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Halve knie

Na hoeveel dagen kon u licht werk uitvoeren?

Hoeveel patiënten konden binnen 3 maanden weer...?

Verhouding Man - Vrouw
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Aantal geplaatste protheses door ViaSana in 2019

Mogelijkheden vervangen prothese
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Hoeveel mensen hebben na 20 jaar dezelfde prothese?

Wanneer in aanmerking?

- eindstadium eenzijdige knieslijtage
- functioneel intacte kruisbanden
- geen reumatische ziekte

- eindstadium knieslijtage
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Lopen zonder
hulpmiddelen

Zelfstandig
autorijden

Boodschappen doen

Sokken/schoenen
aantrekken

31 DAGEN

41 DAGEN

37 DAGEN

14 DAGEN

Zelfstandig buiten
fietsen

41 DAGEN

Dagelijkse bezigheden

Doorlopen op
de trap

42 DAGEN
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de trap

42 DAGEN

Tevredenheid na 1 jaar, % van de patiënten

Mogelijke conservatieve behandelingen

89% 84%

- Rusthouden en afwachten
- Leefstijl aanpassen
- Fysiotherapie
- Pijnstillers
- Afvallen
- Injectie
- Brace
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0 = zeer ontevreden, 10 = zeer tevreden 

6 maanden na de operatie

Tevredenheid over
het resultaat

8,4

1 jaar na de operatie

8,5

2 jaar na de operatie

8,4

0 = zeer ontevreden, 10 = zeer tevreden 

6 maanden na de operatie

Tevredenheid over
het resultaat

8,1

1 jaar na de operatie

8,4

2 jaar na de operatie

8,5

Het kan zijn dat u activiteiten eerder of later uit kunt 
voeren. Luister naar uw lichaam, de adviezen van ViaSana 
en ga niet forceren.
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De halve knie kan vervangen worden door een ‘normale’ hele knie. Als een patiënt al een 
‘normale’ hele knie heeft, dan kan deze niet vervangen worden door een nieuwe 'normale' 
hele knie. Er moet dan een grote revisie operatie gedaan worden met een grotere prothese. 
Als een patiënt een halve knie heeft, dan is het soms zelfs mogelijk om aan de andere kant 
van dezelfde knie ook een halve knie te plaatsen. Het vervangen van een halve knie is dus 
minder ingrijpend dan het vervangen van een totale knie.

* % van de patiënten hervat dit binnen 3 maanden na operatie


