
 

 

SAP 14377 

Ontslagdocument totale knieprothese 

Informatie voor patiënten 

Beste patiënt 
  
 
Vandaag verlaat u het ziekenhuis na het plaatsen van een knieprothese. 
Omdat de verdere revalidatie en de opvolging goed zouden verlopen, overlopen we eventjes alle belangrijke afspraken. 
 
U hebt volgende documenten ontvangen: 
 

1. Eén afspraak om op raadpleging te komen bij dr. Backaert of dr. Willaert 
 
 
2. Voorschrift verpleegkundige zorg 

 

a)  CLEXANE: gedurende 20 dagen, vanaf het ontslag uit het ziekenhuis, krijgt u elke dag een spuitje Clexane® om flebitis te 

voorkomen. Wanneer u Xarelto pilletjes neemt, zijn de spuitjes niet nodig. 
 

1. Voorschrift: u hebt één medicatievoorschrift gekregen voor 10 spuitjes Clexane®.  
Haal die bij uw apotheek van zodra u thuis bent. 
De volgende reeks spuitjes moet uw huisarts voorschrijven. Vraag dit tijdig aan uw huisarts. 

  
2. Toediening: 

 Als u naar huis gaat, komt een thuisverpleegkundige elke dag langs om een spuitje toe te dienen 

 ofwel zorgt u zelf voor een thuisverpleegkundige. 

 ofwel regelt de sociale dienst van het ziekenhuis de afspraak met een verpleegkundige. 

 Als u naar een revalidatiecentrum of een hersteloord gaat (bv. BZIO, Ter Duinen,…): de verpleegkundige van het 
centrum geeft u elke dag het spuitje. 

 
b) WONDZORG: 

  Belangrijk: de hechtingsdraad moet tussen de 14 en 20 dagen na de ingreep verwijderd worden. 
 Deze wordt door uw huisarts of de verpleegkundige van het revalidatiecentrum/hersteloord  verwijderd. 

  Eventueel hebt u ook een voorschrift voor wondzorg gekregen voor de thuisverpleegkundige. 
 Dit is enkel nodig als de wonde nog verzorgd moet worden. 
 Indien er geen wondzorg nodig is, blijft het verband dicht.  

 
 

3. Voorschrift kinesitherapie 
 

Er zijn een aantal mogelijkheden voor revalidatie: 
 
1. U gaat naar huis en u kiest voor een zelfstandig kinesist (privé) 

 ofwel gaat u bij de kinesist thuis (aan te raden)  

 ofwel komt de kinesist bij u thuis. 
2. U gaat naar huis en u komt naar het revalidatiecentrum van het Az Damiaan op het gelijkvloers. 
3. U gaat naar huis en gaat ambulant revalideren in een ander revalidatiecentrum of een hersteloord (BZIO, Ter Duinen,…). 
4. U wordt opgenomen op de dienst Sp-locomotorische revalidatie in Az Damiaan. 
5. U wordt opgenomen in een revalidatiecentrum of een hersteloord (BZIO, Ter Duinen,……). 
 
Het rapport van de oefeningen die u reeds hebt uitgevoerd tijdens uw opname in het ziekenhuis, geeft u altijd af aan uw  
kinesist. 
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4. Voorschrift medicatie 
 

U hebt een voorschrift gekregen voor  

 Clexane®: zie hoger. 

 Neem, indien nodig, een Dafalgan® 1 g (maximum 3 per dag).  
Indien dit niet volstaat, neem een Tradonal Odis® 50 mg (maximum 6 per dag). 

 U nam een bloedverdunner vóór de ingreep.  
U mag die herstarten na het beëindigen van de Clexane® spuitjes en dit in samenspraak met uw huisarts! 

 Xarelto: u krijgt de medicatie mee vanuit het ziekenhuis. Vanaf dag 1 van de operatie tot en met 20 dagen later dient u 
deze medicatie in te nemen. U neemt deze medicatie volledig uit.  
 

 
5. Aandachtspunten 
 

 Contacteer uw huisarts bij uw thuiskomst.  

 De huisarts heeft reeds een brief ontvangen van dr. Backaert of dr. Willaert. Hij is op de hoogte van de ingreep, het verblijf 
en de nazorg. 

 Mogelijke problemen: wat doen? 

 Indien u koorts maakt: contacteer uw huisarts 

 Indien er blijvende wondproblemen zijn: contacteer uw huisarts. 

 Indien u hevige pijn voelt aan de knie: contacteer het secretariaat orthopedie (tel. 059 41 42 60) of uw huisarts. 

 In dringende gevallen: spoedopname Az Damiaan. 

 Autorijden/fietsen: u mag autorijden en fietsen van zodra u uw knie goed kan plooien en strekken en voldoende hersteld 
bent. Overleg met uw kinesist.  

 Nemen van een douche of bad: 

Douche: wanneer er een doorzichtig verband (Opsite) op de wonde is aangebracht, mag u een kortdurende douche  
nemen. Twee dagen nadat de hechtingsdraad verwijderd is én als de wonde genezen is, kan u een douche nemen. 
Bad (ligbad): u wacht vier weken om een bad te nemen. 

 Kaartje met implantaatnummer: dit is een kaartje waarop vermeld staat dat u een knieprothese hebt. Indien u dit nog niet 
gekregen hebt, kan u dit vragen op de eerstvolgende consultatie aan de arts. Hou dit kaartje steeds bij uw identiteitskaart.  


