
Paramedische ziekenhuiszorg - fysiotheraPie

Voorste 
kruisbandreconstructie
oefeningen en richtlijnen

Bij een voorste kruisband reconstructie brengt de arts op de plaats van de oude 
voorste kruisband een vervangende band in. Waarom en hoe dit gebeurt kunt u 
lezen in de folder die u van uw orthopedisch chirurg ontvangt.
 
Na de ingreep wordt u naar de afdeling Dagbehandeling gebracht. In de namiddag 
of vroege avond zult u naar huis kunnen.
 
In deze folder wordt het revalidatieproces beschreven.
 
Belangrijk:
•	 De eerste 2 weken na de operatie staan vooral in het teken van  

wondgenezing.
•	 Het duurt ongeveer 6 weken voordat de nieuwe voorste kruisband is  

vastgegroeid in het bot.
•	 Vanaf 6 weken groeien de bloedvaten in de nieuwe voorste kruisband. Op 

deze manier wordt de getransplanteerde pees omgezet in levend pees- 
weefsel. Tot de tijd dat de bloedvaten zijn ingegroeid, wordt de voorste kruis-
band nog niet gevoed en neemt de treksterkte af. Dit heeft gevolgen voor de 
belastbaarheid van de knie.

 
Voorafgaand aan de operatie neemt u contact op met een fysiotherapeut bij u in 
de buurt. U maakt 2 afspraken bij deze fysiotherapeut:
1. een afspraak voor een 0-meting voor de operatie. Deze Metingen&Testen zijn 

de uitgangswaarden voor uw revalidatie. Als dit niet bij uw eigen fysiotherapeut 
kan plaatsvinden, doen we dit tijdens de instructie die u voor de operatie in het 
ziekenhuis krijgt.

2. een afspraak voor de dag na de operatie. 

deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. het betreft 

algemene informatie. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Wat gebeurt er op de dag van de operatie?
Na de operatie is uw been van bovenbeen tot voet ingepakt in een drukverband. Voor-
dat u naar huis gaat verwijderd de verpleegkundige dit verband.  
 
De fysiotherapeut neemt in de middag de eerste oefeningen met u door en leert het 
lopen met elleboogkrukken (maximaal 10% belast) aan. Als dat nodig is oefent u ook 
traplopen.
 
Daarna gaat u met ontslag naar huis. 
 
De dag na operatie hebt u de eerste afspraak met uw eigen fysiotherapeut. Deze 
neemt met u de volgende oefeningen door:
•	 Flexie mobilisatie, streven is minimaal 70°
•	 Gestrekt been heffen
•	 Lopen met elleboogkrukken 10% belast
 
De controleafspraak bij de orthopedisch chirurg krijgt u thuisgestuurd. Deze afspraak 
is ongeveer 8 weken na de operatie op de polikliniek Orthopedie van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis.
 
Wat is belangrijk bij de revalidatie na de operatie?
 

- De eerste 8 weken is het niet wenselijk dat u uw 
knie actief strekt. Hierbij gaat het om de beweging van 
45° (half-haaks) tot 0° (helemaal gestrekt). 
   
- U mag uw knie in de eerste 8 weken niet  
overstrekken.
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oefeningen tijdens opname 
Dit schema is bedoeld als ruggensteuntje bij het onthouden van de oefeningen. Volg 
de instructies goed op!
 

1 5 sec. aanspannen  
5x herhalen. 
In de ziekenhuisfase 
10x per dag uitvoeren.
 
Thuis 3x per dag  
herhalen

Span de bovenbeen-
spier aan door uw knie 
te strekken; hierbij de 
knieschijf optrekken.  
het is belangrijk dat 
de geopereerde knie 
zo snel mogelijk recht/
gestrekt is. let op: de 
knie niet over- strek-
ken!

2 5 sec. heffen 
5 sec. rust 
10x herhalen

Strek de knie door uw 
knieschijf op te trekken. 
Hef het been gestrekt tot 
ongeveer 20 cm boven 
de onderlaag.

 
 

3 Lopen met elleboog-
krukken 10% belast.
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hoe verder na ontslag
 
Metingen & testen
Als u de Metingen & Testen bij uw eigen fysiotherapeut uitvoert, spreekt u met uw 
eigen fysiotherapeut af hoe de revalidatie na ontslag verder gaat.
 
Als u deelneemt aan de Metingen & Testen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is de 
eerste vervolgafspraak bij de fysiotherapie tegelijk met de controle bij de orthopedisch 
chirurg (ongeveer 8 weken na de operatie). Bij ontslag is deze datum nog niet bekend. 
Zodra u bericht heeft gekregen over de controleafspraak bij de orthopedisch chirurg, 
vragen wij u contact op te nemen met de Paramedische Ziekenhuiszorg, afdeling 
Fysiotherapie. Telefoonnummer Paramedische Ziekenhuiszorg: (073) 553 61 55.
De overige afspraken zijn in week 15, na 6 maanden en na 9 maanden (eindmeting).
 
 
Voor een overzicht van uw revalidatie: zie internet: Evidence Statement revalidatie na 
Voorste Kruisband reconstructie.
 
Kort samengevat bestaat uw revalidatie uit: 
 
mobilisatiefase: periode 1 tot 6 weken 
•	 Controle huiswerkoefeningen.
•	 Opbouw spiergevoel en kracht.
•	 Opbouw van belasting bij goed looppatroon, 25% - 50% - 75% - 100%.
•	 Lopen met elleboogkrukken is de eerste 4 weken verplicht.
•	 Bij het traplopen is doorstappen nog niet toegestaan.
•	 Autorijden is een persoonlijke aangelegenheid. Zodra u weer zonder krukken loopt 

kunt u weer autorijden. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaat-
schappij. Het is niet verstandig om te gaan rijden als u nog medicijnen tegen de pijn 
gebruikt.

 
revalidatiefase: periode 6 weken tot 6 maanden
In de periode van 6 weken tot de 6e maand oefent u ongeveer 2 keer per week bij de 
fysiotherapeut. Het doel is:
•	 Vergroten van de buiging.
•	 Krachtsverbetering.
•	 Stabiliteitstraining.
•	 U mag de knie nu wel over het hele traject strekken door eigen spierkracht.
•	 Vanaf 2 maanden mag u weer buiten fietsen.
•	 Vanaf 3 maanden mag u starten met joggen.
•	 Vanaf 5 maanden mogen krachtsexplosies, snelle wendingen, draaiingen en  

plotseling afremmen, onder zeer gecontroleerde omstandigheden worden  
geoefend.

  
sportrevalidatie fase: periode van 6 maanden tot 9 maanden
 U krijgt richtlijnen voor fitness en krachttraining.
•	 U mag nu sprinten en zwemmen.
•	 Bij het zwemmen van de schoolslag moet u explosieve bewegingen nog vermijden.
•	 Negen maanden na de ingreep mag u weer starten met wedstrijdsporten, als de 

spieren van uw bovenbeen weer sterk zijn.
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