
Patiënteninformatie

Arthroscopie van de knie

INLEIDING
Hiermee willen wij u informeren over de heelkundige ingreep, arthroscopie van de knie. Aarzel niet om bijkomende 
vragen te stellen aan uw behandelende arts of de verpleegkundigen op de afdeling. Wij wensen u alvast een 
aangenaam verblijf op onze dienst en een spoedig herstel.

WAT IS EEN ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE
Arthro = gewricht, scopie = kijken. Bij een arthroscopie of kijkoperatie van de knie gaat de chirurg met een camera 
via kleine puntvormige gaatjes kijken in het kniegewricht. Indien nodig worden eventuele letsels, bv. aan de meniscus 
of aan het kraakbeen, via dezelfde gaatjes met mini-instrumenten behandeld. Het herstel verloop meestal veel 
vlotter dan na een open ingreep omdat de letsels preciezer te behandelen zijn, zonder bijkomende schade.

HOE BEREIDT U ZICH VOOR
Voor de operatie kan u onder narcose gebracht worden of een verdovende ruggenprik krijgen: bespreek dit 
best vooraf met uw chirurg of huisarts. De anesthesist kan u net voor de ingreep ook nog advies geven wat voor 
uw specifieke situatie het best is. Wie ouder is dan 45 , of gezondheidsproblemen heeft, dient voorbereidende 
onderzoeken te ondergaan, een bloedafname en elektrocardiogram. Deze kan u laten uitvoeren via uw huisarts ofwel 
via het preopnamecircuit van het ziekenhuis. Deze resultaten brengt u best mee op de dag van de ingreep indien uw 
huisarts de onderzoeken deed.

U dient ook een preoperatieve vragenlijst in te vullen : doe dit vooraf, eventueel bijgestaan door uw huisarts. 
Belangrijk te vermelden: medicatiegebruik, gezondheidstoestand, allergie, persoonlijke of familiale geschiedenis 
van thrombose of bloedingsneiging. De preoperatieve vragenlijst kreeg u mee bij de chirurg , uw huisarts, het 
preopnamecircuit of u kan deze ook afdrukken van onze website www.azvesalius.be, onder “opname” >> “wat brengt 
u mee?”.

De dag van de operatie dient u nuchter te zijn volgens de richtlijnen van uw arts. Deze richtlijnen zijn ook terug te 
vinden op de vragenlijst voor de operatie (preoperatieve gids). Eventuele thuismedicatie die u dient in te nemen is 
volgens afspraak met uw arts of bespreek met uw huisarts welke medicatie u de dag van de ingreep wel of niet moet 
innemen. Als u bloedverdunnende medicatie neemt moet deze behandeling meestal enkele dagen voor de ingreep 
al gestopt worden, bespreek dit zeker vooraf met de chirurg of uw huisarts. Na de ingreep mag u niet met de auto 
rijden. U laat u best door iemand brengen en halen.
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HOE VERLOOPT DE INGREEP
Na de voorbereiding op de verblijfseenheid daghospitalisatie chirurgie wordt u in het bed naar de operatiezaal 
gebracht. Een verpleegkundige brengt een infuus aan in de arm en controleert uw identiteit. U ziet uw chirurg, de 
anesthesist, en twee verpleegkundigen. U wordt op de operatietafel gelegd en verdoofd - geheel of met ruggenprik. 
Nadien wordt het been met een ontsmettende vloeistof behandeld, en worden steriele doeken over het lichaam 
gelegd, alleen de knie blijft zichtbaar. De chirurg maakt 2 à 3 kleine puntvormige gaatjes. Via het eerste gaatje wordt 
een smal buisje met camera in het gewricht gebracht. De knie wordt gevuld met spoelvloeistof en het gewricht kan 
nu in detail bekeken worden op een beeldscherm. Via het tweede gaatje worden de werkinstrumenten ingebracht 
om het letsel te behandelen. Soms is er een derde gaatje nodig voor afvoer van vocht of om letsels in moeilijk te 
bereiken zones te behandelen. De kijkoperatie zelf duurt ongeveer een half uur.

NA DE INGREEP
Na de operatie verblijft u meestal een half uur in de ontwaakruimte. Bij terugkomst op de kamer koelen we uw knie 
met ijs om zwelling en pijn tegen te gaan. De verpleegkundige komt regelmatig controles doen: pijn , bloeddruk, ... en 
geeft indien nodig pijnstillers. Het verband wordt gecontroleerd en verschoond. U krijgt nog een lichte maaltijd. U 
krijgt hulp wanneer u de eerste keer opstaat.

HET ONTSLAG
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts. De behandelende arts bezorgt u volgende 
informatie:

• richtlijnen voor verdere wondzorg
• richtlijnen voor pijnstillende of ontstekingsremmende medicatie
• richtlijnen voor de revalidatie
• afspraak voor eventuele controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• eventueel voorschrift voor thuisverpleging
• eventueel voorschrift voor kinesitherapie / fysiotherapie
• een ontslagbrief voor uw huisarts

TERUG THUIS
Matige pijn de eerste dagen is niet abnormaal: u mag hiervoor paracetamol 1 gr innemen en dit maximaal 4 x per 
dag. Een verband dat aan de buitenkant schoon is mag dicht blijven. Verder mag u volledig steunen op uw knie tenzij 
anders aangegeven door uw arts. U mag niet knielen of hurken gedurende drie weken. Rondlopen en bewegen 
bevorderen meestal de genezing. Als u kinesitherapie nodig heeft zal uw chirurg dat voorgeschreven hebben bij 
ontslag.

Om te rusten plaatst u best het geopereerde been in hoogstand in gestrekte positie, dit om vochtophoping te 
voorkomen. U mag geen kussen onder uw geopereerde knie plaatsen. Leg minimaal 3 x per dag gedurende 15 
minuten ijs op uw knie. Doe dit zolang de knie gezwollen is, meestal toch een twee weken. Verpak het ijs altijd in een 
handdoek, leg het nooit rechtstreeks op de huid. Douchen is toegelaten met een waterafstotende pleister, een bad 
nemen mag niet. Hechtingen laat u verwijderen door uw huisarts 10 à 12 dagen na de ingreep.



3

OPGELET
Neem in onderstaande gevallen contact op met uw huisarts of de raadpleging orthopedie via tel. 012 39 79 02:

• wanneer u meer dan 38°C koorts krijgt
• bij etterverlies uit de wonde
• bij pijn in de kuit, gecombineerd met zwelling en roodheid
• bij abnormale vermoeidheid of kortademigheid

CONTACTGEGEVENS
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:

• Daghospitalisatie Chirurgie E3 Tongeren, tel. 012 39 65 48, tussen 07:00 en 20:00 uur
• Daghospitalisatie Chirurgie MC Bilzen, tel. 089 41 01 74, tussen 07:00 en 20:00 uur
• Buiten deze uren kan u bellen naar onze dienst spoedgevallen in Tongeren, tel. 012 39 68 22


