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Vox Populi – de mythe doorprikt 

• “Een ‘halve knie’ is maar een tussenstap, over enkele jaren 
moet je opnieuw geopereerd worden” 

• “De resultaten van die prothesen zijn niet goed, er moeten er 
veel meer opnieuw geopereerd worden dan bij totale 
knieprothesen” 

• “Als je bij de orthopedist gaat, vraag dan maar naar een 
volledige knieprothese, zodat je er vanaf bent” 



Vox Populi – de mythe doorprikt 

• Registers: fluctuatie doorheen de jaren 

 

 

 

 

 

• Survival rate 

• Outcome scores weinig of niet in rekening gebracht 

 



Vox populi – de mythe doorprikt 

• Register Engeland & Wales:  

 UKP: 87,5% 10-jaars overleving 

 TKP: 96,6% 10-jaars overleving 

• Tevredenheid na UKP: 2,7x TKP 

• ‘Vergeten knie’: 1,8x TKP 



Vox populi – de mythe doorprikt 

• Revisie bij slecht resultaat, slechte functie: 

 TKP: 12% 

 UKP: 63% 

 UKP makkelijker te reviseren 

• Indicatie!!... 

• Overlevingscijfers op zich zeggen weinig, dienen 
gecombineerd te worden met outcome scores, functionele 
scores 



Principe 

• Minimaal invasieve procedure 

• Vervangen wat versleten is, alle gezonde delen van de knie worden 
bewaard 

• Herstel van de natuurlijke mobiliteit en stabiliteit van de knie. Geen 
correctie van extra-articulaire problemen bv. varusallignatie in de tibia  

 

• Sneller herstel, minder pijn, kortere hospitalisatie 



Indicaties 

• Anteromediale gonarthrose, bot-op-bot 

• Ligamentair stabiel 

• Intact lateraal kraakbeen, intacte laterale meniscus 

• Patellofemorale arthrose geen contra-indicatie (ihb 
mediale facet) 

• Intra-articulaire varus is te corrigeren 

• Extensiedeficit niet > 15° 

  

• Low èn high demand patienten itt TKP enkel low(er) 
demand. 



Indicaties 

• Varusstand t.g.v. mediale slijtage (intra-articulair) wordt 
gecorrigeerd 

• Constitutionele (aangeboren) extra-articulaire varusstand 
wordt NIET gecorrigeerd.  

• Slijtagepatroon verandert niet na UKP 

=> geen plotse slijtage in andere delen van de knie te 
verwachten 





Techniek 

• Mediaal tot naast patella, geen spieren losmaken 



Techniek 



Techniek 

• Tibiacoupe, van daar wordt alles opgebouwd 

 



Techniek 

• Eerst in 90° flexie, wordt dan overgezet naar extensie 

 



Techniek 



Techniek 



Techniek 

=> doorheen hele bewegingsboog zelfde ruimte en spanning 
tussen prothesecomponenten 

 



Techniek 



Techniek 

• ‘Resurfacing’ van het versleten oppervlak, slechts heel weinig 
bot wordt weggenomen 

 



Techniek 

• Door weinig weefselschade en beperkt 
wegnemen van bot: weinig bloedverlies 
of nabloeding. 

• => Geen redon, eigenlijk ook perfect 
doenbaar zonder garrot. 

• LIA (Local Infiltration Anesthesia) 

• Zo mogelijk zelfde dag nog uit bed. 



Resultaten 

• Survival rate 

 94% op 15 jaar 

 91% op 20 jaar 

• Betere mobiliteit ivm TKP 

• Betere functionaliteit ivm TKP 

• Lagere kost 

 Direct: kost prothese, hospitalisatie 

 Indirect: werkverlet 

• Indien goede indicatie bij oudere patienten: 
Winners! 

 





Conclusie 

• Lange weg afgelegd, wat moeten opboksen tegen 
vooroordelen en scheefgetrokken statistieken 

• Maar bij de juiste patient: zeer valabele en degelijke oplossing 
voor arthroseprobleem! 
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