beperkt tot een gedeelte van de knie, wordt soms een 
unicondylaire knieprothese geplaatst. 
Bij de unicondylaire knieprothese worden slechts twee gedeelten vervangen 
(scheenbeen en dijbeen) en dit alleen aan de mediale of laterale zijde (binnen- of 
buitenkant).

Metaal

Polyethyleen

Zijaanzicht Vooraanzicht
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VERLOOP TIJDENS OPNAME  
IN HET ZIEKENHUIS

De opname gebeurt meestal de dag van de ingreep.
De totale verblijfsduur is 3 tot 6 dagen, afhankelijk van de vooruitgang  van de 
revalidatie.
Soms kan nadien een opname in een revalidatie-instelling noodzakelijk zijn.  Het is 
belangrijk dat dit reeds voor de opname geweten is, zodat de sociale dienst op tijd 
de nodige documenten in orde kan brengen. Bespreek deze mogelijkheid dus vooraf 
met uw chirurg.

Wat brengt u best mee

• Krukken voor de revalidatie na de operatie: u kan deze lenen bij het Rode Kruis of 
via het ziekenfonds.

• Schoeisel of pantoffels: geen slippers, maar degelijke, gesloten pantoffels 
of schoenen om goed te kunnen stappen tijdens de revalidatie. Liefst geen 
veterschoenen, aangezien u niet zelf in de mogelijkheid zal zijn deze veters te 
binden. Een schoenlepel is ook een handig hulpmiddel.

• Pyjama en ondergoed (Zorg ervoor dat de pyjama goed past en niet te lang is 
qua been- en armlengte. Dit is belangrijk ifv beweeglijkheid en opstarten van de 
revalidatie) of sportieve kledij (lange of korte broek).

• Toiletartikelen.
• SIS-kaart en eventueel de formulieren voor de verzekering.
• Resultaten van de pré-operatieve onderzoeken, als u die heeft.
• Bloedgroepkaartje.
• Medicatielijst met naam en dosering van het medicament of de thuismedicatie in 

originele verpakking.
• Antithrombosekousen en sleeves zo u die in uw bezit hebt van een vorige ingreep.
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TOTALE KNIEPROTHESE

REVALIDATIEVERLOOP

Kinesitherapie en ergotherapie

Dag van de operatie
• Overlopen wat mag en wat niet mag met het geopereerde been.
• Aanleren van juiste houdingen en bewegingen in bed.
•  Circulatie-oefeningen onderste ledematen.
•  Oefenen in en uit bed gaan.
•  Aanleren bed-, stand- en stapoefeningen op maat van de patiënt.
•  Er kan reeds gestart worden met post-operatieve ijs-applicatie op de knie.

Eerste dag na de operatie
•  Pendeloefeningen op de rand van het bed of op het pendelstoeltje met ondersteuning 

van het geopereerde been.
•  Oefenen in en uit bed gaan met ondersteuning van het geopereerde been.
•  Stapoefeningen op de kamer met een looprek.
•  Bewegingsoefeningen in bed met een apparaat dat de knie op een passieve wijze 

buigt en strekt (CPM: Continuous Passive Motion).
•  Het is van belang voldoende te rusten met het been in hoogstand en er wordt 

regelmatig ijs op de knie gelegd.

Vanaf de tweede dag tot ontslag
•  De pendeloefeningen worden dagelijks voortgezet evoluerend naar 90°.
•  Stappen in de gang met krukken of looprek.
•  Oefenen trappen nemen.
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Oefeningen om de beweeglijkheid en de spiercoördinatie 
van de knie te bevorderen
• Oefening 1: quadriceps setting

De quadriceps is de spier 
die loopt aan de voorkant 
van het bovenbeen. Deze 
spier is belangrijk voor het 
stabiliseren en strekken 
van de knie. Ook bij het 
stappen moet men de 
quadriceps voldoende 
kunnen aanspannen. 
Rechtopzittend in bed 
probeert u deze spier 
krachtig op te spannen. Dit kan door de knie naar beneden in het bed te drukken 
en tegelijk uw voet op te trekken. Houd dit 6 tellen aan en laat daarna de spier los. 
Doe dit 10 maal na elkaar.

• Oefening 2: kniebuiging in ruglig
U schuift de hiel van het 
geopereerde been over 
het bed naar u toe,  houdt 
deze positie 6 seconden 
aan en schuif uw hiel weer 
weg van u tot de knie terug 
gestrekt is. U herhaalt 
deze oefening 10 keer. 
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•  Oefening 3: pendelen in zit op bed, tafel of pendelstoel
Zittend op de rand van het 
bed, tafel of hoge stoel het 
geopereerde been laten 
pendelen. Eventueel kan 
u met het gezonde been 
uw geopereerde been 
ondersteunen. Door deze op-
en neerwaartse zwaaibeweging 
gaat de kniebuiging 
langzaamaan evolueren naar 
90°.

•  Oefening 4: strekken van de 
knie in zit
U zit in de zetel en legt uw 
been op een bankje of andere 
stoel zodat de knie vrij ligt en 
maximaal gestrekt wordt. Houd 
deze positie enkele minuten 
aan. Dit mag u verschillende 
keren per dag doen. U kan dit 
combineren met een ijszak op 
de knie zodat de strekking nog 
meer benadrukt wordt. 
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Zelfredzaamheid
Vanaf de tweede dag na de operatie zal er gestart worden met het bevorderen van 
de zelfredzaamheid. Het doel is dat u zo snel mogelijk zelfstandig de dagdagelijkse 
activiteiten terug kan opnemen op gebied van wonen, werken en vrije tijd.
Hiervoor komt de ergotherapeut bij u om:
• Advies te geven omtrent hulpmiddelen en woningaanpassingen
• Educatie te geven: wat mag wel, wat mag niet?
• Alle mogelijke transfers te oefenen (bed/zetel/toilet/auto/trap)
• Na te gaan in welke mate u reeds zelfstandig bent

Liggen
Gedurende de eerste zes weken is het aangeraden om te rusten in ruglig zodat 
de benen gestrekt blijven. Bij het liggen op de rug mag u geen kussen onder de 
knie leggen. Dat zorgt er namelijk voor dat de knie gebogen is en bemoeilijkt de 
kniestrekking achteraf. ’s Nachts mag u gerust op uw zij liggen. Een stevig kussen 
tussen de knieën zorgt voor een beter comfort.
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TOTALE KNIEPROTHESE

Zitten
De ideale houding om te zitten is met de 
benen recht voor het lichaam. Tijdens de 
eerste zes weken is het aangewezen om op 
een hoge stoel met armleuningen te zitten. 
Een goede zithouding situeert zich tussen de 
48 en 52cm. U kunt voordat u gaat zitten of 
weer opstaat het geopereerde been iets naar 
voren plaatsen.

Knielen
Extreem knielen is tijdens de eerste zes weken af te raden. Het is wel toegelaten 
om de gezonde knie op de grond en de geopereerde knie in een stand van 90° te 
plaatsen. Extreem hurken is ook af te raden.

Transfer in/uit bed
Uit bed: Het gezonde been ondersteunt het geopereerde been. Dat doet u door de 
benen te buigen en de voeten te kruisen. Draai vervolgens het bekken en de dijen naar 
de rand van het bed. Tijdens 
het rechtstaan, steunt u met 
de beide handen op het bed. 
In bed: Ga op de rand van 
het bed zitten, steun met 
beide handen op het bed en 
schuif naar achteren. Hef de 
benen op en buig ze lichtjes. 
Leg de voeten kruiselings 
over elkaar. Draai de benen 
en het bekken samen in 
bed. 
 

1

3

2

4
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Trappen:
Trap op: Gebruik altijd een leuning als die 
voorhanden is. Zet eerst uw niet-geopereerde 
been op de volgende trede. Vervolgens zet u 
het geopereerde been en de kruk ernaast. 

Trap af: Plaats eerst de kruk een trede lager. 
Vervolgens zet u het geopereerde been een 
trede naar beneden. Hierna zet u het niet-
geopereerde been bij. 
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Sociale Dienst
Denkt u dat u aanpassingen of hulp nodig heeft in huis? Contacteer dan de 
medewerkers van de sociale dienst. 

Zowel patiënten als familieleden kunnen zich richten tot de sociale dienst.
Enkele voorbeelden van de dienstverlening zijn: 
• Mogelijke thuishulp na ontslag
• Thuisvervangende mogelijkheden (rusthuis, …)
• Financiële tussenkomsten
• Mogelijkheden voor revalidatie, herstelverlof, …
• Relationele en emotionele problemen

Een sociaal werkster zal informatie verstrekken, bemiddelen en doorverwijzen, 
psycho-sociale begeleiding geven, ontslag voorbereiden, … Dit alles in overleg met 
patiënt, familie, huisarts, specialist en externe diensten.

De sociale dienst is te bereiken: 
• Via de receptie of de verpleegkundigen
• Telefonisch op het nummer: 014/71 27 30
• Tijdens de weekdagen van 8.30u - 16.00u.
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Ontslag
• Na ongeveer 3 tot 6 dagen bent u klaar om met ontslag te gaan.

Wanneer mag u naar huis of naar een hersteloord of revalidatie-oord: 
• U kan 90° buigen met de geopereerde knie
• U kan stappen met één of twee krukken, afhankelijk van uw mogelijkheden
• U kan zich bewegen binnenskamers, zodat u vb. zelfstandig naar het toilet 

kan
• U kan trappen op en af gaan
• De wonde is volledig droog
• Er is geen koorts

Thuis en op revalidatie wordt de kinesitherapie zeker verder gezet en dit gedurende 
enkele weken om meer zelfstandig te worden.
Verder in de brochure krijgt u nog enkele tips om de revalidatie tijdens de 
hospitalisatie en thuis te bevorderen.

• Voordat u naar huis gaat, neemt een verpleegkundige nog enkele praktische zaken 
met u door, zoals medicijnen die u moet gebruiken en diverse afspraken.

• Wonde: zolang de hechtingen nog ter plaatse zijn, is het afgeraden te baden of te 
douchen.

• Bij ontslag zorgen we voor de nodige documenten: 
• Ontslagbrief voor de huisdokter (wordt opgestuurd indien nodig)
• Voorschrift kinesitherapie zodat de oefeningen thuis verder gezet kunnen 

worden onder begeleiding van een kinesist
• Medicatievoorschriften
• Afspraak voor consultatie: twee weken na de operatie voor het verwijderen 

van de hechtingen en zes weken na de operatie voor het overlopen van de 
revalidatie

• Zo nodig: thuisverpleging (voor het toedienen van de bloedverdunnende 
spuitjes), vervoerbewijs, …

• Financiële kosten: Opleg: Het prothesemateriaal wordt gedeeltelijk terugbetaald. 
Er is een persoonlijke opleg, afhankelijk van het gebruikte materiaal.
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MOGELIJKE COMPLICATIES

Thrombose

Als voorzorgsmaatregel worden bloedverdunners toegediend (Fraxiparine spuitjes in 
de buikwand) en anti-thrombosekousen en compressietherapie gegeven.  
De anti-thrombosekousen moet u blijven dragen zolang de bloedverdunnende 
spuitjes worden gegeven. Deze kousen dienen, zoals eerder vermeld, dag en nacht 
gedragen te worden. Het beste tijdstip om de anti-thrombosekousen uit te wassen is 
overdag, omdat men dan actiever is dan ’s nachts en de kousen tijdens die tijd even 
uitgelaten kunnen worden. Nog beter is om een tweede paar kousen aan te kopen en 
deze aan te doen terwijl men de andere wast.
Omdat u nog een tijdje bloedverdunnende spuitjes/medicatie krijgt, moet u oppassen 
met het combineren van andere medicijnen die het bloed ook verdunnen. Raadpleeg 
hiervoor uw arts.

Infectie

Preventieve antibiotica dienen we toe tijdens en na de operatie (gedurende 24 uur). 
De operatie gebeurt in uiterst steriele omstandigheden.
Om het even welke infectie (gebit, urinewegen, gynaecologische ontstekingen, 
keelontsteking, …) moet onmiddellijk worden behandeld, zoniet kunnen infecties 
ontstaan ter hoogte van de prothese.

Blijvende stijfheid van de knie

Om dit te voorkomen is de kinesitherapie heel belangrijk.



20

VERLOOP VAN DE EERSTE 
WEKEN NA EEN TOTALE 
KNIEPROTHESE

Week 1 tot 6:

•  In deze periode gaat de aandacht vooral naar het ontzwellen van de knie, u dient 
voldoende te rusten en regelmatig ijs te leggen. Rusten gebeurt best met het been 
gestrekt en in hoogstand.

•  Na 2 weken worden de hechtingen verwijderd, hierna kan u weer gewoon baden 
en douchen.

•  In deze periode is het aangeraden krukken te gebruiken bij het stappen.
•  Kinesitherapie richt zich vooral op het herwinnen van de mobiliteit, intensieve spier 

– of fietsoefeningen zijn nog niet aangewezen.

Vanaf week 6:

•  Na 6 weken gebeurt een controle met radiografie bij uw chirurg.
•  Vanaf nu kan  u zonder krukken stappen, ook buitenshuis.
•  Kinesitherapie kan opgebouwd worden met nu ook meer kracht- en fietsoefeningen.
•  Autorijden is nu ook toegelaten.
•  Enige zwelling en warmte kan aanwezig blijven in de knie tot soms een jaar na de 

ingreep. Voldoende rust blijft in de eerste maanden belangrijk.

Leven na een totale knieprothese:

•  Nadat u uw revalidatie doorlopen heeft kan u in principe alle dagelijkse activiteiten 
hervatten met uw totale knieprothese.

•  Sporten zoals fietsen en zwemmen zijn ook toegelaten. Lopen is niet aangewezen. 
Overleg in elk geval met uw chirurg wanneer u een sport wil hervatten

•  Op de knieën zitten is vaak moeilijk na een totale knieprothese, maar is toegelaten.
•  Een jaar na de ingreep gebeurt een controle met radiografie, ook nadien blijft 

regelmatige controle aangewezen.
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TOT SLOT

Weet dat niet iedereen even snel geneest en de revalidatie afhankelijk is van 
meerdere factoren.
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ze te stellen. We zijn er ons goed van bewust 
dat zaken die voor ons heel normaal zijn, niet noodzakelijk voor u ook zo zijn.

Zowel de arts – verpleegkundige – kinesist – ergotherapeute – sociale medewerker 
zijn zeker bereid om u uitleg te verschaffen.
Onze contactgegevens vindt u vooraan in de brochure terug.

Veel moed tijdens uw revalidatie.
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CHECKLIST – VOORBEREIDING

 ❏ Zo nodig de sociale dienst reeds contacteren na raadpleging chirurg
 ❏ Medische vragenlijst thuis invullen
 ❏ Pré-operatieve onderzoeken bij de huisarts laten doen minimum vier dagen voor 

de ingreep
 ❏ Bloedgroepkaartje meebrengen
 ❏ Thuismedicatie in originele verpakking meebrengen of een medicatielijst met 

naam en dosering van het medicament
 ❏ Hospitalisatieverzekering verwittigen
 ❏ Werkgever verwittigen
 ❏ Sieraden thuislaten (kostbare dingen)
 ❏ Douche of bad nemen de avond voordien of de ochtend van opname in het 

ziekenhuis
 ❏ Medische vragenlijst en andere formulieren (hospitalisatieverzekering, evt. 

speciale formulieren werkonbekwaamheid, …) meebrengen bij opname
 ❏ De dag van de operatie u aanmelden aan de receptie en vervolgens op de 

afdeling Heelkunde
 ❏ Voorzie voor uw opname krukken en breng deze mee naar het ziekenhuis de 

dag van de opname
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