Adviezen na een
standcorrectie van de
knie

De stand van uw onderbeen is operatief gecorrigeerd. In het
ziekenhuis bent u zo goed mogelijk voorbereid op de situatie
thuis. Toch moet u zich na de operatie aan een aantal leefregels
houden. Met deze leefregels kunt u complicaties voorkomen. Uw
behandelend arts bespreekt eventueel aanvullende leefregels
met u.

Belangrijk
• U moet zes weken met krukken lopen
• Het is belangrijk regelmatig uw voet en tenen te bewegen om trombose
(een propje bloed in een bloedvat) te voorkomen
• Houd het geopereerde been de eerste weken zoveel mogelijk hoog en
gestrekt. De knie moet hoger liggen dan de heup
• U mag uw knie niet ondersteunen met een kussen
• Bij voorkeur op de rug liggen
• Als u op uw zij ligt, moet u een kussen tussen de benen leggen

Bloedverdunners
Ter voorkoming van trombose (een propje bloed in een bloedvat) gebruikt
u dagelijks één spuitje antistollingsmiddel totdat de voorraad die u van
de apotheek heeft gekregen op is. Wanneer u bloedverdunners gebruikt
zoals Sintrom (acenocoumarol) of Marcoumar (fenprocoumon), moet u
hier na de operatie weer op ingesteld worden. Als dit gebeurd is, hoeft u
daarnaast geen antistollingsmiddel meer te gebruiken. Dit wordt tijdens
uw verblijf op de afdeling, of wanneer u weer thuis bent, geregeld. Bent
u thuis, dan zal de trombosedienst u hiervan op de hoogte stellen. Als u
Ascal (carbasalaatcalcium) gebruikt moet u het antistollingsmiddel blijven
gebruiken.

Belasten van de knie
U gaat oefenen onder begeleiding van de fysiotherapeut, om de functie van
de knie te herstellen. U mag de knie belasten voor zover de pijn dat toelaat
en u uw evenwicht kunt bewaren.

De wond
Het is gebruikelijk dat u nog enkele weken last hebt van pijn en zwelling.
De knie kan dan warm aanvoelen. U kunt de knie koelen met een ijspakking.
Tijdens het wassen en douchen is het belangrijk dat het drukverband
droog blijft. U kunt het drukverband beschermen met een plastic zak of
een afsluitbare douchezak kopen (verkrijgbaar bij de gipskamer en de
apotheek). Het drukverband moet u zelf op de derde dag na de operatie
verwijderen. Daarna moet u bij het wassen erop letten dat de wond niet te
week wordt. Daarom mag u twee weken niet in bad. Het is niet nodig om
thuis de wond te verbinden. Als u het prettig vindt kunt u een pleister op de
wond plakken.

Pijnmedicatie
U moet minimaal twee weken paracetamol gebruiken. U mag drie keer per
dag 1000 mg paracetamol slikken. Soms heeft uw behandelend arts u nog
extra medicijnen tegen de pijn voorgeschreven. U krijgt hiervoor dan een
recept mee. U kunt de pijnstilling afbouwen afhankelijk van de pijn.

Wanneer een arts waarschuwen?
Als u thuis last krijgt van onderstaande klachten, dan adviseren wij u
contact op te nemen met uw behandelend arts:
• Uw wond gaat bloeden
• Uw knie wordt dikker of roder
• Uw knie gaat steeds meer pijn doen, ook al bent u minder gaan bewegen
• U kunt niet meer op het been staan, terwijl dit van tevoren goed mogelijk
was
• U heeft hoge koorts, boven de 38,5ºC
Tot slot
Enkele dagen na de operatie neemt de verpleegkundige van de
Focuskliniek contact met u op en vraagt hoe het met u gaat.

Belangrijke telefoonnummers
Polikliniek Orthopedie
088 979 42 41
Maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren
Spreekuur verpleegkundig specialist (voor medische vragen en
herhaalrecepten)
088 979 58 60
Dit spreekuur is van maandag t/m vrijdag van 11.30 tot 12.00 uur
U kunt de verpleegkundig specialist ook bereiken via e-mail:
VSorthopedie@haaglandenmc.nl
Focuskliniek orthopedie verpleegafdeling
088 979 80 81
De Focuskliniek is in het weekend gesloten van vrijdagmiddag 18.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur.
Met dringende vragen of bij complicaties kunt u dan het ziekenhuis bellen.
HMC is bereikbaar via telefoonnummer 088 979 79 00.
Fysiotherapie
088 979 23 23
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen:
www.haaglandenmc.nl
Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw
behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt
er onder meer uw medisch dossier bekijken, uitslagen raadplegen, een
afspraak inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener.
Meer weten? Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.
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