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Kijkoperatie	in	de	knie	

Algemeen

•	 	Neemt	u	bij	ieder	bezoek	aan	het	ziekenhuis	uw	ziekenhuispasje	en	een	geldig	
identiteitsbewijs	mee.

•	 	Bent	u	verhinderd,	neemt	u	dan	tijdig	contact	op	met	de	Opnameplanning,		
tel.	(050)	524	6115	(bij	voorkeur	tussen	9.00	en	12.30	uur).

Inleiding

In	overleg	met	uw	behandelend	arts	heeft	u	een	afspraak	gemaakt	voor	een	kijk-
operatie	in	de	knie	(arthroscopie).	In	deze	folder	kunt	u	lezen	hoe	de	ingreep	ver-
loopt	en	welke	voorbereidingen	u	moet	treffen.	De	folder	is	bedoeld	als	aanvul-
ling	op	de	mondelinge	informatie	die	u	van	uw	orthopeed	ontvangt.	

De	knie

De	knie	bestaat	uit	drie	botdelen:	het	bovenbeen,	het	onderbeen	en	de	knieschijf.	
Om	 de	 knie	 ligt	 een	 gewrichtskapsel.	 Buiten	 dit	 gewrichtskapsel	 heeft	 de	 knie	
twee	 banden,	 die	 voor	 zijdelingse	 stabiliteit	 van	 de	 knie	 zorgen.	 Midden	 in	 de	
knie	liggen	de	voorste	en	de	achterste	kruisband.	Deze	voorkomen	dat	het	onder-
been	naar	voren	of	naar	achteren	verschuift.	Daarnaast	voorkomen	de	kruisban-
den	bepaalde	draaibewegingen	tussen	boven-	en	onderbeen.	In	de	knie	bevin-
den	zich	tussen	het	boven-	en	onderbeen	twee	maanvormige	elastische	schijfjes	
(de	meniscus).	Deze	vangen	schokken	van	de	knie	op	en	zorgen	dat	het	boven-	
en	onderbeen	in	iedere	stand	goed	op	elkaar	past.	Elk	botdeel	is	bekleed	met	een	
laag	kraakbeen.	
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Mogelijke	oorzaken	van	knieklachten

Als	u	last	heeft	van	uw	knie	kan	dat	veel	verschillende	oorzaken	hebben.	In	deze	
folder	 worden	 slechts	 de	 oorzaken	 genoemd	 die	 bij	 een	 kijkoperatie	 zichtbaar	
zijn.	Uw	klachten	kunnen	het	gevolg	zijn	van:
•	 	Beschadigde	 of	 gescheurde	 meniscus.	 Tijdens	 de	 kijkoperatie	 werkt	 de	 or-

thopeed	de	meniscus	bij.	In	sommige	gevallen	is	het	mogelijk	de	meniscus	te	
hechten.

•	 	Beschadigd	 of	 abnormaal	 kraakbeen.	 Losse	 flappen	 kraakbeen	 werkt	 de	 or-
thopeed	bij	en	soms	kan	een	kraakbeenbeschadiging	behandeld	worden	met	
boringen.	Kraakbeenschade	in	meerdere	delen	van	de	knie	kan	via	een	kijk-
operatie	vaak	niet	worden	hersteld.

•	 	Gewrichtsmuizen.	Dit	zijn	afgeronde	kraakbeenstukjes	die	los	in	de	knie	kun-
nen	voorkomen.	Gewrichtsmuizen	kunnen	slotklachten	geven.	Tijdens	de	kijk-
operatie	verwijdert	de	orthopeed	deze.

•	 	Gescheurde	 kruisbanden.	 Meestal	 betreft	 het	 de	 voorste	 kruisband.	 De	 or-
thopeed	verwijdert	flarden	van	de	gescheurde	kruisband.	Als	herstel	nodig	is,	
wordt	dit	in	een	aparte	operatie	verricht.

•	 	Ontsteking	van	het	slijmvlies.	Soms	 is	er	een	ontsteking	van	de	knie	zonder	
duidelijke	oorzaak.	Via	een	kijkoperatie	kan	de	orthopeed	de	knie	schoonma-
ken	en		een	stukje	weefsel	wegnemen	voor	nader	onderzoek	(biopsie).

•	 	Combinatie	van	bovenstaande	afwijkingen.	Het	is	niet	altijd	mogelijk	om	voor-
af	te	zeggen	wat	de	orthopeed	in	de	knie	zal	aantreffen	en	wat	hij/zij	daaraan	
kan	doen.	

Kijkoperatie

Bij	een	kijkoperatie	wordt	via	een	klein	sneetje	aan	de	voorzijde	van	de	knie	een	
buisje	met	een	camera	in	de	knie	gebracht.	Hierdoor	kan	de	orthopeed	de	ge-
hele	knie	overzien.	Via	een	ander	sneetje	wordt	een	instrument	 ingebracht	om	
een	eventuele	afwijking	(aan	meniscus	of	kraakbeen)	te	behandelen.	Tijdens	de	
kijkoperatie	wordt	de	knie	gespoeld	met	een	vloeistof	om	losse	fragmenten	en	
eventueel	wat	bloed	weg	te	spoelen.	

Om	bloedverlies	tijdens	de	ingreep	tot	een	minimum	te	beperken,	krijgt	u	een	
strak	opgepompte	band	om	het	been.	Als	de	operatie	met	een	ruggenprik	plaats-
vindt,	is	het	voor	u	mogelijk	de	operatie	op	een	beeldscherm	te	volgen.	
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Na	de	ingreep	worden	de	sneetjes	in	de	huid	gehecht	of	met	pleisters	vastgezet	
en	afgedekt	met	een	zwachtel	of	drukverband.	De	hechtingen	of	pleisters	kun-
nen	na	een	week	weer	worden	verwijderd.

Preoperatief	spreekuur	en	nuchter	zijn

Voorafgaand	aan	de	kijkoperatie	krijgt	u	een	afspraak	voor	het	zogeheten	pre-
operatief	spreekuur.	Tijdens	deze	afspraak	wordt	ook	het	nuchterbeleid	met	u	be-
sproken	(wat	mag	u	wel/niet	eten	en	drinken	voor	de	operatie).	Voor	het	spreek-
uur	ontvangt	u	een	schriftelijke	oproep	van	de	Opnameplanning.	Meer	informatie	
kunt	u	lezen	in	de	folder	Anesthesie	en	preoperatief	spreekuur.

Voorbereidingen	op	de	opname

•	 	Voor	de	dag	van	opname	moet	u	al	krukken	hebben	opgehaald	bij	bijvoor-
beeld	 een	 hulpmiddelencentrum.	 Deze	 krukken	 hoeft	 u	 niet	 mee	 te	 nemen	
naar	de	afdeling,	maar	zijn	bedoeld	voor	gebruik	als	u	eenmaal	thuis	bent.	Het	
is	wel	raadzaam	dat	de	persoon	die	u	ophaalt	van	de	afdeling	op	dat	moment	
gelijk	een	rolstoel	meeneemt	vanaf	de	ingang	van	het	ziekenhuis.	

•	 Voorafgaand	aan	de	operatie	kunt	u	zich	thuis	douchen.	
•	 Het	is	handig	om	comfortabele	kleding	te	dragen.	
•	 	U	mag	na	de	operatie	niet	alleen	terug	naar	huis.	We	raden	u	daarom	aan	ver-

voer	naar	huis	te	regelen.

Op	de	dag	van	de	operatie	meldt	u	zich	op	de	afdeling.	Daar	wordt	u	opgevangen	
door	een	verpleegkundige	die	uw	gegevens	nog	even	met	u	doorneemt.

Voorbereidingen	voor	de	operatie

Uw	knie	wordt	voor	de	operatie	gemarkeerd.	Vaak	heeft	de	anesthesioloog	pre-
ventief	pijnmedicatie	met	u	afgesproken.	Deze	krijgt	u	op	de	afdeling	van	de	ver-
pleegkundige	en	kunt	u	na	het	aandoen	van	het	operatiejasje	innemen.	
Rond	de	afgesproken	operatietijd	brengt	de	verpleegkundige	u	naar	de	operatie-
kamer.	Daar	komt	u	op	de	operatietafel	te	liggen,	waar	de	anesthesioloog	begint	
met	de	voorbereiding	op	de	narcose.	U	wordt	dan	aangesloten	op	bewakingsap-
paratuur	om	uw	bloeddruk,	polsslag	en	ademhaling	te	kunnen	observeren.
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Na	de	operatie

Als	de	operatie	voltooid	is,	gaat	u	naar	de	Recovery	(uitslaapkamer).	Ook	hier	bent	
u	op	bewakingsapparatuur	aangesloten	om	uw	lichaamsfuncties	in	de	gaten	te	
houden.	Op	de	Recovery	begint	de	pijnbestrijding.	Als	u	weer	wakker	bent	en	alle	
controles	goed	zijn,	mag	u	naar	de	verpleegafdeling.	Hier	gaat	vaak	wel	enige	tijd	
overheen.

Afhankelijk	 van	 de	 pijn	 en	 uw	 stabiliteit	 kunt	 u	 thuis	 krukken	 gebruiken.	 Dit	 is	
vooral	in	het	begin	wel	prettig.	Bij	gebruik	van	krukken	is	het	wel	verstandig	om	
ze	niet	langer	te	gebruiken	dan	nodig	is.	Soms	kan	het	vanwege	de	uitgevoerde	
ingreep	wel	noodzakelijk	zijn	om	de	krukken	langer	te	gebruiken.	Dit	bespreekt	
de	arts	dan	met	u.	

Omdat	u	het	been	de	eerste	week	nog	niet	zo	ver	mag	buigen,	mag	u	nog	niet	
fietsen.	Autorijden	is	evenmin	toegestaan.	U	kunt	weer	autorijden	als	u	uw	knie	
weer	goed	kunt	gebruiken	en	u	zichzelf	in	staat	acht	veilig	een	auto	te	besturen.	
Na	de	operatie	kunt	u	meestal	ook	niet	meteen	de	normale	werkzaamheden	her-
vatten.

Oefeningen

Onderstaande	oefeningen	kunnen	bijdragen	aan	het	herstel.	
•	 	Ter	versterking	van	de	spieren	van	het	bovenbeen:	
	 	Ga	met	gestrekte	benen	zitten	en	leg	een	opgerolde	handdoek	onder	de	knie.	

Til	het	gestrekte	been	een	stukje	op.	Laat	het	been	in	vijf	tellen	langzaam	zak-
ken.	Herhaal	deze	oefening	totdat	uw	bovenbeen	moe	aanvoelt.	

•	 Ter	verbetering	van	het	strekken	van	de	knie:	
	 	Ga	met	gestrekte	benen	zitten.	Strek	de	knie	volledig	en	druk	de	knieholte	in	

de	onderlaag.	Houd	de	spieren	vijf	tellen	aangespannen	en	ontspan	daarna.	
	 	Herhaal	deze	oefening	tien	keer.	Ook	kunt	u	de	opgerolde	handdoek	onder	de	

hiel	leggen	zodat	de	knie	‘uithangt’	voor	het	verbeteren	van	het	strekken.
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Mogelijke	complicaties

Gelukkig	treden	na	een	kijkoperatie	niet	vaak	complicaties	op.	De	volgende	com-
plicaties	kunnen	voorkomen:	
•	 	Er	 kan	 een	 verstopping	 van	 een	 bloedvat	 in	 het	 been	 (trombose)	 ontstaan.	

Wanneer	dit	niet	behandeld	wordt,	kan	een	stolsel	naar	de	 long-	of	hersen-
vaten	schieten.	Dit	kan	zeer	ernstige	gevolgen	hebben.	Trombose	is	herken-
baar	aan	een	dikke	en	pijnlijke	kuit.	Om	trombose	te	voorkomen	kunt	u	uw	
voet	regelmatig	vanuit	de	enkel	naar	u	toe	trekken	en	vervolgens	de	voet	weer	
strekken.	Als	u	in	het	verleden	ooit	een	trombosebeen	heeft	gehad	of	als	bij	
u	bekend	is	dat	er	een	verhoogd	risico	is	op	trombose,	dan	vragen	wij	u	dit	te	
melden	bij	uw	behandelend	arts.	

•	 	Als	gevolg	van	de	 ruggenprik	kan	het	voorkomen	dat	u	na	de	operatie	niet	
kunt	plassen.	In	dat	geval	is	het	soms	nodig	dat	u	eenmalig	wordt	gekathete-
riseerd.	Hier	kunnen	later	klachten	door	ontstaan	zoals	koorts,	een	branderig	
gevoel	bij	het	plassen,	pijn	in	de	onderbuik	en	het	vaak	moeten	plassen.	Als	
één	van	deze	klachten	zich	voordoet	wordt	u	verzocht	contact	op	te	nemen	
met	uw	huisarts.

•	 	Omdat	er	sneden	in	de	huid	worden	gemaakt,	kan	een	huidzenuw	beschadigd	
raken.	Dit	geeft	een	doof	gevoel	in	een	gedeelte	van	de	huid.	Meestal	verdwij-
nen	deze	klachten	in	de	loop	van	de	tijd	vanzelf.	Soms	zijn	ze	echter	blijvend.	

•	 	Er	kan	een	wondinfectie	optreden.	De	huid	rondom	de	wond	is	dan	rood	en	
pijnlijk.	Soms	gaat	dat	gepaard	met	koorts.

Controle	en	herstel

Na	 één	 week	 mag	 u	 de	 hechtpleisters	 die	 op	 de	 wondjes	 zijn	 geplakt	 er	 thuis	
af	halen.	Na	het	verwijderen	van	de	hechtpleisters	mag	u	de	knie	weer	volledig	
buigen.	
Een	verwijzing	naar	de	fysiotherapeut	behoort	tot	de	mogelijkheden,	maar	is	ze-
ker	niet	altijd	noodzakelijk.	U	kunt	het	lopen	langzamerhand	uitbreiden	en	u	kunt	
beginnen	met	fietsen.	Afhankelijk	van	de	klachten	mag	u	uw	werkzaamheden	in	
de	eerstvolgende	twee	weken	geleidelijk	hervatten.	

Mogelijk	voelt	uw	knie	één	tot	zes	weken	na	de	operatie	nog	wat	stijf	en	gevoelig	
aan	en	soms	kunnen	deze	klachten	zelfs	nog	wat	langer	aanhouden.	Dit	 is	een	
normaal	verschijnsel,	dat	samenhangt	met	de	reactie	van	het	gewricht	op	de	ope-
ratie.	We	raden	u	aan	pas	zes	weken	na	de	operatie	weer	te	gaan	sporten.	
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Bijzonderheden

Bij	pijn	mag	u	paracetamol	gebruiken.	Bij	koorts,	hevige	pijn	of	ernstige	zwelling	
van	de	knie	adviseren	wij	u	contact	op	te	nemen	met	de	huisarts.	Als	het	nodig	
krijgt	u	een	doorverwijzing	naar	de	behandelend	specialist.

Tevredenheid

Wij	gaan	ervan	uit	dat	de	behandeling	naar	tevredenheid	verloopt.	Mocht	dit	niet	
het	geval	zijn,	vragen	wij	u	dit	eerst	te	bespreken	met	degene	die	hiervoor	direct	
verantwoordelijk	is.	U	kunt	ook	een	afspraak	maken	met	het	hoofd	van	de	afde-
ling	of	met	de	ombudsfunctionaris	van	het	ziekenhuis.	Meer	informatie	hierover	
vindt	u	op	onze	website	of	in	de	folder	Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot	slot

Heeft	u	naar	aanleiding	van	de	informatie	in	deze	folder	nog	vragen,	neemt	u	dan
contact	op	met	de	polikliniek	Orthopedie,	tel.	(050)	524	5970.	Voorafgaand	aan	de	
operatie	is	er	eveneens	gelegenheid	vragen	te	stellen.

Voor	meer	informatie	kunt	u	ook	terecht	op	de	website	van	de	Nederlandse	Ver-
eniging	voor	Arthroscopie,	www.scopie.info.
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Ruimte	voor	eigen	aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus	
	RM		Groningen

Algemeen telefoonnummer
()		

Bezoekadres
Van	Swietenplein	
	NT	Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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