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Een knieprothese gaat helaas niet eeuwig mee.
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• Als expertisecentrum hebben wij de juiste mensen en de middelen,
die voor een regionaal ziekenhuis niet altijd binnen bereik liggen.
Daarom worden mensen naar ons doorverwezen bij complexe
klachten hun knieprothese.
• We hebben alle specialismen in huis om infecties en andere
klachten aan protheses te behandelen.
• Niet alledaagse ingrepen doen we met twee ervaren
knie-orthopeden.
• Snel terecht: patiënten die voor een knierevisie komen krijgen
voorrang.

(Bij één patiënt kunnen meerdere redenen een rol spelen
om de prothese te vervangen)

1,6% Breuken rondom prothese

Cijfers 2019
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Leeftijd jongste patiënt:

Gemiddelde reisafstand patiënten in km:
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Mensen die al ergens anders in behandeling zijn geweest
komen vervolgens bij de Sint Maartenskliniek op aanraden
van een (huis)arts, maar ook door zelf op zoek te gaan naar
informatie.

95%

van onze patiënten die een knierevisie
ondergaat, is voordat ze bij de
Sint Maartenskliniek komen al in een
ander ziekenhuis in behandeling geweest
voor zijn klachten.

56%

van onze verwijzingen voor klachten aan
knieprothese zijn afkomstig van huisartsen.

Innovatie, toegepaste research en opleidingscentrum.
Zorg op meerdere locaties: Nijmegen, Woerden en Boxmeer.
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gemiddeld.

ingreep heet een revisie. De operatie is erop gericht om

Leeftijd oudste patiënt:

Aantal orthopedisch chirurgen dat
regelmatig een knierevisie of
andere complexe knieoperatie
uitvoert:
Lid van International Society of Orthopaedic Clinics en
European Knee Society.

echter voorkomen dat een ‘nieuwe knie’ eerder klachten
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Meeste orthopeden:

Aantal knierevisieoperaties 2015-2019

bij de Sint Maartenskliniek

Aantal knierevisieoperaties:

35.000

Meeste orthopediepatiënten
per jaar:
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Knierevisieoperaties 2019

Verdeling vrouw/man

Verdeling (in aantal) per leeftijdsgroep
Ouder dan 80

23
58,7%

41,3%

Van 70 tot 79

8 Jonger dan 50
66

Van 50 tot 59

Kwaliteit

86%

van onze patiënten ervaart 3 maanden na
de revisie-operatie minder pijn aan de knie.

69%

van onze patiënten merkt na 3 maanden al
verbetering qua functioneren van de knie.
Na 2 jaar is dit 79%.

86%

van de patiënten geeft aan de operatie nog
een keer te willen ondergaan mocht dat
nodig zijn.

Deze cijfers zijn gebaseerd op onderzoek door onze Research
afdeling en afkomstig uit een grote database met uitkomsten van
revisieoperaties die wij sinds 2003 bijhouden.
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www.maartenskliniek.nl/knierevisie

