Slijtage aan de knie - Artrose

Wat is slijtage?
De knie bestaat uit twee botstukken welke uiteinden zijn bekleed met kraakbeen.
Raakt dit kraakbeen van het gewrichtsoppervlak beschadigd, dan is er sprake van
slijtage, wat ook wel artrose (of artrose) wordt genoemd. In deze folder krijgt u
informatie over de mogelijkheden van behandeling en wat deze voor u betekent.

Wat is slijtage van de knie?
Er zijn drie vormen van slijtage van de knie, namelijk:
 De kraakbeenlaag op het gewricht slijt langzaam waardoor het
onderliggende bot gedeeltelijk vrij komt te liggen. Dit komt het meest voor bij
mensen van middelbare leeftijd of ouder.
 Een ontstekingsreactie van het gewricht kan het kraakbeen vernietigen. Er is
dan sprake van reumatoïde artritis. Dit kan op iedere leeftijd voorkomen.
Meestal zijn beide knieën aangetast.
 Slijtage kan ook ontstaan na een aandoening aan de knie, zoals een
botbreuk een bandletsel of een meniscusscheur. Dit zal jaren na de
aandoening optreden.

Wat zijn de klachten?
Slijtage van de knie veroorzaakt pijn. Wanneer de slijtage zich ter hoogte van de
knieschijf bevindt dan voelt u de pijn aan de voorzijde van de knie. Is de slijtage
aan de binnenkant van de knie dan heeft u pijn aan de binnenzijde. Zit de slijtage
aan de buitenzijde van de knie dan heeft u pijn aan de buitenzijde van de knie. Bij
een versleten knie treedt de pijn meestal op tijdens het slapen, lopen, traplopen
en lang staan. Fietsen levert in de regel veel minder klachten op.
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De pijn ontstaat doordat kleine stukjes kraakbeen losraken van het gewricht. De
losse stukjes blijven in het gewrichtskapsel wat irriteert en kan gaan ontsteken. In
het beginstadium treedt de pijn dan ook niet op tijdens een inspanning maar
meestal enkele uren daarna. In een vergevorderd stadium is de pijn soms de hele
dag door aanwezig. Veel mensen stellen dat weersveranderingen ook effect
hebben op de pijn.

Hoe wordt slijtage van de knie vastgesteld?
In het begin is dat moeilijk. Wanneer de slijtage van het kraakbeen oppervlakkig is
dan is dit op gewone röntgenfoto's niet altijd waarneembaar. Kraakbeen laat zich
namelijk niet afbeelden gewoon op röntgenfoto's. Op röntgenfoto's wordt alleen
bot gezien. Patiënt kan al jaren klachten hebben zonder dat dit op de
röntgenfoto's wordt gezien. Wanneer het kraakbeen tot op het bot is versleten dan
kan de slijtage ook op röntgenfoto's worden waargenomen.
De arts kan wel vermoeden dat er sprake is van slijtage bijvoorbeeld als de
patiënt voorheen een botbreuk heeft gehad die tot in het kniegewricht doorliep.
Daarnaast kan hij op grond van de leeftijd die verdenking koesteren. Slijtage
treedt met name bij oudere mensen op in de regel boven de leeftijd van vijftig jaar.

De behandeling van slijtage in de knie
In de folder knieaandoeningen leest wat u zelf kunt doen ter vermindering van de
klachten aan de knie. Als de klachten daardoor niet verminderen kan uw arts het
volgende adviseren:
•
Behandeling middels pijnstillers en/of ontstekingsremmende medicijnen:
wanneer er sprake is van beginnende slijtage zal het kniegewricht
behandeld worden met ontstekingsremmende medicijnen, zogenaamde
NSAID-medicijnen (NSAID= Non Steroïd Anti Inflammatory Drug). Deze
bestrijden de “ontstekingsverschijnselen” van het gewrichtskapsel waardoor
de pijn verminderd wordt. Deze “ontstekingsverschijnselen” kunnen ook
bestreden worden door in de knie een injectie te geven met
bijnierschorshormoon (corticosteroïden).
•
Behandeling middels een kniebrace: Tegelijkertijd met
ontstekingsremmende medicijnen kan een kniebrace worden
voorgeschreven. In een aantal gevallen wordt dan verlichting van de pijn
gezien, omdat een kniebrace abnormale bewegingen van de knie dempt. Bij
abnormale bewegingen wordt het gewrichtskapsel uitgerekt en dat
veroorzaakt weer pijn.
•
Vaak gaan knieaandoeningen van de gewrichten zoals
kraakbeenbeschadigingen en slijtage gepaard met pijn. Soms geven de
behandelingen als fysiotherapie, pijnstillers en eventueel operatieve
behandeling niet meer voldoende baat.
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•
•

Sinds enige jaren is er voor die mensen een mogelijkheid om de pijn
aanzienlijk te verminderen door de vloeistof hyaluronzuur in te spuiten. Dit
fungeert in de knie als een schokdemper en smeermiddel. Het hyaluronzuur
is een natuurlijk product dat in hoge concentratie aanwezig is in het normale
gewrichtsweefsel en de gewrichtsvloeistof. Bij gewrichten die door slijtage
zijn aangedaan, schiet ons eigen hyalonzuur vaak tekort. Aanvulling met
een hoeveelheid extra smeermiddel kan dan nuttig zijn.
Tijdens een ingreep kan het scheenbeen of het dijbeen worden
doorgezaagd om deze op één lijn te krijgen met het kniegewricht
(osteotomie).
Behandeling door het plaatsen van een kunstknie (zie folder totale knie).

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op het secretariaat
orthopedie ( 0187-607116 of 0187-607117).

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met de poli orthopedie. De poli orthopedie is te bereiken van maandag
tot en met vrijdag van 8.30-16.30 uur ( 0187 60 71 10).
Wij adviseren u ook om de website www.chirurgijn , de website van de vakgroep,
en www.zorgvoorbeweging.nl te bezoeken. Dit is de website voor patiënten en
publiek van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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