Aan het werk met knieartrose –
van preventie tot en met peri-operatieve zorg
P. Kuijer*
Goed werk

bijna de helft (46 procent) van alle verzuimdagen
in Nederland houdt verband met het werk zelf, het
hoogste percentage sinds 2007. De WRR pleit dan
ook sterk voor preventie. Ongezond werk is met 5%
de vierde belangrijkste oorzaak van de ziektelast in
Nederland na roken (13,1%), ongezond milieu (5,7%),
en overgewicht (5,2%) en voor weinig lichamelijke
activiteit (3,5%) en overmatig alcoholgebruik (2,8%)
(figuur 1).

Het thema Arbeid en Gezondheid heeft de wind
in de rug. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid1 sprak bij de start van dit jaar voor
ons bekende woorden: ”Goed werk is essentieel
voor de brede welvaart: voor de kwaliteit van
leven van individuen, voor de economie en voor
de samenleving als geheel. Goed werk zorgt voor
betrokkenheid en haalt het beste bij mensen naar
boven. Dat kan bijdragen aan innovaties, wat goed
is voor de economie. Goed werk vergroot ook het
welzijn en de gezondheid van werkenden, vermindert
verzuim, en maakt het mogelijk dat mensen langer
doorwerken. De WRR doet negen aanbevelingen
verdeeld over vier thema’s: 1. grip op geld, 2. grip op
het werk, 3. grip op het leven en 4. goed werk. Voor
goed werk betekent dit vooral dat een werkende niet
ziek wordt door het werk en daardoor geen gezonde
levensjaren gaat verliezen. De WRR concludeert:
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Knieartrose - stijger met stip
Over welke ziekten hebben we het dan? Eén van de
belangrijkste stijgers in de komende jaren is artrose
van de knie (gonartrose). In 2025 is deze ziekte de
sterkste stijger als veroorzaker van de werkgerelateerde
ziektelast in Nederland: een toename met 78% ten
opzichte van 2013. Het totale aantal zogenaamde
Disability Adjusted Life Years (DALY) door knieartrose
bij de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking
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bedraagt dan 24.600. Dat is meer dan rugklachten
met 23.100 DALY en net minder dan burn-out met
24.700 DALY. De stijging komt voor een belangrijk
deel door de toename van overgewicht bij de werkende
bevolking. Helaas is knieartrose niet te genezen.
Om de ziektelast te beperken inclusief de nadelige
gevolgen voor werk, is het belangrijk om stapsgewijs
de zorg voor werkenden ‘at risk’ voor knieartrose te
verbeteren – door preventie, niet-operatieve therapie,

Figuur 1.
De belangrijkste oorzaken van de ziektelast in Nederland 2.
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kniebelastende beroepen al bij aanvang van de
carrière met Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
te beginnen. Vroege signalering lijkt mogelijk bij
knieartrose door beeldvorming in combinatie met
gevalideerde vragenlijsten. Op deze wijze kunnen
tijdig ‘werkenden at risk’ worden vastgesteld en de
mogelijke opties om aan het werk te kunnen blijven
worden besproken.

de juiste knieoperatie en ook de perioperatieve zorg.
De mogelijke verbeteringen in dit zorgpad voor
knieartrose gericht op arbeidsparticipatie worden
hieronder toegelicht4.
Preventie en PMO bij aanvang carrière
De bekende persoonsgebonden risicofactoren
voor knieartrose zijn hogere leeftijd, vrouwelijk
geslacht, hoge BMI en eerder trauma aan de knie.
Ook werk kan een risicofactor zijn. Na correctie
voor de vier persoonsgebonden risicofactoren,
blijkt dat knielen en hurken de kans op artrose
met 84% vergroot5. Dit risico neemt toe bij meer
uren blootstelling. Iedere 5000 uur meer knielen
of hurken vergroot het risico met 1,26 (Odds Ratio
(OR), 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,17–1,35).
Dit betekent dat na ongeveer 20.000 uur knielen
of hurken in het werkende leven, het risico op
knieartrose vergelijkbaar is met het hebben van
overgewicht: OR=2,6 (95% BI 1,3-5,4) versus OR=2,5
(95%BI 1,9-3,2 bij BMI=25,0–29,9 kg/m2)5,6. Bij vier
uur knielen of hurken per dag en een vijfdaagse
werkweek, is dit risico na 20 jaar werken bereikt.
Veel praktisch opgeleiden beginnen met werken
op hun 16e levensjaar en zijn dan 36 jaar oud
en hebben dan nog meerdere decennia te gaan
voor hun pensioen. Dit gaat om een grote groep
werkenden in Nederland. De Gezondheidsraad7
stelde in 2011 vast dat meer dan 900.000 werkenden
aangaven ‘regelmatig’, ‘vaak’ of ‘heel vaak’ geknield
of gehurkt te werken: dat was toen ruim 13% van
de Nederlandse beroepsbevolking. Ook het tillen
van lasten vergroot de kans op knieartrose en wel
met 69% (95%BI 43-200). Dit zelfde geldt ook voor
klimmen van trappen of ladders met 55% (95%BI
25-91)5. Voor tillen is geen dosis-response relatie
gevonden en voor klimmen kon deze relatie niet
worden berekend door te weinig beschikbare goede
studies.
Minder knielen, hurken en/of tillen op het werk
kan het risico op artrose van de knie verminderen,
ondanks dat het aantal gepubliceerde studies over
het effect van preventie bij knieartrose minimaal
is. Voor Nederlandse vloerenleggers die niet meer
dagelijks op de knieën met een zogenaamde ‘rij’
de vloer handmatig afvlakken maar dat staand en
lopend doen met een mechanisch hulpmiddel zoals
een vlindermachine is berekend dat preventie werkt8.
Dat zelfde geldt voor Deense bagageafhandelaren
werkzaam op een luchthaven die tilhulpmiddelen
gebruiken9. Door preventie kunnen we in
Nederland idealiter jaarlijks 3200 nieuwe gevallen
van knieartrose zoals vastgesteld door de huisarts
voorkómen. Dit vermindert de bijbehorende
zorgkosten jaarlijks met ongeveer € 5,7 miljoen
en draagt bij aan een productiviteitswinst van €
27,8 miljoen10,11. Naast preventie in kniebelastend
werk, is dit mogelijk een goede reden om juist voor
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Betere therapietrouw bij stapsgewijze
behandeling voor werk
In Nederland hanteren we voor de niet-operatieve
behandeling van knieartrose een stapsgewijze
aanpak12. In deze behandelstrategie worden
relatief ingrijpende interventies pas overwogen na
onvoldoende resultaat van eenvoudigere interventies.
De behandelstrategie bestaat uit drie stappen:
• Stap 1 is zelfzorg zoals adequaat gebruik van
paracetamol, voorlichting over de aandoening
en leefstijladvisering
• Stap 2 is het gebruik van NSAID, al dan niet
in combinatie met een ander pijnstillend
middel zoals Tramadol, een verwijzing naar een
beweegprogramma voor het stimuleren van een
actieve leefstijl en het doen van oefeningen in
het dagelijkse leven onder begeleiding van een
fysio- of oefentherapeut; voor patiënten met
overgewicht kan een verwijzing naar een diëtist
nuttig zijn
• Stap 3 is een intra-articulaire behandeling
met corticosteroïden of hyaluronzuur of een
pijnbehandeling door middel van transcutane
elektrische zenuwstimulatie (TENS), en indien
regionaal beschikbaar een multidisciplinair
behandelprogramma gericht op verbetering van
zelfmanagement op verschillende domeinen van
het dagelijks leven zoals werk.
In 2017 heeft de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging (NOV) voor de campagne Verstandige
Keuze geëvalueerd of patiënten met knieartrose deze
drie stappen van de niet-operatieve behandeling in
voldoende mate hebben doorlopen voordat zij op
consult komen voor een operatieve behandeling van
de knieartrose bij de orthopedisch chirurg. Daarvoor
is een onderzoek met vragenlijsten uitgevoerd bij
vijf ziekenhuizen. De deelnemende patiënten waren
in het afgelopen half jaar geopereerd voor een
knieprothese of stonden op de wachtlijst voor deze
operatie. Deze patiënten beantwoorden vragen over
welke niet-operatieve behandelingen volgens de
hierboven geschetste stepped care-strategie zij hadden
gehad. Daarnaast gaven zij aan hoe tevreden zij waren
met deze behandelingen op een schaal van een (‘zeer
ontevreden’) tot en met tien (‘zeer tevreden’). De
tevredenheid beoordeelden zij voor de symptomen
pijn, zwelling, en stijfheid, en ook voor participatie
in het dagelijks leven (ADL), werk en sport/vrije tijd.
Een score gelijk of hoger aan zes is beoordeeld als
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bijdraagt aan pijnafname en minder beperkingen,
is de vraag of een operatie zinvol is. Wanneer we als
doel een succesvolle terugkeer naar werk hanteren,
dan lijkt een beenstandcorrectie (osteotomie)
rond de knie in vergelijking met een halve of hele
knieprothese een beter resultaat te hebben: negen
van tien patiënten hervatten hun werk terwijl dit
bij de uni - of totale knieprothese zeven op de tien
is14,15,16,17,18. De meerderheid van de patiënten met
een beenstandcorrectie hervat het werk binnen 6
maanden. Dit geldt ook voor de halve knieprothese.
Voor de hele knieprothese is dat tussen 6-12
maanden. De eerste resultaten voor de nieuwe
operatietechniek van een kniedistractie lijken bij de
eerste zestien onderzochte patiënten gunstig voor
werkhervatting. Ook daar hervatten negen van de
tien hun werk19.
Voor het weer kunnen uitoefenen van
kniebelastende activiteiten in werk lijken
beenstandcorrecties vergelijkbare of net iets
betere resultaten te boeken dan een knieprothese
en kniedistractie15,16,17,18,19. Dit is onderzocht
met de WORQ (Work, Osteoarthritis en jointReplacement Questionnaire, tabel 1). Dit is een
korte vragenlijst over de ervaren moeite die de
patiënt ervaart met het uitvoeren van dertien
kniebelastende activiteiten in werk, zoals
tillen, knielen en werken met de handen onder
kniehoogte20. De vragenlijst is betrouwbaar, valide
en responsief. De vragenlijst heeft een totaalscore
van nul (‘erg veel moeite/kan ik niet’) tot en
met honderd (‘geen enkele moeite’). Het kleinst
meetbare verschil met de vragenlijst is voor een
individuele patiënt tien punten en voor een
groep van patiënten twee punten. Een klinische
relevante verbetering is een toename van de score
met minimaal dertien punten.

‘tevreden’ en lager als ‘ontevreden’.
De meest gevolgde behandeling was gebruik van
paracetamol door 79% van de patiënten en de minste
(19%) voor de begeleiding door een diëtist bij patiënten
met overgewicht. Slechts 59% van de patiënten had
fysio- of oefentherapie gehad. Helaas betekende een
tevredenheidsscore van zes of hoger voor pijn niet
dat de patiënt in dezelfde mate tevreden was met het
effect van de behandeling voor participatie zoals in
werk. Het percentage patiënten dat tevreden was voor
pijn varieerde tussen de 30 en 65% (figuur 2). Voor
werk varieerde dit tussen de 10 en de 40% (figuur
2). De niet-operatieve behandelingen met de beste
resultaten voor werk, lijken fysio-/oefentherapie,
NSAIDs, Tramadol en intra-articulaire injecties. Het
percentage patiënten met betaald werk dat aangaf
deze behandelingen te hebben gekregen varieerde
tussen de 77% voor fysio-/oefentherapie tot en met
30% voor Tramadol. Dat werkenden mogelijk baat
hebben bij een behandeling die bij oudere patiënten
minder effectief is, wordt bevestigd door een recente
studie uit Rotterdam13. Hierin werd het effect van hoog
moleculair hyaluronzuur onderzocht bij Nederlandse
symptomatische knieartrose patiënten in de leeftijd
van 18 tot en met 65 jaar als extra behandeling op
de bestaande standaard zorg in Nederland. In totaal
deden 156 patiënten mee en deze werden een jaar
lang gevolgd. Zij vonden dat de extra behandeling
met hoog moleculair hyaluronzuur betere resultaten
opleverde dan alleen de standaardzorg in Nederland
voor de uitkomstmaten pijn, kniefunctie en door de
patiënt zelf aangegeven verbetering in knieklachten
ten opzichte van de start van de studie
Welke knieoperatie werkt het best?
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Figuur 2.
Percentage Nederlandse patiënten met ernstige knieartrose dat tevreden is met een niet-operatieve behandeling volgens de zogenaamde
stepped-care strategie voor de symptomen pijn, stijfheid en zwelling en participatie in dagelijks leven (ADL), werk of sport/vrije tijd.
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Tabel 1.
De Nederlandse versie van de Work, Osteoarthritis and joint-Replacement Questionnaire (WORQ )
Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren tijdens deze activiteiten
vanwege uw knie?
Als uw antwoord er niet tussen staat, geef dan het antwoord dat het dichtst bij uw mening in de buurt komt.

Geen
4

Gering
3

Matig
2

Hurken?

o

o

o

o

o

Knielen?

o

o

o

o

o

Klimmen en/of klauteren?

o

o

o

o

o

Lopen op gelijke ondergrond?

o

o

o

o

o

Besturen van een voertuig?

o

o

o

o

o

Pedalen bedienen met de voeten?

o

o

o

o

o

Zitten?

o

o

o

o

o

Lopen op ongelijke ondergrond?

o

o

o

o

o

Traplopen?

o

o

o

o

o

Staan?

o

o

o

o

o

Tillen en/of dragen?

o

o

Duwen en/of trekken?

o

o

Werken met handen onder de kniehoogte? o

o

Zitten
Voetpedalen
bedienen
Besturen van een
voertuig

Knielen
90
o
o
Zitten
80 o
70
o Voetpedalen o
60 o
50
bedienen
40 o
o
o
30
20
Besturen van een
voor de operatie
voertuig al meer dan twee10weken
0

Hurken
Klimmen/
klauteren

Traplopen
die
verzuimden, van mening zijn dat hun klachten
door het werkLopen;
zijn gekomen
of verergeren, een BMI
gelijke
Lopen; ongelijk
>
_ 30 kg/m2, hebben
een slechte prognose voor weer
ondergrond
ondergrond
gaan werken22. De mate van lichamelijke activiteit
Werken onder
blijkt geen voorspeller
Duwen/ voor
trekkenwerkhervatting te
kniehoogte
15,23
zijn
.

Het bespreken van de prognose voor het weer
kunnen uitvoeren van kniebelastende activiteiten
is dan ook belangrijk voor de operatie. Vooral
de activiteiten knielen en hurken, klimmen en
klauteren, en werken onder kniehoogte blijft
voor veel patiënten ook een jaar na de operatie
veel moeite kosten15,16,17,18,19,21(figuur 3). Patiënten
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1
0
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Preoperatief
Verwachting 6 maanden postoperatief
6 maanden postoperatief

Hurken
Klimmen/
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Lopen; gelijke
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Lopen; ongelijke
ondergrond
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kniehoogte
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Figuur 3.
Preoperatief
Het percentage Nederlandse
werkende knieprothese
patiënten
dat voor (lichtgroene lijn) en zes maanden na de operatie (donkergroene lijn)
Verwachting
6 maanden
postoperatief
6 maanden
aangeeft ‘veel, erg veel moeite
te hebbenpostoperatief
of kan niet’ met het uitvoeren van dertien werkgerelateerde activiteiten. De oranje lijn geeft de
verwachtingen aan die de patiënten pre-operatief hebben over het weer kunnen uitvoeren van die activiteit zes maanden na de operatie.

GAVscoop, jaargang 24, nummer 1, april 2020

31

Naar beter arbeidsgerichte zorg

bij abdominale chirurgie26. In samenwerking
met orthopeden, bedrijfsartsen, (bedrijfs)
fysiotherapeuten, en physician assistents is
een Delphi-studie uitgevoerd om te bepalen
wanneer een activiteit weer kan worden gedaan.
Deze interventie wordt in de komende twee jaar
geëvalueerd voor het effect op weer gaan werken.

Het Amsterdam UMC evalueert twee interventies
voor betere arbeidsgerichte perioperatieve zorg
in Nederland, te samen met andere ziekenhuizen
en klinieken. De eerste interventie is Goal
Attainment Scaling. De patiënt stelt samen met
zijn behandelaar een meetbaar activiteitendoel op
voor na de operatie voor onder andere werk 24,25.
Bijvoorbeeld, een bouwvakker wil weer 90
traptreden achter elkaar kunnen oplopen. Voor de
operatie is het maximaal haalbaar aantal 30. De
resultaten worden gepresenteerd in 2020 op het
jaarcongres van de NOV en lijken veelbelovend.

Conclusie
Het aantal werkenden met knieartrose neemt de
komende jaren sterk toe. Doordat deze werkenden
langer willen en moeten doorwerken, is het
belangrijk dat ‘goed werk’ en ‘grip op werk’ ook
in de zorg meer aandacht krijgen. Dit betekent
meer structurele aandacht voor werk bij preventie,
Preventief Medisch Onderzoek, niet-operatieve én
operatie behandelingen om zo langer doorwerken
met knieartrose beter mogelijk te maken.

De tweede interventie maakt gebruik van de
e-Health interventie ‘IkHerstel’. ‘IkHerstel’
(https://www.youtube.com/watch?v=vMGT5Z9bfEk)
is een app die patiënten na de operatie stimuleert
om tijdig weer actief te zijn. De app is effectief
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