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Unicompartimentele artrose van de knie 

 



Unicompartimentele prothese 

 



Innovaties 

• Verankering 

– Ingroeiprothese 

• Positionering 

– 3D patiënt specifieke mallen 
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Verankering 
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• Ingroeiprothese 

• Veilig? 

• Minder lijntjes? 



Verankering 

Botcement 
Aantal lijnen 

Ingroeiprothese  
Aantal lijnen 

Designergroep 62% 9% 



Verankering 
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Ingroeiprothese  
Aantal lijnen 

Designergroep 62% 9% 

Eigen resultaten 21% 17% 
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Verankering 

• Operatieve data vergelijkbaar 

• Klinische resultaten vergelijkbaar 
 

Ingroeiprothese is veilig te gebruiken en 
vergelijkbaar met gecementeerde prothese 

 

 

 

 



Positionering 

• Tijdens operatie positioneren gouden 
standaard 



Positionering 

• Digitaal plannen voor de operatie 



Positionering 
Betrouwbaarheid mallen 

• Scan na operatie 

• Vergelijking stand met plan 

 



Positionering 
Betrouwbaarheid mallen 

 

• Mallen zijn betrouwbaar 

• Planning is cruciaal 

• Bijzagen kan positie negatief beïnvloeden 
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3D planning werkt goed maar is vergelijkbaar met 

conventionele manier 
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Complicaties 

• Wisseloperatie nodig 



Complicaties 

• Slijtage andere compartiment 

• Loslating 

• Infectie 

• Plastic glijlaag luxatie  

• Pijn zonder bekende oorzaak 

 



Wisseloperatie nodig? 
Verklaarbare pijn na uni knie 

 

• Pijn + 
– Loslating 

– Artrose ander compartiment 

– Infectie 

– Luxatie plastic  

 

Geen verklaarbare pijn na uni knie 

 

• Pijn + 
– Geen verklaring 
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• Na wissel geen pijn meer 

• Wel tevreden over resultaat 

Geen verklaarbare pijn na uni knie 

 

• Na wissel nog steeds pijn 

• Niet tevreden over resultaat 

Een wisseloperatie is niet de oplossing voor 
pijnklachten indien de pijn niet verklaard kan worden. 
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Positioneren tijdens wisseloperatie 

 

 

 

 

 

 



Positioneren tijdens wisseloperatie 
 
 
 
 
 

3D planning helpt in moeilijke gevallen tijdens 
wisseloperaties 

 



De rol van de chirurg 
 

• Kritisch blijven kijken tijdens de operatie 
 

• Bloedvaten 

• Zenuwbanen 



De rol van de chirurg 
 

• Kritisch blijven kijken tijdens de operatie 
 

• Bloedvaten 

• Zenuwbanen 

De chirurg blijft belangrijke factor 



Conclusie 
• Ingroeiprothese is vergelijkbaar met gecementeerde 

prothese 
• 3D planning werkt goed maar is vergelijkbaar met 

conventionele manier 
• Wisseloperatie is niet de oplossing indien geen 

verklaring voor de pijn voorhanden is 
• 3D planning helpt in moeilijke gevallen tijdens 

wisseloperaties 
• De chirurg is nog steeds een belangrijke factor 



Dank u voor uw aandacht 


