
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

Arthroscopie 
 

Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een arthroscopie van de knie of schouder te 

ondergaan. Deze folder geeft u informatie over de ingreep, voorbereiding en nabehandeling. 

 

Arthroscopie wil zeggen: kijken in een gewricht.  

Momenteel kan in bijna elk denkbaar gewricht worden gekeken. 

Het knie- en schoudergewricht worden het meest via een arthroscopie onderzocht. 

Een kijkoperatie heeft grote voordelen boven een “open” operatie. Het wondgebied is kleiner en 

het herstel is sneller. De kans op complicaties is kleiner, het gewricht is veel beter te 

inspecteren. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande die ingrepen mogelijk maken, die tot voor 

kort alleen via een grote wond konden worden verricht. 

 

De operatie 

De ingreep geschiedt onder algehele óf plaatselijke verdoving.  Daarvoor wordt u uitgenodigd op 

een preoperatief spreekuur om te bespreken welke vorm voor u het meest geschikt is.  

 

Middels drie kleine sneetjes ( ½ cm) kan de orthopedisch chirurg de optiek (de kijker), de 

spoelvloeistof en de instrumenten inbrengen. De spoelvloeistof zorgt ervoor dat het gewricht 

zich ontvouwt, zodat ruimte ontstaat om met de kijker het gewricht te inspecteren en gelijktijdig 

wordt het gewricht continu gespoeld waarbij kleine deeltjes worden verwijderd. 

Nadat het gewricht systematisch is geïnspecteerd zal de orthopedisch chirurg zonodig een 

aanvullende ingreep verrichten (bijvoorbeeld een meniscusscheurbehandeling). 

Aan het eind van de ingreep worden de wondjes met hechtpleisters gesloten en van een 

verband voorzien. 

 

Na de operatie 

Na de operatie komt u op de verkoeverkamer (uitslaapkamer) te liggen waar u nog enige tijd 

wordt geobserveerd. Hierna keert u terug naar de dagbehandeling of de afdeling. Indien u een 

ruggenprik heeft gekregen, duurt het nog enige tijd voor u weer het gevoel en de beweging in de 

benen terug krijgt. Ook de blaasfunctie kan door de verdoving tijdelijk verminderd zijn, zodat het 

van belang is erop te letten dat u binnen zes uur na de ingreep urineert.    

       

Voor de schouder geldt dat deze na een schouderscopie in een mitella is geïmmobiliseerd. De 

knie wordt verbonden met een drukverband. Het drukverband mag de volgende dag verwijderd 

worden. U krijgt een tubigrip (soort bandage) voor de knie mee. Douchen kan in de regel na drie 

dagen tenzij de wond nog lekt, in dat geval dient u te wachten tot de wondlekkage is gestopt. 

Na een knie-arthroscopie mag u belast lopen, tenzij de orthopeed anders voorschrijft. 
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Indien het gewricht erg gevoelig is, u onzeker bent of als u slechts gedeeltelijk mag belasten dan 

zijn elleboogkrukken nodig. De krukken worden bij de spoedeisende hulp verhuurd, maar u kunt 

ook naar een thuiszorgwinkel gaan. 

 

Bij ontslag krijgt u een recept voor pijnmedicatie mee naar huis. U ontvangt een brief voor de 

huisarts waar instructies op staan. Deze brief dient bij de huisarts te worden afgegeven. 

U krijgt ook een afspraak mee om terug te komen bij de orthopeed op de polikliniek. 

Voor de scopieën in andere gewrichten zal de orthopeed instructies geven, hoe verder 

gehandeld dient te worden. 

Nabehandeling 

Om het herstel na een knie-arthroscopie  te bevorderen is het noodzakelijk dat u oefeningen 

doet die de spanning op de dijbeenspier vergroten.  

 Oefening één: is het gestrekt heffen van het been en dat gedurende 3 tellen vast te 

houden. 

 Oefening twee: is het zover mogelijk doorstrekken van de knie en de spierspanning in 

het dijbeen dan drie tellen vast te houden. Doorgaans is dertig minuten per dag 

bijvoorbeeld verdeeld over drie keer tien minuten, voldoende. Fysiotherapie is niet nodig 

na een kijkoperatie van de knie, tenzij de specialist anders voorschrijft. 

 

Complicaties 

Elke operatieve ingreep kent haar specifieke complicaties. Daarnaast zijn er complicaties van 

algemene aard die veroorzaakt worden door de aanleg van de patiënt, de vorm van anesthesie 

en andere omstandigheden. 

Indien bij u bekend is dat u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen of aanleg heeft voor 

bepaalde complicaties geef dit dan aan! 

 

Specifieke complicaties: 

 Nabloeding: opnieuw verbinden is voldoende, soms is een aanvullende hechting 

noodzakelijk. 

 Ontsteking: in de regel pas na enkele dagen optredend. Toename van pijn en zwelling 

met roodheid kunnen hierop duiden. Neem contact op met uw specialist. 

 Trombose: een bloedstolsel in een ader die de bloedafvoer verstopt. Komt zelden voor. 

Ter voorkoming wordt een bloedverdunnend prikje gegeven voor de operatie. Patiënten 

die bekend zijn met risico tot trombose dienen dit vooraf aan te geven zodat hiermee 

rekening kan worden gehouden. 

Doet zich een mogelijke complicatie voor binnen vierentwintig uur, neem dan contact op met één 

van onderstaande telefoonnummers! 

                                                                                                                                                                             

Werkhervatting 

Het moment van werkhervatting is afhankelijk van de ingreep en het soort werk dat verricht moet 

worden. Voor zittend werk wordt grofweg één tot twee weken gehanteerd en voor zwaar 

lichamelijk werk drie weken.  
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Sporthervatting is afhankelijk van de soort sport die wordt beoefend. Voor contactsporten is zes 

weken een veilige marge. Zolang de knie na inspanning/belasting dikker wordt is deze reactief 

en moet u het nog rustig aan doen. 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één 

van onderstaande telefoonnummers: 

 

polikliniek Orthopedie   (079) 346 25 35 ( 08.00 -  16.30 uur) 

afdeling Dagbehandeling  (079) 346 25 47 ( 08.00 – 16.30 uur) 

Spoedeisende Hulp   (079) 346 25 39 (17.00  -  08.00 uur) 
 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 
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