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een tijd beter. Soms spuit de orthope-

disch chirurg een medicijn in de knie

waardoor de smering tijdelijk beter

wordt. Helpt ook dat niet meer dan kan

hij of zij, middels een operatie, de stand

van het onderbeen wijzigen, zodanig dat

het kniegewricht ontlast wordt.

Andere opties: een gedeeltelijke of gehe-

le kunstknie.

Bij de meeste mensen komt het niet zo

ver en blijft het bij wat ongemak en lich-

te arthrose.

Blijven bewegen is noodzaak, alleen op

die manier blijf je soepel en kun je probe-

ren de arthrose af te remmen. Kraakbeen

wordt door bewegen, via het gewrichts-

smeer, voorzien van voedingsstoffen.

Hieronder wat extra tips, zodat je zo lang

mogelijk intensief kunt blijven fietsen.

Wat als je knie aan het
“verslijten” gaat ?
Slijtage is een verkeerde term, kraak-

beenverslechtering ( arthrose ) is een be-

tere benaming. In een onderzoek met

muizen bleek, dat het deel van het ge-

wrichtskraakbeen dat het minst werd ge-

bruikt het eerst ging verslechteren. Dit is

natuurlijk in tegenspraak met slijtage.

De eerste tekenen van arthrose ontstaan

meestal aan de binnenzijde van het knie-

gewricht. Daarbij kan de binnen-menis-

cus soms ook niet helemaal fris meer zijn

en zweeft er vaak wat los gruis door het

gewricht (stukjes kraakbeen).

Als de klachten té erg worden zal de or-

thopedisch chirurg een kijkoperatie 

( arthroscopie ) voorstellen om het

kraakbeen een beetje te polijsten, hier en

daar een flapje weghalen en het gruis

eruit spoelen. Meestal gaat het dan weer

Medisch

- Fiets met de aangedane knie een beetje in X-
stand, dat wil zeggen de positie van de knie
meer richting liggende buis van het frame. Zo
belast je meer de buitenkant en ontzie je de
binnenkant van de knie. Voor de knieschijf kan
dat even wennen zijn omdat het sporen wat
anders gaat lopen !!

- Fietsafstelling: zadel maximaal hoog en iets
naar achteren ( zonder last van je rug te krij-
gen). Op die manier strek je de knie beter en
wordt het gewricht minder belast.

- Materiaal: het is modern om met langere cranks
rond te rijden. Vroeger was de norm 170 mm nu
is dat 172,5 mm. Voor de gevoelige knie is het
prettiger een kleiner rondje te hoeven draaien,
dus kies voor wat kortere in plaats van langere
cranks.

- Fiets in een lichter verzet dan je gewend bent,
per omwenteling is de kracht op de knie min-
der. Voer de trapfrequentie iets op en je levert
netto het zelfde vermogen.

- Bescherm de knie tegen kou: pas boven de 18-
20 graden in de korte koersbroek ( door
“windchill” is de gevoelstemperatuur veel lager
op de fiets). Zorg ook in het gewone leven dat
de knie altijd warm genoeg is.

- Ga nooit zonder goede kniebescherming op je
knieën zitten, ook niet “eventjes maar”!!

- Voedingssupplement: Glucosamine 750 mg  2x
daags 1 tablet. Onderzoeken tonen aan dat het
zeker zinvol is om te proberen bij arthrose,
vooral in het kniegewricht. Drie maanden pro-
beren, helpt het niet dan stoppen.

De ‘oudere’
knie
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