
Knieklachten

De knie is een heel beweeglijk gewricht. Dat kan voor verschillende problemen en
klachten zorgen bij het sporten en in het dagelijks leven. Er kunnen bijvoorbeeld
klachten ontstaan aan de kruisband of aan de meniscus, u kunt last hebben van een
zogenoemde 'springersknie' of u kunt last hebben van artrose. Een overzicht van
mogelijke knieklachten:

kruisbandklachten;
meniscusletsel;
springersknie (jumpers knee);
knieslijtage (artrose);
reumatoïde artritis;
slijmbeursontsteking;
gescheurd kraakbeen;
botbreuk in de knie;
botontkalking.

Het blijkt vaak moeilijk om de oorzaak van de knieklachten te achterhalen. Het stellen
van de juiste diagnose met de beste behandeling vraagt om specialistische kennis en
ervaring.

 

Wat kunnen het St. Anna Ziekenhuis en TopSupport
bieden bij knieklachten?
Bij TopSupport kunt u terecht voor een snelle diagnose en een passende behandeling
voor vrijwel alle knieklachten. Bij ons werken (sport)fysiotherapeuten, sportartsen,
orthopedisch chirurgen van het St. Anna Ziekenhuis en (sport)radiologen nauw
samen.  Zowel bij lichte klachten als bij complexe en hardnekkige knieklachten waarbij
wellicht een operatie noodzakelijk is, kan TopSupport u helpen om zo snel en goed
mogelijk van uw klachten af te komen.

Heeft u acute klachten? Dan kunt u iedere maandag terecht op het gratis
sportblessure inloopspreekuur. U kunt natuurlijk ook altijd een gewone afspraak
maken met een van onze (sport)fysiotherapeuten of sportartsen. Ook kunt u na
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verwijzing van uw huisarts in aanmerking komen voor het sneltraject ‘Acute knie’. Dit
sneltraject richt zich op alle acute knieklachten. Bekeken wordt of deze een operatieve
dan wel niet-operatieve behandeling nodig hebben. U wordt binnen een week na
verwijzing gezien op de polikliniek locatie Eindhoven. Tijdens het eerste consult vindt
alle benodigde diagnostiek plaats en ontvangt u een diagnose en concreet
behandelplan. Als een operatie nodig blijkt, wordt deze in overleg met u gepland.
Operaties kunnen doorgaans binnen 1 à 2 weken plaatsvinden. Dit behandeltraject is
gericht op mensen tussen de 18 en 45 jaar.

Behandelingen en onderzoeken bij
knieklachten

a
Artroscopie van de knie — PDF
Artrosespreekuur

b
Beweegprogramma Artrose

k
Kijkoperatie knie (artroscopie) — PDF
Knieklachten acuut (sneltraject)
Knieprothese (een nieuwe knie)

m
Medisch consult sportarts
Meniscusoperatie

r
Revalidatie na nieuwe heup of knie

s
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Scharnierbrace knie
Sportblessure inloopspreekuur
Sportblessure inloopspreekuur voor kinderen
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Voorste kruisbandletsel acuut (sneltraject)
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