Voorste kruisbandreconstructie
Focuskliniek
Orthopedie

Focuskliniek Orthopedie
Laat u bewegen

In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten om
uw knie te laten opereren, omdat de voorste kruisband is
gescheurd. Tijdens de operatie wordt een nieuwe kruisband in
de knie geplaatst om daarmee de stabiliteit (stevigheid) van
uw knie te verbeteren. In deze folder vindt u informatie over de
voorbereiding, de ingreep en uw herstel na de operatie.

Over de Focuskliniek Orthopedie
De Focuskliniek Orthopedie biedt gespecialiseerde zorg voor alle ingrepen
aan het bewegingsapparaat (gewrichten, botten, spieren, pezen en
zenuwen). Gespecialiseerde artsen, operatie- en verpleegteams, eigen
operatiekamers en een eigen verpleegafdeling bieden de patiënt de
garantie van de beste zorg en de hoogste service. Als onderdeel van een
ziekenhuis, maar met eigen voorzieningen, biedt de kliniek u de zekerheid
van alle zorg, direct bij de hand.
HMC is een topklinisch ziekenhuis. De artsen in opleiding tot specialist
orthopedie vervullen een deel van hun opleiding tot orthopedisch chirurg
in ons ziekenhuis en voeren (delen van) operaties uit. Ze staan altijd onder
directe supervisie van één van de orthopedisch chirurgen.

Klachten bij een gescheurde voorste kruisband
In het kniegewricht bevinden zich de meniscus en kruisbanden. Deze
vangen schokken en stoten op bij het lopen en bewegen. De voorste
kruisband ligt middenin het kniegewricht en voorkomt dat het onderbeen
tijdens lopen en draaibewegingen naar voren schiet. De voorste kruisband
kan scheuren bij sporten of een ongeluk. Dit voelt aan alsof er iets knapt.
Bij een gescheurde kruisband heeft u een instabiel gevoel in de knie en
kunt u door uw knie zakken.

Figuur 1. De knie, vooraanzicht

Wanneer moet de voorste kruisband worden
vervangen?
Een gescheurde voorste kruisband hoeft niet altijd geopereerd te worden.
Fysiotherapie kan ook helpen. Dit hangt onder andere af van de mate
van instabiliteit, uw sportactiviteiten en of er sprake is van ander letsel
in uw knie. Een operatie is nodig wanneer de knie, ondanks fysiotherapie,
instabiel blijft. Na de operatie en revalidatie zal de knie steviger aanvoelen
en is de kans op verdraaiingen van de knie verminderd. De nieuwe
kruisband is minder sterk dan de oorspronkelijke en kan opnieuw scheuren.
De kans hierop is over het algemeen groter bij zogenaamde contactsporten
(sporten waarbij onverwachte bewegingen vaak voorkomen) zoals voetbal,
handbal en basketbal. Het herstel na een voorste kruisbandreconstructie
duurt gemiddeld zes tot negen maanden.
De operatie kan nodig zijn als er ook sprake is van een gescheurde
meniscus. Om deze goed te laten genezen en om nieuwe meniscusscheuren
te voorkomen, is het van belang dat de voorste kruisband goed
functioneert.

Voorbereiding op de operatie
Preoperatief onderzoek
U gaat voor de operatie naar het spreekuur van de anesthesioloog. Deze
bespreekt uw gezondheidstoestand met u en bepaalt in overleg met u
welke verdoving er gebruikt gaat worden. De operatie gebeurt onder

algehele narcose of met een ruggenprik (spinaal). De ruggenprik kan
worden gecombineerd met een slaapmiddel, waardoor u weinig tot niets
van de operatie merkt.
Elleboogkrukken
Na de operatie loopt u vier tot zes weken op krukken. Hoe lang precies
is afhankelijk van de pijn aan en zwelling van de knie en hoe snel
het functioneren van de knie herstelt. Wilt u daarom bij uw opname
al elleboogkrukken meenemen? Krukken zijn verkrijgbaar bij een
thuiszorgwinkel bij u in de buurt. Het is verstandig om alvast te oefenen in
het lopen met elleboogkrukken.
Waar u verder rekening mee moet houden:
• U krijgt na de operatie een drukverband om uw knie. Neemt u daarom
ruim zittende kleding mee.
• U kunt na de operatie niet zelf naar huis rijden.
• Omdat u met krukken loopt en rustig aan moet doen, is het prettig als er
thuis iemand is die u na de operatie kan opvangen.
• Zorg dat u voldoende paracetamol in huis heeft.

De opname
Twee werkdagen voor uw opname kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur de
verpleegafdeling bellen via 088 979 80 81. U hoort dan uw opnametijd.
De verpleegkundige controleert of er geen veranderingen zijn in uw
gezondheidstoestand sinds u bij de anesthesioloog bent geweest. Zij of
hij bespreekt verder met u of alles duidelijk is en geeft u informatie over
de gang van zaken op de afdeling. De verpleegkundige vertelt u hoe laat u
op de afdeling wordt verwacht. U wordt in principe de dag van de operatie
opgenomen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.
U wordt opgenomen op de Focuskliniek, afdeling Juliana (route 25). Het is
belangrijk dat u voor de operatie “nuchter” bent. Dit betekent dat u niets
gegeten en gedronken mag hebben. Zie ook de folder “Informatie over
Anesthesie”. U dient voor de opname thuis te douchen en geen gebruik te

maken van make up, nagellak, zalven en crèmes. De verpleegkundige zal
u opnemen op de dag van de operatie en, samen met u, uw gegevens en
medicijngebruik controleren. Er zal bloed afgenomen worden en u krijgt een
kamer toegewezen waar u zich om kunt kleden voor de operatie.
Het is belangrijk om de volgende zaken mee te brengen op de dag van
opname:
• twee elleboogkrukken;
• uw eigen medicatie;
• ruim zittende kleding;
• stevige schoenen;
• een twee euro muntstuk voor uw locker.

De operatie
Een verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte (holding) op
de operatieafdeling. Op de holding krijgt u van een anesthesiemedewerker
een infuus in de hand of arm waarmee vocht en medicatie kan worden
toegediend. U krijgt plakkers op uw borst die de hartslag en het hartritme
meten. U krijgt een bloeddrukband om uw arm en een dopje op de vinger
waarmee het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten.
Om de voorste kruisband te vervangen, worden twee van de drie pezen van
de buigspieren aan de binnenzijde van het bovenbeen weggehaald (figuur
2). Deze pezen zitten aan de binnenzijde-achterkant van het bovenbeen.
Hiervoor wordt een snee van ongeveer drie tot vijf cm in het onderbeen
gemaakt. Van de hamstringpezen (de semitendinosis en de gracilis pees)
wordt een nieuwe kruisband gemaakt.

Figuur 2. Deze delen van de hamstrings worden weggehaald.

De nieuwe voorste kruisband (figuur 3) wordt vastgezet met schroeven.
De weggehaalde pezen groeien na verloop van tijd weer terug. De plek kan
wel nog enige tijd gevoelig blijven. Soms wordt gebruik gemaakt van een
donorpees. Uw orthopedisch chirurg bespreekt met u wat voor u de beste
methode is.

Figuur 3. De nieuwe voorste kruisband
Sommige patiënten hebben ook een gescheurde meniscus. Deze kan vaak
tijdens dezelfde operatie behandeld worden. Wanneer u een ruggenprik
krijgt, kunt u dan meekijken op een beeldscherm. De orthopedisch chirurg
legt dan uit wat u ziet.
De operatie duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur. De orthopedisch
chirurg maakt voor de meniscusoperatie aan de voorzijde van de knie
twee sneetjes van ongeveer een centimeter. Vervolgens brengt de chirurg
een dunne kijker (artroscoop) in de knie, met een lichtkabel daarop
aangesloten. De artroscoop wordt aangesloten op een videocamera en een
beeldscherm. Tijdens de operatie wordt het gewricht voortdurend gespoeld
met een zoutwateroplossing.

Na de operatie
Na de operatie blijft u ongeveer een uur op de uitslaapkamer. Als alles goed
met u gaat, gaat u terug naar de afdeling. In totaal bent u vier tot vijf uur
van de verpleegafdeling af.
Voor ontslag uit het ziekenhuis komt de fysiotherapeut bij u langs. Als dat
nodig is, wordt er nog een röntgenfoto van de knie gemaakt. Voor een goed
resultaat is het belangrijk om nauwkeurig het revalidatieprogramma te
volgen dat u bij ontslag ontvangt.

U mag uit bed als u weer voldoende gevoel heeft in uw benen. U kunt
in de loop van de dag weer gewoon eten en drinken. Vooral drinken is
erg belangrijk. Voor ontslag moet u nog hebben geplast. Als er geen
bijzonderheden zijn, mag u dezelfde avond nog naar huis.
Het is voor het herstel beter dat u na de operatie zo min mogelijk
pijn heeft. Daarom wordt er na de operatie gestart met paracetamol,
eventueel aangevuld met andere pijnstilling. Voor thuis krijgt u een recept
met pijnstillers mee die u kunt ophalen bij uw apotheek. Om het risico
op trombose (een bloedstolsel) te verkleinen, moet u drie weken een
antistollingsmiddel gebruiken.
U moet het drukverband na drie dagen verwijderen. Als de wondjes nog
niet dicht zijn, kunt u ze afplakken met een pleister. Douchen na het
verwijderen van het drukverband is geen probleem. In bad gaan raden we u
de eerste drie weken af.

Adviezen
• Houd het geopereerde been de eerste week zoveel mogelijk hoog en
gestrekt.
• U moet vier tot zes weken met krukken lopen. Als tijdens de operatie
ook de meniscus is gehecht, dan moet u sowieso zes weken met krukken
lopen.
• U mag het geopereerde been volledig gebruiken, voor zover de pijn dat
toelaat.
• U mag niet springen, geen draaibewegingen maken en u mag de knie tot
zes weken na de operatie niet verder buigen dan 90 graden. U leert van
de fysiotherapeut wanneer en hoe u deze bewegingen weer kunt doen.
• U mag uw knie niet ondersteunen met een kussen, anders kunt u het
been op lange termijn niet meer goed strekken.

Controle
U komt na twee weken terug op de polikliniek Orthopedie. U heeft dan een
afspraak om de hechtingen te laten verwijderen. Na ongeveer zes weken

komt u nog een keer voor controle terug bij uw orthopedisch chirurg.
De afspraken krijgt u mee bij ontslag uit het ziekenhuis. Afhankelijk van het
herstel wordt een eventuele verdere behandeling met u besproken.

Oefeningen
1. Ga zitten op een stoel of op tafel. Ondersteun het geopereerde been met
het goede been. Buig de knie rustig, waarbij u het geopereerde been blijft
ondersteunen. Herhaal dit tien keer.

2. Ga op uw rug liggen op de grond of op bed. Met de hiel van het
geopereerde been schuift u over de grond, waardoor de knie buigt. De hiel
blijft gedurende de beweging aan de grond. Herhaal dit tien keer.

3. Ga op uw rug liggen op de grond of op bed. Til het geopereerde been
gestrekt op (straight leg raising). Herhaal dit tien keer.

4. Ga zitten op een stoel. Schuif met de voet van het geopereerde been
over de grond, waardoor de knie buigt. De voet blijft gedurende de
beweging aan de grond. Herhaal dit tien keer.

5. Ga staan, met het goede been voor en het geopereerde been achter. De
hiel van het geopereerde been blijft aan de grond en de voet staat recht,
waardoor de kuit oprekt. Houdt dit drie keer 20 seconden vast.

Complicaties
Complicaties bij een voorste kruisband reconstructie kunnen zijn:
• Een doof en/of tintelend gevoel naast het litteken en in het onderbeen.
Dit kan langere tijd duren en eventueel niet volledig herstellen. Dit komt
doordat de zenuw gekneusd is door het weghalen van de spierpezen. Dit
heeft geen invloed op de functie van de knie.
• Het litteken kan gevoelig blijven, vooral bij het zitten op de knie.
• De knie kan stijf worden en daardoor niet meer goed gebogen of gestrekt
worden.

Ook algemenere complicaties kunnen ontstaan, zoals:
• een langdurige, forse zwelling;
• een bloeding;
• ontsteking van het kniegewricht;
• trombose/longembolie. Er is dan een bloedstolsel ontstaan dat een
ader in uw been verstopt. Om dit te voorkomen, moet u drie weken een
antistollingsmiddel gebruiken.
Neem contact op als:
• de hele knie dik wordt en/of meer pijn gaat doen;
• de knie warm aanvoelt en/of rood wordt;
• u niet meer op het been kunt staan, terwijl u dit eerder wel kon.

Autorijden - Sport - Werkhervatting
U mag weer autorijden zodra u goed en volledig belast kunt lopen
zonder krukken. Het weer beginnen met sporten gaat in overleg met de
fysiotherapeut en de orthopedisch chirurg. Het moment waarop u weer aan
het werk kunt, is afhankelijk van de aard van de ingreep en het soort werk
dat u doet.

Tot slot
Enkele dagen na de operatie zal de verpleegkundige van de Focuskliniek
contact met u opnemen en vragen hoe het gaat.
Belangrijke telefoonnummers:
Polikliniek:
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 - 12.00 uur
U kunt de verpleegkundig specialist ook bereiken via e-mailadres:
VSorthopedie@haaglandenmc.nl
Focuskliniek orthopedie verpleegafdeling:
088 979 80 81.
De Focuskliniek is in het weekend gesloten van zaterdagmiddag 16:00 uur
tot maandagochtend 07:00 uur. In de tussentijd kunt u bij dringende vragen
of bij complicaties de Spoedeisende Hulp (SEH) bellen. De SEH van HMC
Bronovo is bereikbaar via telefoonnummer 088 979 44 45.
Fysiotherapie:
088 979 23 23
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.00 uur
Voor meer informatie kunt u ook onze website bekijken:
www.haaglandenmc.nl
Verder kunt u de HMC Zorgapp gratis downloaden via de Google Playstore
of de Apple Appstore. Met behulp van de HMC Zorgapp wordt u stap voor
stap geleid door voorbereiding, ingreep en herstel bij een voorste
kruisbandreconstructie.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl

NR. H0284-NL Januari 2018

Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

