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Wat	  is	  artrose?	  
Het	  kraakbeen	  in	  uw	  gewrichten	  zorgt	  ervoor	  dat	  u	  soepel	  kunt	  bewegen.	  Bij	  het	  ouder	  
worden	  treedt	  slijtage	  van	  dit	  kraakbeen	  op.	  In	  ieder	  gewricht	  speelt	  dit	  proces	  zich	  in	  
meer	  of	  mindere	  mate	  af.	  Op	  termijn	  wordt	  het	  gewricht	  stijver	  en	  verandert	  de	  stand.	  
Vooral	  in	  de	  knie	  of	  heup	  geeft	  dit	  nogal	  eens	  klachten,	  omdat	  deze	  gewrichten	  uw	  
lichaamsgewicht	  dragen.	  Normale	  dagelijkse	  belasting,	  zoals	  langer	  staan,	  lopen,	  
traplopen	  en	  overeind	  komen	  wordt	  dan	  een	  opgave.	  
	  
Wat	  zijn	  de	  klachten?	  
Uw	  gewrichten	  voelen	  stijf	  aan,	  het	  bewegen	  doet	  pijn	  en	  u	  heeft	  moeite	  met	  lopen.	  Niet	  
zelden	  treden	  ontstekingsreacties	  op:	  het	  gewricht	  is	  rood	  en	  gezwollen	  en	  voelt	  warm	  
aan.	  Zo	  nu	  en	  dan	  last	  is	  niet	  zorgelijk,	  maar	  bij	  verergering	  is	  het	  goed	  de	  klachten	  te	  
bespreken	  met	  uw	  huisarts	  of	  fysiotherapeut.	  Afhankelijk	  van	  het	  stadium	  van	  de	  klacht	  
kan	  de	  fysiotherapeut	  u	  behandelen	  of	  helpen	  bij	  het	  goed	  bewegen.	  Uw	  huisarts	  kan	  
afhankelijk	  van	  de	  ernst	  van	  de	  artrose	  medicatie	  voorschrijven	  tegen	  de	  pijn	  en	  de	  
ontstekingen.	  
	  
Stadia	  van	  artrose	  
Het	  proces	  van	  artrose	  doorloopt	  een	  aantal	  stadia	  variërend	  van	  een	  incidentele	  
ontstekingsreactie	  tot	  de	  situatie	  waarin	  het	  kraakbeen	  (gewrichtsbekleding)	  volledig	  
verloren	  is	  gegaan.	  Ieder	  stadium	  vraagt	  om	  een	  specifieke	  aanpak.	  
	  
Valkuil	  
Door	  de	  klachten	  bent	  u	  wellicht	  geneigd	  minder	  te	  bewegen,	  maar	  verminderd	  
bewegen	  is	  de	  grootste	  valkuil.	  Het	  proces	  van	  artrose	  zal	  dan	  juist	  toenemen.	  De	  kunst	  
is	  voldoende	  te	  bewegen	  en	  te	  zorgen	  dat	  uw	  spieren	  in	  orde	  blijven.	  Juist	  uw	  spieren	  
beschermen	  het	  gewricht.	  
	  
Fysiotherapeutisch	  onderzoek	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  uw	  fysiotherapeut	  zicht	  krijgt	  op	  uw	  dagelijkse	  belasting,	  zodat	  u	  
gericht	  geadviseerd	  kan	  worden	  hoe	  u	  het	  beste	  met	  uw	  klacht	  om	  kunt	  gaan.	  Iedere	  
fysiotherapeut	  van	  Kernpraktijken	  zal	  u	  daarom,	  voorafgaand	  aan	  de	  behandeling,	  goed	  
onderzoeken.	  Dit	  is	  belangrijk	  om	  het	  stadium	  van	  de	  artrose	  vast	  te	  kunnen	  stellen.	  
Afhankelijk	  van	  het	  stadium	  wordt	  de	  juiste	  behandeling	  in	  gang	  gezet.

Artrose	  
	  
Slijtage	  behoort	  bij	  het	  ouder	  worden.	  Bij	  artrose	  vermindert	  het	  kraakbeen,	  waardoor	  
allerlei	  klachten	  kunnen	  ontstaan.	  Optimaal	  bewegen	  vertraagt	  dit	  proces.	  Binnen	  
kernpraktijken	  is	  een	  speciaal	  beweeg-‐	  en	  behandelprogramma	  opgesteld	  voor	  mensen	  
met	  artrose	  of	  slijtage.	  



Fysiotherapeutische	  behandeling	  
Na	  literatuuronderzoek	  over	  de	  relatie	  tussen	  artrose	  en	  verminderd	  bewegen	  werd	  
door	  ons	  een	  speciaal	  beweeg-‐	  en	  behandelplan	  ontwikkeld	  om	  u	  in	  staat	  te	  stellen	  
effectief	  te	  gaan	  en	  te	  blijven	  bewegen.	  	  
	  
Wanneer	  de	  ontstekingsreacties	  op	  de	  voorgrond	  staan,	  richt	  de	  behandeling	  zich	  
allereerst	  op	  het	  tot	  rust	  brengen	  van	  het	  gewricht.	  Daarna	  begeleiden	  wij	  u	  bij	  het	  
herwinnen	  van	  de	  normale	  beweeglijkheid.	  	  
	  
Wanneer	  de	  klachten	  steeds	  terugkeren,	  schenken	  wij	  aandacht	  aan	  de	  optredende	  
beperkingen	  in	  functies	  en	  vaardigheden.	  Specifieke	  oefeningen	  van	  de	  spieren	  rondom	  
het	  gewricht	  spelen	  hier	  een	  centrale	  rol.	  Voor	  de	  één	  ligt	  de	  training	  op	  het	  niveau	  van	  
de	  dagelijkse	  activiteiten,	  voor	  de	  ander	  gaat	  het	  om	  het	  kunnen	  volhouden	  van	  zijn	  of	  
haar	  sport.	  
	  
Bij	  artrose	  in	  een	  vergevorderd	  stadium	  wordt	  er	  gestreefd	  naar	  een	  zo	  adequaat	  
mogelijke	  omgang	  met	  de	  klachten.	  Pijnstilling	  via	  uw	  huisarts	  of	  nadere	  inventarisatie	  
door	  de	  specialist	  kan	  dan	  aan	  de	  orde	  zijn.	  	  
	  
De	  behandeling	  van	  de	  fysiotherapeut	  bestaat	  uit	  een	  gericht	  beweegprogramma	  om	  de	  
conditie	  van	  de	  knie	  of	  de	  heup	  en	  ook	  uw	  algemene	  conditie	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  
houden.	  Dit	  is	  belangrijk,	  zelfs	  wanneer	  het	  moment	  van	  een	  kunstknie	  of	  heup	  naderbij	  
komt.	  
	  
Aanmelding	  
U	  kunt	  rechtstreeks	  of	  na	  verwijzing	  contact	  opnemen	  voor	  een	  afspraak	  op	  een	  van	  
onze	  locaties,	  zie	  de	  achterkant	  van	  de	  folder	  of	  onze	  website.	  
	  
Vergoeding	  
Onderzoek	  en	  behandeling	  worden	  vergoed	  vanuit	  de	  aanvullende	  verzekering.	  
	  

	   	  
	  



	   	  
	  
	  
	  
	  

Tobias	  de	  Coenestraat	  2	  •	  1462	  KR	  Middenbeemster	  
T:	  0299	  68	  39	  88	  
E:	  fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Papaverstraat	  27	  •	  1131	  HK	  Volendam	  
T:	  0299	  32	  01	  75	  
E:	  garage@kernpraktijken.nl	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Melbournestraat	  2c	  •	  1448	  NH	  Purmerend	  
T:	  0299	  42	  56	  83	  
E:	  weidevenne@kernpraktijken.nl	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  	  
	  

‘t	  Spil	  20	  •	  1141	  SE	  Monnickendam	  
T:	  0299	  65	  11	  09	  
E:	  oosteree@kernpraktijken.nl	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Ereprijsweg	  9	  •	  1508	  CT	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
	  
Ereprijsweg	  1	  •	  1508	  CT	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
	  
Miller	  Sports	  •	  Kuilpad	  1	  •	  1509	  AS	  Zaandam	  
T:	  075	  616	  11	  46	  
E:	  fysiogroepzaandam@kernpraktijken.nl	  -‐	  info@fysiogroep.nl	  	  
	  

Kernpraktijken.nl	  
	  


