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Voor de operatie: beschadigde knie

Na de operatie: knieprothese
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Mevrouw, mijnheer

Je ondergaat binnenkort een knieoperatie waarbij we jouw kniegewricht
vervangen door een prothese. In deze brochure geven we naast algemene
informatie ook meer uitleg over de voorbereiding op de operatie, de ingreep
zelf, de opname in het ziekenhuis, de revalidatie en enkele richtlijnen voor
thuis. Ons professioneel team doet er alles aan om je zo goed mogelijk met
de beste zorg te omringen.
Vanzelfsprekend is jouw motivatie en medewerking aan de revalidatie
minstens even belangrijk. Verpleegkundigen, paramedici, anesthesisten en
de orthopedisch chirurg staan voor je klaar.
Wanneer er thuis niet voldoende hulp aanwezig is, aarzel dan niet een
verpleegkundige hierover aan te spreken. Onze sociale dienst zorgt dan voor
opvang na de ziekenhuisopname.
Ook na het lezen van de brochure heb je ongetwijfeld nog vragen, aarzel zeker
niet deze te stellen.
Deze brochure is een algemene leidraad. Soms loopt jouw behandeling in de
praktijk anders dan staat beschreven in deze brochure.
Wij wensen je alvast succes met de behandeling en een spoedig herstel.
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Anatomie van de gezonde knie
Het kniegewricht bestaat uit drie delen: het scheenbeen (tibia), het dijbeen
(femur) en de knieschijf (patella). De uiteinden daarvan zijn bedekt met een
laagje kraakbeen zodat de knie soepel kan bewegen. Deze kraakbeenlaag is
elastisch en kan schokken opvangen. Verkeerde bewegingen worden tegengehouden door de gewrichtsbanden (ligamenten). Tussen het dijbeen en het
scheenbeen bevinden zich twee kraakbeenschijven: de binnenste en de
buitenste meniscus. Ze verdelen de kracht die inwerkt op het kraakbeen en
vervullen ook een functie van schokdemper. Het geheel wordt gesmeerd door
gewrichtsvocht dat geproduceerd wordt door het gewrichtsvlies dat het hele
gewricht omsluit.

Waarom een knieprothese
Er zijn verschillende aandoeningen die belangrijke beschadiging van het
kniegewricht kunnen veroorzaken: artrose (vaak genetisch bepaald),
gewrichtsziekten waaronder reuma, beschadiging van de knie ten gevolge van
een ongeval, belangrijke afwijkingen zoals O- of X-benen enz.
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Als een kniegewricht ernstig beschadigd of versleten is en een conservatieve
behandeling met medicatie en inspuitingen onvoldoende resultaat geeft,
dan is vervanging van het gewricht door een knieprothese vaak de enige
oplossing. Bij een beschadigde of versleten knie heb je vaak pijn bij lang
stappen en lang staan. Meestal voel je ook startpijn en startstijfheid. Fietsen
levert vaak de minste klachten op.
In een gevorderd stadium treedt verstijving op en is bewegen niet meer
vanzelfsprekend doordat de knie zich niet meer kan strekken. Ook kan je een
toenemende X- of O- beenafwijking ontwikkelen, waarbij de knie in toenemende mate instabiel wordt.
We onderzoeken de ernst van de aandoening door röntgenfoto’s te nemen
en een fysiek onderzoek uit te voeren. Bij de beslissing om een knieprothese
te plaatsen, is jouw oordeel doorslaggevend: jij ervaart immers de last en je
moet uiteindelijk zelf bepalen of de ingreep noodzakelijk is.

Soorten knieprothesen
Elk jaar worden in ons land duizenden knieprothesen geplaatst. Er zijn twee
types: de totale en de halve knieprothese. We gebruiken de totale knieprothese het meest. Deze prothese vervangt alle kraakbeen van het dijbeen en
het scheenbeen. Bij een totale knieprothese zullen we vaak ook de achterzijde van de knieschijf vervangen door een polyethyleenschijf.
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Totale
knieprothese

Wanneer we alleen de binnen- of buitenzijde van de
knie moeten vervangen, spreken we van een halve
knieprothese.

Voorbereiding op de operatie
Een knieprothese is een grote ingreep en het herstel vraagt veel wilskracht
en inspanning, ook van je familieleden. Door een goede voorbereiding kan je
onnodige problemen en teleurstellingen voorkomen.
Indien je besluit een operatie te ondergaan, dan leg je samen met de chirurg
de datum voor opname vast. De arts vraagt enkele noodzakelijke voorbereidende onderzoeken aan. Deze onderzoeken kunnen na afspraak gebeuren
bij de huisarts of in het ziekenhuis. Dit zijn: een bloedonderzoek, een RX van
de knie, het ganse been, de longen en een ECG (hartonderzoek).
Eventueel kunnen nog bijkomende onderzoeken worden aangevraagd. Dit kan
het geval zijn wanneer je nog aan andere aandoeningen leidt zoals bijvoorbeeld suikerziekte en hart- of longproblemen. De gegevens uit dit onderzoek
maken het voor de anesthesist mogelijk om de verdoving zorgvuldig voor
te bereiden en om je op een kwalitatief hoogstaande wijze te kunnen begeleiden zowel tijdens de operatie als in de eerste uren nadien.
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Wat breng je mee
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

identiteitskaart
bloedgroepkaart
radiografieën
laboresultaten
ECG-resultaat
brief van de huisarts
brief van de chirurg
toiletgerief en nachtkledij
gesloten schoenen of pantoffels met riem rond de hiel
antithrombosekousen (indien je vroeger al geopereerd werd)
thuismedicatie (zeer belangrijk)
bloedverdunners: indien je deze tabletten als vaste medicatie thuis
gebruikt, moet je dit melden aan jouw specialist. Om ongewenste bloedingen tijdens en na de operatie te voorkomen, zal je deze tabletten een
aantal dagen voor de operatie niet meer mogen innemen.
krukken (via apotheek, mediotheek of mutualiteit te bekomen)
thuislaten: juwelen en andere waardevolle zaken (gsm, laptop enz.)  

BELANGRIJK
Gebruik je bloedverdunnende medicijnen?
(vb. Aspirine®, Asaflow®, Plavix®,
Sintrom®, Marcoumar®, Marevan® enz.)
Stel dan je arts hiervan op de hoogte.
Hij/zij zal je meedelen wanneer je daarmee
moet stoppen voor de operatie.
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De operatie
De operatie gebeurt onder algemene narcose en/of plaatselijke verdoving
(epidurale verdoving ter hoogte van de rug). De plaatselijke verdoving kan
gecombineerd worden met een slaapmiddel waardoor je weinig of niets van
de operatie merkt. Bij opname kan je jouw keuze met de anesthesist
bespreken.
De orthopedisch chirurg zal je meedelen welk type prothese de voorkeur
verdient en op welke wijze de prothese wordt vastgezet op het botweefsel,
met of zonder botcement.
Bij de operatie wordt de knie opengemaakt door een verticale insnede van
ongeveer 10-15 cm over de voorzijde van de knie. Tijdens de operatie
verwijdert de chirurg de aangetaste gewrichtsvlakken. Vervolgens past hij met
speciale instrumenten het bot aan aan de vorm van de prothese, waardoor
een goede verankering mogelijk is tussen het bot en de prothese.
Een tussenstuk uit kunststof (polyethyleen) tussen de metalen onderdelen
van de prothese zorgt voor een soepel scharnier. Tijdens en kort na de
ingreep krijg je antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. De ingreep
duurt gemiddeld één tot twee uur.
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Na de operatie
Na de operatie krijg je een drukverband rond de knie en word je naar de ontwaakruimte gebracht waar we je gedurende de eerste uren intensief
observeren. Als je voldoende hersteld bent, ga je terug naar je eigen kamer.
De eerste dagen na de operatie zorgen we voor een goede pijnstilling.
Tijdens en na de operatie heb je een infuus waarlangs we medicatie toedienen. Ter hoogte van de wonde kan een drain zitten om bloed en wondvocht af
te voeren. Zelden is het nodig dat we de eerste 12 tot 24 uur een blaassonde
plaatsen aangezien je meteen na de ingreep soms niet spontaan kan plassen
ten gevolge van de verdoving. De blaassonde en de wonddrainage verwijderen we meestal de dag na de ingreep en hierbij wordt het drukverband
vervangen door een steriel wondverband en een elastische steunkous.
De eerste twee dagen kan je vaak pijn en ongemak ervaren, maar nadien
word je snel weer beter. Tijdens de operatie kan je bloed verliezen. Het is
daarom mogelijk dat je bij een tekort 1 tot 2 zakjes bloed moet krijgen. Het al
of niet geven van een bloedtransfusie wordt bepaald na een bloedafname op
dag 0, dag 1 en dag 3 na de ingreep.
Nabehandeling
De dag na de operatie mag je al uit bed. Onder begeleiding van de kinesist(e)
begint ook het revalidatieproces dat vooral bestaat uit het buigen en het
bewegen van de knie. Meestal kan je na 4 tot 8 dagen naar huis. Soms vindt
de revalidatie verder plaats in een verzorgingstehuis, verpleegtehuis of revalidatiecentrum.
Na de operatie krijg je medicatie toegediend om bloedklonters (trombose) en
ontstekingen te voorkomen. Bloedverdunners moet je meestal tot 4 weken
na de operatie nemen. Gedurende deze periode draag je ook antitrombosekousen.
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Meestal kan je na 1 week de knie al volledig strekken en 90° plooien. Je zal
je dan ook zelfstandig kunnen verplaatsen, eventueel met behulp van een
looprek of krukken. Na enkele dagen kan je rustig de trap op- en aflopen en
na 2 weken kan je al oefenen op een hometrainer. Buiten fietsen kan gestart
worden na 6 tot 12 weken. Het is nodig om vaak ijs op de knie te leggen om
zwelling te beperken. Gedurende de eerste 3 weken dien je er ook voor te
zorgen dat je de wonde steriel afdekt. Je kan al douchen wanneer je een verband hebt. 2 tot 3 weken na de ingreep worden de hechtingen verwijderd.

Complicaties
Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de operatie, kunnen er soms toch
nog complicaties optreden zoals:
• infectie van de knieprothese of het gebied er omheen
• nabloeding
• trombose/flebitis (aderverstopping) met eventueel longembool
• wondproblemen
• een verlenging van het geopereerde been
• luxatie (uit de kom vallen) van de knie ten gevolge van een verkeerde
beweging
• technische problemen tijdens de ingreep
• anesthesieproblemen
• …
Het risico op deze complicaties bedraagt minder dan 1 à 2 %.
Indien er enkele dagen na de operatie een belangrijke toename is van pijn,
zwelling en roodheid en dit gaat gepaard met koorts (meer dan 38°) dan
dien je steeds je behandelende arts te verwittigen. De eerste dagen na de
ingreep kan er een normale lichte temperatuursverhoging aanwezig zijn.
Op lange termijn (10-20 jaar) kan de knieprothese slijtage vertonen en na
verloop van tijd loskomen. Dan zullen we de prothese moeten vervangen.
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Revalidatie
Vanaf de eerste dag na de operatie zal de revalidatie een belangrijk deel van
de behandeling uitmaken. De kinesitherapie is vooral gericht op het verhogen
van de beweeglijkheid, het versterken van de spieren en het aanleren van een
goede manier van lopen. Het streefdoel hierbij is dat je zo snel mogelijk weer
zelfstandig zal kunnen functioneren.
De dag na de operatie komt de kinesist regelmatig langs. Hij/zij leert jou de
beste methode om op een veilige en zelfstandige manier de dagelijkse
activiteiten te hernemen. De kinesist helpt je ook om op een correcte manier
bewegingen uit te voeren, zoals het in en uit bed stappen, het in en uit de
stoel komen, van en naar het toilet gaan enz. Ook evalueert hij/zij of de
hygiënische zorg vlot verloopt en of eventueel hulpmiddelen of aanpassingen
nodig zijn.
Wanneer het einde van de opname nadert, worden bepaalde aspecten van
de thuissituatie besproken. Belangrijke aandachtspunten voor thuis zijn tips
in verband met valpreventie en advies voor eventuele hulpmiddelen. Alle
oefeningen en tips die je in deze brochure terugvindt, zullen na het ontslag als
thuisoefeningen dienen.
Volgende oefeningen kan je al uitvoeren na de ingreep ter stimulatie van de
bloedsomloop:
• ademhalingsoefeningen
• tenen en voeten op en neer bewegen
• aanspannen van de bovenbeenspieren (knieën strekken, knieholtes
tegen de matras drukken en tenen naar de neus trekken)
• aanspannen van de bilspieren (billen samenknijpen)
De eerste dag na de operatie blijf je gewoonlijk nog in bed. De kinesist komt
langs om de ademhalings- en circulatieoefeningen te herhalen. Het zou kunnen dat de knie na de therapie en ten gevolge van de operatie warm aanvoelt
en dat ze gezwollen is. Het geopereerde been omhoog houden en het leggen
van ijs op de knie doen de pijn en zwelling verminderen.  
Verder wordt er gestart met actieve oefentherapie en gangrevalidatie om de
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spieren te versterken. De volledige revalidatie bouwen we geleidelijk aan op
afhankelijk van jouw mogelijkheden.
In de verdere oefentherapie leggen we je been op de Kinetec. Dit is een
toestel dat de knie op een rustige en geleidelijke manier buigt en strekt om zo
de mobiliteit van het gewricht te vergroten. Dit blijven we tweemaal per dag
herhalen tot de knie 90° kan buigen.

Oefening 1: quadriceps-setting
De quadriceps is één van de belangrijkste spieren van het bovenbeen en zorgt
voor een stabilisatie van het kniegewricht alsook voor een goede strekking
van de knie.
Lig op je rug of zit met de knie gestrekt en span de knie aan. Leg een kussentje of iets dergelijks onder je knie. Druk hierbij de knieholte tegen het
kussen en trek de tenen naar de neus. Houd dit een vijftal seconden aan en
probeer daarna de spier volledig te ontspannen. Deze oefening mag je 10
keer per uur herhalen.
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Oefening 2: kniebuiging op
een stoel
Ga zitten op een stoel en buig de knie
zo ver mogelijk. Dit doe je door de voet
naar achter te schuiven. Om het schuiven te vergemakkelijken, kan je altijd een
blad papier onder de voet leggen.
Wanneer je moeite hebt met deze
oefening, duw dan het niet-geopereerde
been bij of vraag hulp aan de kinesist.

Oefening 3: knie strekken
op een stoel
Ga zitten op een stoel en strek de knie
door de voet lichtjes van de grond te
tillen. Belangrijk hierbij is dat enkel je
onderbeen en voet bewegen en het
bovenbeen rustig op de stoel blijft liggen. Houd het been een zestal seconden
gestrekt en laat het dan gecontroleerd
en langzaam terug naar beneden zakken.
Oefening 4: pendelen op de
pendelstoel
De pendelstoel is een hoge stoel waarbij de voeten de grond niet raken. Je
kan ook op een tafel gaan zitten en je
been laten afhangen. Probeer de knie te
buigen en te strekken door middel van
een zwaaibeweging. Je kan in het begin
je geopereerde been ondersteunen door
het niet-geopereerde been.
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Oefening 5: buigen en strekken van de knie in stand
Sta rechtop, houd de rug goed recht en
gebruik het sportraam of een stoel als
steun. Buig de knie door de voet van de
grond te heffen en eventueel op een
trede van het sportraam te plaatsen.
Plaats daarna de voet terug volledig op
de grond, strek de knie en belast vervolgens het geopereerde been. Je steunt
nu afwisselend op het wel- en nietgeopereerde been.

Oefening 6: been gestrekt heffen (straight leg raise)
Deze oefening is zeer belangrijk om bijvoorbeeld in en uit het bed te komen.
Lig op je rug of zit rechtop en hef het geopereerde been gestrekt omhoog, en
wijs hierbij de tenen naar boven. Houd het been een zestal seconden gestrekt
omhoog en laat het dan gecontroleerd en langzaam terug naar beneden zakken. De eerste dagen na de operatie is dit moeilijk en het is normaal dat het
nog niet lukt, maar het is van groot belang dat je toch blijft oefenen.
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Gangrevalidatie
1 Stappen met een looprek
De eerste dagen na de operatie zal het
stappen uitgevoerd worden met een
looprek. Progressief en afhankelijk van
jouw mogelijkheden zullen we de
wandelafstand vergroten.
• Zet het rekje naar voor.
• Plaats het geopereerde been
naar voor.
• Zet het niet-geopereerde been
ernaast.

2 Stappen met krukken
Indien je vlot kan stappen met een looprek, gaan we over naar het stappen met twee krukken:
• Zet de krukken gelijktijdig naar voor.
• Plaats het geopereerde been precies tussen de twee krukken.
• Zet het niet-geopereerde been voorbij het andere.
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3 Stappen met één kruk of een wandelstok
Indien je goed loopt met twee krukken en je je voldoende veilig voelt, dan
ga je slechts één kruk gebruiken of eventueel een wandelstok.
• Neem de kruk in de hand aan de niet-geopereerde zijde.
• Plaats de kruk en geopereerde been gelijktijdig naar voor.
• Plaatst het niet-geopereerde been voorbij het andere.
Gebruik de kruk dus als steun op het moment dat je op het geopereerde
been moet staan.
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4 Traplopen
Afhankelijk van de thuissituatie zal de kinesitherapeut of ergotherapeut
een aantal keer met jou oefenen op het traplopen. Hiervoor gebruik je
één kruk en een stevige leuning. Met welke hand je de leuning of de kruk
vasthoudt heeft geen belang.
Trap op
• Stap met het niet-geopereerde been op de traptrede.
• Zet het geopereerde been en de kruk ernaast.
Dit herhaal je telkens je een trede omhoog gaat.
Trap af
• Plaatst de kruk een trede omlaag.
• Zet het geopereerde been naast de kruk.
Deze  twee handelingen mogen ook gelijktijdig worden uitgevoerd.
• Zet het niet-geopereerde been bij.
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Opstapje op of trappen zonder leuning
• Plaats de kruk van het geopereerde been samen met het
niet-geopereerde been op de opstap.
• Laat daarna het geopereerde been en de andere kruk volgen.
Opstapje af of trappen zonder leuning: gebruik hiervoor 2 krukken
• Plaats beide krukken gelijktijdig op de grond.
• Laat eerst het geopereerde been en daarna het niet-geopereerde
been volgen.
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1 Wassen en aankleden
Zowel bij het wassen als bij het aankleden, kan je best gaan zitten om het
kniegewricht zoveel mogelijk te ontlasten.  Begin bij het aankleden met
het geopereerde been. Begin bij het uitkleden met het niet-geopereerde
been.
2 In en uit bed
TIP Je kan tijdens je opname de gewoonte aannemen om telkens langs
dezelfde kant in en uit het bed te stappen zoals je thuis gewend bent.
Instappen
Ga op de rand van het bed zitten. Duw jezelf met beide handen op om
verder achteruit te schuiven tot de beide knieën ondersteund zijn. Draai
daarna voorzichtig de benen samen in bed.
Uitstappen
Ga overeind zitten en steun op beide handen. Draai bekken en benen
samen naar de rand van het bed. Doe jouw pantoffels of schoenen aan,
plaats het geopereerde been iets naar voor en kom recht door nog steeds
op beide handen te steunen.
3 Opstaan uit een stoel of gaan zitten
Zorg er steeds voor dat je goed tegen de stoel staat, gebruik beide
leuningen en zet het geopereerde been een beetje naar voor.
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3 Slapen
Slaap de eerste twee maanden op je rug. Je kan met een kussen tussen je
benen slapen, zodat je niet onopgemerkt op je zij kan draaien.
4 In en uit de wagen stappen
TIP Leg een plastiek zak op de autostoel om het draaien in en uit de auto
te vergemakkelijken.
Instappen
Zet je stoel zo ver mogelijk achteruit. Ga zijdelings zitten, de benen uit de
wagen. Steun met één hand op het dashboard en met de andere tegen de
rugleuning van de zetel. Draai dan beetje bij beetje de benen in de auto.
Zet de zetel weer in de goede stand.
Uitstappen
Ga nu omgekeerd te werk. Open het portier en zet de zetel achteruit.
Draai benen en romp naar de buitenkant. Sta recht en steun daarbij op de
zetel en op het dashboard. Zorg er steeds voor dat er voldoende ruimte is
tussen auto en boordsteen.
5 Iets oprapen
Wanneer je iets wil oprapen van de grond, dan steun je op het nietgeopereerde been. Je houdt je daarbij vast aan een vaststaand punt zoals
bijvoorbeeld een stoel of een tafel, nooit aan een rollend voorwerp.
Neem steun met de hand van de geopereerde zijde op de tafel of stoel en
breng jouw lichaamsgewicht over op het niet-geopereerde been. Buig het
lichaam naar voor en hef gelijktijdig het geopereerde been naar achteren.
Jouw vrije hand kan nu
zonder problemen de
grond raken.
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Leefregels
•
•

•
•
•
•

Vermijd snelle draaibewegingen. Indien je je tijdens het stappen wil
omdraaien, doe dit dan niet plotseling, maar maak kleine stapjes.
Vermijd voorlopig om door beide benen gelijk te buigen, te hurken en te
knielen. Ook langdurig zitten en staan is niet goed. Als je rechtop staat,
zorg er dan voor dat je steunt op beide voeten. Zorg er ook voor dat je
regelmatig van houding verandert.
Maak gebruik van een toiletverhoger zodat je niet te diep moet bukken
om naar het toilet te gaan.
Vermijd het dragen van zware lasten.
Zorg voor goede schokdempende schoenen die vastzitten aan de voeten.
Doe dagelijks de oefeningen! Doe dit wel geleidelijk aan, verzwaar de
oefeningen zachtjes aan en blijf ten allen tijde voorzichtig.

Veelgestelde vragen
Ik ben bang voor een volledige verdoving
De anesthesist neemt samen met jouw arts het medisch dossier grondig door.
We zorgen er voor dat de verdoving zo veilig mogelijk verloopt.
Waarom is mijn been zo dik na de operatie
Wondvocht en bloed stapelen zich op in het been onder de huid. Ook
wanneer je veelvuldig in en uit het bed stapt, kan de zwelling verergeren.
Dat is normaal na een operatie en de zwelling verdwijnt dan ook na enkele
weken. Je knie, voet en schaamstreek kunnen ook zwellen, maar ook deze
zwellingen verdwijnen spontaan. De zwelling vermindert wanneer je met de
benen omhoog gaat liggen en steunkousen draagt. Ook ijs kan helpen.
Waarom is mijn been blauw, groen en geel
Na de operatie kan er een onderhuidse bloeding voorkomen, wat pijnlijk
kan aanvoelen. Dit valt te verhelpen door medicatie, zalf of ijs te gebruiken.
Na 2 à 3 weken zal deze verkleuring verdwijnen.
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Mijn been is loodzwaar en kan niet mee
Dit is volkomen normaal na de operatie. Het verdwijnt vanzelf weer als je
wat meer kan bewegen.
Mijn knie voelt warm aan
Dat is normaal na een operatie. Het kan tot een jaar duren vooraleer de roodheid en warmte ter hoogte van de knie volledig verdwijnt.
Wat kan ik nog allemaal doen met een totale knieprothese
Dat hangt af van persoon tot persoon. Na 2 à 3 maanden zal je meestal terug
op de been zijn, al zal hurken en knielen nog moeilijk blijven. Lang wandelen
en zwaar werk stel je het beste uit tot 3 à 6 maanden na de ingreep. Na 2 à 3
weken kan je al fietsen op een hometrainer en buiten fietsen is vaak mogelijk
vanaf 6 weken. Ook wandelen, zwemmen en golfen zouden op termijn goed
moeten lukken. Enkel lopen en springen met een knieprothese raden we ten
stelligste af. Een prothese blijft een kunstgewricht en zal in het algemeen een
aanpassing van jouw levenswijze vragen.
Wanneer mag ik douchen of een bad nemen
Je mag douchen als de wonde goed geneest en je een aangepast verband
hebt. Douchen of in bad gaan zonder verband is pas mogelijk na 3
à 4 weken, wanneer de wonde goed geheeld is. Douchen geniet onze
voorkeur omdat je bij het nemen van een bad gemakkelijker kan uitglijden.
Plaats ook voor de veiligheid een antislipmat in de douchecabine.
Wanneer mag ik weer op mijn zijde slapen
De eerste 6 weken slaap je het best op je rug. Plaats ook een zacht
kussen tussen je benen wanneer je gaat slapen.
Hoe lang moet ik krukken gebruiken
Het lopen met krukken hangt meestal af van jouw eigen comfort. In huis kan
je de krukken vaak na 2 à 3 weken weglaten en buitenhuis na 4 à 6 weken.
Wanneer mag ik weer autorijden
De eerste 6 weken na de operatie raden wij je af om met de auto te rijden.
Wanneer je als bestuurder tijdens deze beginperiode in een ongeluk
betrokken raakt, kan dit problemen met de burgerlijke aansprakelijkheid en
de verzekering opleveren.
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Hoe lang ben ik arbeidsongeschikt
Meestal kan je drie maanden na de operatie terug gaan werken. Uiteraard
is dit afhankelijk van je eigen gezondheidstoestand, van het soort beroep
dat je uitoefent, van je motivatie enz. Bespreek de hervatting van je werk
altijd met jouw arts.
Zal de metaaldetector op de luchthaven reageren
In de meeste West-Europese landen en Amerikaanse staten vormt dit
theoretisch geen probleem. Vraag eventueel een attest aan jouw arts dat
vermeldt dat je een knieprothese hebt.
Kan ik mijn knie voelen als het slecht en koud weer is
Het is niet wetenschappelijk bewezen dat weersomstandigheden een
invloed hebben. Sommige mensen met een prothese voelen wel
weersveranderingen.
Als je nog andere vragen, bedenkingen of ideeën hebt, aarzel dan zeker niet
om deze met jouw arts, verpleegkundige of kinesist te bespreken.

Tot slot
Een totale knieprothese is een zware operatie, maar geeft goede resultaten
dankzij de huidige technieken en ervaringen.
De revalidatie na de ingreep is echter geen wedstrijd: iedereen geneest op
zijn eigen tempo. Veel hangt onder meer af van jouw algemene gezondheidstoestand, je leeftijd en niet in het minst van jouw motivatie.
Tijdens de revalidatie komen er voor elke patiënt moeilijke momenten en
dagen waarop het minder goed gaat. Je kan dan met je vragen steeds
terecht bij jouw behandelende arts.
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