
 

Folder artrose knie 
 
Adrz en PeriScaldes hebben met de huisartsen, fysiotherapeuten en de orthopedisch chirurgen 
gezamenlijk een regionaal artrose netwerk opgericht zodat patiënten met artrose de beste zorg 
dichtbij huis kunnen ontvangen. 
Zij volgen daarbij het wetenschappelijk bewezen ‘stepped care model’. 
 

Wat is artrose? 
Artrose is een gewrichtsziekte, waarbij het kraakbeen beschadigd is. Hierdoor kan het gewricht de 
schokken van een beweging minder goed opvangen. Als gevolg hiervan kunnen er pijnklachten en 
zwelling ontstaan. 
 
Artrose komt vaak voor in het heup- en kniegewricht en is een chronische aandoening die geleidelijk 
erger kan worden. 
 
Wat zijn de klachten bij artrose van de knie? 

• Pijn en stijfheid zijn de meest voorkomende symptomen. Bij het opstaan of op gang komen is 
er pijn. Dit wordt startpijn genoemd. Lopen, traplopen en bukken wordt vaak steeds 
moeilijker. 

• Het gewricht kan kraken. 

• Er ontstaat zwelling en het gewricht kan warm aanvoelen. 

• Door beschadiging van het kraakbeen bewegen de botuiteinden minder soepel. Hierdoor 
komt er meer kracht op de botten onder het kraakbeen te staan. Het bot probeert deze 
grotere belasting op te vangen door wat breder te worden. Aan de rand van het bot kunnen 
zichtbare uitsteeksels ontstaan. In een vergevorderd stadium kan de stand van de botten 
veranderen. 

 
Kijk op Thuisarts.nl wat u zelf al kunt doen om als u artrose van de knie heeft. 
 
De Keuzehulp voor knie artrose kan u helpen bij het bepalen van uw keuze voor behandeling. 
 

Bij de huisarts 
Als u met klachten aan uw knie bij de huisarts komt, doet de huisarts lichamelijk onderzoek bij u. De 
huisarts vertelt u dat u artrose heeft. Als eerste wordt u behandelt voor het verminderen van uw 
klachten en het verbeteren van de functie van het gewricht. U krijgt oefeningen en voorlichting over 
hoe u kunt omgaan met artrose. 
Als de functie van het gewricht verbetert, is de volgende stap om actiever te worden. Deze 
lichamelijke activiteit bevordert gewichtsverlies en verbetert de algehele gezondheid. Dit zijn de 
eerste stappen voor mensen met artrose en deze stappen moeten zo vroeg mogelijk worden gemaakt. 
 
Als dit onvoldoende helpt zijn er een aantal mogelijkheden: 

• De huisarts schrijft u pijnstilling voor. 

• De huisarts kan u verwijzen naar een fysiotherapeut. De fysiotherapeut geeft u advies om het 
lopen en bewegen te helpen verbeteren. 

https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-van-knie
https://www.keuzehulp.info/cz/knieslijtageplus/intro/2


 
 
 

• De huisarts kan u verwijzen naar een diëtist. De diëtiste geeft u advies over afvallen waardoor 
u zich makkelijker beweegt en uw gewrichten minder belast. 

 
Als normale pijnstilling niet of onvoldoende helpt is het bij artrose in de knie ook mogelijk dat uw 
huisarts u een injectie in de knie geeft. Deze injectie, bestaande uit een verdovingsmiddel en 
corticosteroïden, is in veel gevallen een onderzoek en behandeling ineen. Door de injectie wordt het 
pijnlijke gewricht tijdelijk verdoofd. Op deze manier kan getest worden of de pijnklachten minder 
worden of verdwijnen. Hiermee wordt dus onderzocht of het gewricht de oorzaak is van de klachten. 
Tegelijkertijd kunnen de corticosteroïden de pijn langdurig, of soms zelfs definitief, onderdrukken. 
 

Bij de fysiotherapeut 
De fysiotherapeut geeft u advies geven om het lopen en bewegen te helpen verbeteren. Ook door 
oefeningen kunnen de klachten verminderen. Oefeningen maken de spieren rond het gewricht 
sterker. De fysiotherapeut legt uit welke oefeningen u kunt doen en hoe u ze moet doen. Zij kunnen 
het ook voordoen. Daarna kunt u de oefeningen thuis zelf doen of onder begeleiding blijven. Blijf de 
oefeningen regelmatig doen. Daarmee voorkomt u dat de klachten terugkomen of erger worden. 
 
Aan een afspraak of behandeling bij de fysiotherapeut zijn kosten verbonden. De zorgverzekeraar 
vergoedt de kosten afhankelijk van uw verzekering. 
 

In het ziekenhuis 
Als u naar uw specialist in Adrz gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u (meestal) meerdere 
mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, 
hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s van de ingreep, uw leefstijl, uw beroep, uw 
wensen. Niemand kent uw situatie beter dan uzelf. Het is daarom belangrijk dat u altijd vragen stelt, 
ook als u ergens twijfels over heeft. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te 
zetten. Deze consultkaart kan u en uw arts helpen als jullie overleggen over de mogelijkheden voor 
behandeling. 

• Consultkaart artrose knie (ontwikkeld door Adrz) 
 

Vragen? 
Indien u zorg inhoudelijke vragen heeft kunt u deze stellen aan de zorgverlener. Heeft u vragen, 
opmerkingen of tips voor het artrose netwerk dan kunt u mailen naar kwaliteit@periscaldes.nl, we 
nemen dan graag contact met u op. 
 
U kunt veel informatie over artrose vinden op de website van de patiëntenvereniging: 
https://www.poly-artrose.nl/  
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.adrz.nl/app/uploads/2020/09/Consultkaart-Knie-artrose.pdf
mailto:kwaliteit@periscaldes.nl
https://www.poly-artrose.nl/

