Totale heupoperatie
Binnenkort wordt u opgenomen in Gelre ziekenhuizen Zutphen voor een totale
heupoperatie.
In principe verlaat u na 1 tot 3 dagen het ziekenhuis, tenzij er een medische indicatie is
waardoor u langer moet blijven.
In deze informatiemap vindt u informatie over de heup, de voorbereidingen voor uw
operatie, de opname zelf, de revalidatieperiode en leefregels voor na de operatie.
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Het heupgewricht en -slijtage
Gewrichten in ons lichaam vormen de beweeglijke verbindingen tussen twee botstukken,
zo ook uw heupgewricht. Een gewricht heeft twee botdelen die precies tegen elkaar aan
kunnen liggen of in elkaar passen. De uiteinden van deze twee botdelen zijn bekleed met
een laagje kraakbeen, zodat deze gemakkelijk over elkaar glijden. De botdelen worden
op hun plaats gehouden door een stevig kapsel. Om dit kapsel bevinden zich pezen en
spieren. De spieren zorgen voor de beweeglijkheid en de benige delen van een gewricht
voor de stevigheid. In dit hoofdstuk leest u hoe een gezond heupgewricht eruit ziet, welke
slijtagemogelijkheden er zijn en wat een heupprothese is.

Het heupgewricht
Het heupgewricht is een zogenaamd
kogelgewricht. Dit wil zeggen dat het
gewricht uit een ronde kop en een kom
bestaat (zie figuur 1). De gewrichtskop en
de gewrichtskom passen precies in elkaar en
kunnen, met behulp van spieren, naar alle
kanten bewegen. Het heupgewricht maakt
deel uit van het bekken: het verbindt het
bekken met het dijbeen.

Figuur 1: een gezond heupgewricht

Slijtage van het heupgewricht
Een aandoening van de gewrichten die bij veel mensen voorkomt is gewrichtsslijtage. In
medische termen heet dit 'arthrosis deformans' of kortweg 'arthrose'. Een gewricht slijt
niet van de ene op de andere dag. Slijtage kan
voorkomen in alle gewrichten van het menselijk
lichaam, dus ook in het heupgewricht.
De degeneratie/slijtage of ontstekingsreacties
tasten het gewrichtsoppervlak aan. Door slijtage
wordt de gladde kraakbeenlaag van het gewricht
aangetast en kan het voorkomen dat de
kraakbeenlaag uiteindelijk helemaal verdwijnt (zie
figuur 2).
De gewrichtsvlakken kunnen hierdoor niet meer zo
soepel langs elkaar glijden. Dit heeft tot gevolg
dat het bewegen steeds moeilijker en pijnlijker
wordt.

Fig. 2: slijtage van het heupgewricht
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De klachten
Door slijtage kunt u allerlei klachten krijgen, namelijk:
• Een continue pijn in de lies. De pijn kan uitstralen naar de dijstreek, het bovenbeen
en de knie en soms ook naar het onderbeen.
• Stijfheid bij het opstaan als u heeft gezeten. Dit heet ook wel 'startpijn'.
• Moeite met lopen en de neiging om voorover te lopen.
• Niet kunnen bukken of traplopen.
• Pijn gedurende de nacht.
• Verergering van de klachten bij vochtig en koud weer.
• Moeite met het vastmaken van uw schoenveters.

Verminderen van de klachten
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klachten te verminderen, te weten:
• Medicijnen: uw arts kan pijnstillers voorschrijven.
• Gebruik hulpmiddelen: u kunt met een stok lopen aan de kant van uw 'goede' heup.
• Fysiotherapie: de fysiotherapeut probeert door het geven van oefeningen de pijn te
verlichten en uw heupgewricht zo beweeglijk mogelijk te houden.
• Gewichtsvermindering.
• Operatie: als pijnstillers en fysiotherapie onvoldoende helpen, is een operatie vaak
de enige oplossing.

De nieuwe heup
Tijdens de operatie wordt het aangetaste heupgewricht vervangen door een prothese, een
kunstgewricht. De prothese bestaat meestal uit een kunststof kom en een metalen kop op
een metalen pen (zie figuur 3). De orthopedisch chirurg maakt een snee aan de zijkant
van het bovenbeen om het heupgewricht te kunnen bereiken. Een nieuwe kom wordt in
het heupbeen gebracht en in het dijbeen wordt een
nieuwe kop geplaatst.
Kop en kom passen precies in elkaar. De prothese
wordt, net als het zieke gewricht, op de plaats
gehouden door het gewrichtskapsel.

Fig. 3: de heupprothese
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Voorbereidingen op de operatie
In dit hoofdstuk komen de voorbereidingen op uw operatie aan de orde. Dit zijn zowel de
voorbereidingen binnen Gelre ziekenhuizen als daarbuiten en de voorbereidingen die
thuis noodzakelijk zijn.

Voorbereidingen in het ziekenhuis
Pre operatief spreekuur (POS)
Voordat u geopereerd wordt gaat u naar de POS.
Hier heeft u een gesprek met een medewerker van de apotheek, een verpleegkundige van
de verpleegafdeling en de anesthesioloog. Deze gesprekken duren bij elkaar ongeveer 60
minuten. Vindt u het prettig om hier iemand bij mee te nemen, dan is hij/ zij van harte
welkom.
Gesprek met de medewerker van de apotheek
Tijdens dit gesprek worden de medicijnen die u gebruikt met u doorgenomen, om te
kijken of alles nog klopt.
Gesprek met de verpleegkundige
Tijdens dit spreekuur komen onder andere de volgende zaken aan de orde:
•
Het verloop van uw opname.
•
Doornemen van de anamnese
•
Telefoonnummer contactpersoon
•
Bekijken of er na de operatie nog nazorg moet worden geregeld
•
Beantwoorden van vragen die u eventueel heeft.
Gesprek met de anesthesioloog
De anesthesioloog geeft u de verdoving die nodig is voor uw operatie. Hij/zij bespreekt
met u welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is: een ruggenprik of een
algehele narcose. Voor uitgebreidere informatie over de anesthesie zie de brochure 'Preoperatieve screening en anesthesie'. Een medewerker van de polikliniek Orthopedie geeft
u door op welke dag en tijdstip u dit gesprek heeft met de anesthesioloog.
Onderzoeken vóór de operatie
Vóór uw operatie worden een aantal onderzoeken gedaan, zoals bloedonderzoek. Bent u
ouder dan 65 jaar dan wordt er ook een hartfilmpje gemaakt. De anesthesioloog bepaalt
of in uw situatie andere onderzoeken noodzakelijk zijn of dat u nog door andere
specialisten moet worden onderzocht, zoals een internist, cardioloog of longarts. Als er
geen afwijkingen worden geconstateerd, kan de operatie worden afgesproken.
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Verhinderd?
Kunt u om wat voor reden dan ook niet aanwezig zijn bij één van de gesprekken met de
anesthesioloog en/of verpleegkundige? Neem dan contact op met de polikliniek
Orthopedie.

Voorbereidingen buiten het ziekenhuis
Fysiotherapeutische begeleiding
Van de orthopedische chirurg krijgt u een verwijzing voor de fysiotherapeut vóórdat u
wordt opgenomen in Gelre ziekenhuizen. Vóór uw ziekenhuisopname neemt u dan zelf
contact op met een fysiotherapeut bij u in de buurt en geeft hem/haar de verwijzing die u
van de orthopedische chirurg heeft gekregen. De fysiotherapeut leert u vóór de operatie
lopen met een hulpmiddel (krukken, looprekje of rollator).

Voorbereidingen thuis
Loophulpmiddel huren
Met u is afgesproken of u na de operatie leert lopen met krukken, een looprekje of
rollator. Deze kunt u huren via de Thuiszorg. In Gelre ziekenhuizen Zutphen is een
steunpunt Thuiszorg van Sensire aanwezig. Als u buiten de regio Zutphen woont, kunt u
het loophulpmiddel bij het steunpunt in uw eigen regio halen. Het is raadzaam om vóór
uw opname uw loophulpmiddel te huren bij de Thuiszorg.
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Aanpassingen in huis
In uw woning kunt u vóór uw operatie al een aantal zaken voorbereiden die uw
thuiskomst na de operatie gemakkelijker en veiliger maken. Een aantal adviezen zijn:
• Verwijder waar mogelijk losse kleden op een gladde vloer om struikelen of uitglijden
te voorkomen. Als u de kleden niet kunt verwijderen, breng er dan een antisliplaag
onder aan.
• Zorg dat de overgang tussen verschillende soorten vloerbedekking zo gelijkmatig en
veilig mogelijk verloopt om struikelen te voorkomen.
• Zorg dat de leuningen van uw trap goed verankerd zijn.
• Zorg dat eventuele trapbekleding veilig en vlak is, en goed bevestigd.
• Zet meubels zo neer dat looppaden niet worden versperd en er voldoende ruimte is
voor uw loophulpmiddel.
• Kies een stoel die u kunt gebruiken als u thuis komt uit het ziekenhuis. Deze stoel
moet een goede zithoogte te hebben en leuningen. Voor u is het dan comfortabeler
en gemakkelijker om op deze stoel te gaan zitten en om eruit te komen.
• Een toiletverhoger en handgrepen in de douche en toiletruimte kunnen ook handig
zijn. Dit geldt ook voor een lange schoenlepel en een helping-hand (= grijptang).
Deze hulpmiddelen kunt u kopen bij de Thuiszorg.
• Zorg dat u 1 of 2 cold packs in huis heeft. Deze zijn onder andere verkrijgbaar bij
de thuiszorgwinkel of apotheek.
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Voorbereiding op thuisrevalidatie na uw heup operatie
Om u goed voor te bereiden op uw thuisrevalidatie, moet u voor uw ziekenhuisopname
telefonisch een huisbezoek van een wijkverpleegkundige aanvragen. U bekijkt dan samen
met de wijkverpleegkundige in uw thuissituatie welke hulpmiddelen ingezet kunnen
worden na uw operatie. Zo verloopt de overgang van het ziekenhuis naar huis zo soepel
mogelijk.
U heeft keuze uit onderstaande thuiszorgorganisaties. De wijkverpleegkundige maakt
dan met u een afspraak voor het huisbezoek.

Zorglijn Vérian: 088 – 126 3126
De medewerker die u aan de telefoon krijgt, stuurt een
terugbelverzoek naar de betreffende wijkverpleegkundige. Hij/zij
neemt vervolgens contact met u op voor het plannen van een
huisbezoek.

Centraal nummer Sensire: 0900 - 8856
De telefoniste verbindt u door met het wijkverpleegkundig team. U
kunt vervolgens een afspraak maken voor een huisbezoek

Centraal nummer Zutphen: 06 - 2287 2348

Centraal nummer: 088 - 000 5200
De telefoniste verbindt u door naar de wijkverpleegkundige.
U kunt vervolgens een afspraak maken voor een huisbezoek.

Hulp bij huishoudelijke werkzaamheden
Na de operatie moet u in ieder geval zes weken met behulp van een loophulpmiddel
lopen. Hierdoor kunt u geen (of minder) huishoudelijke werkzaamheden verrichten.
Probeert u alvast hulp uit uw eigen omgeving te regelen.
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Liggen in bed
U mag op de geopereerde zij liggen, de fysiotherapeut kan u hierin adviseren.
Bloedverdunners
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Uw orthopedische chirurg of anesthesioloog
vertelt u of u voor de operatie hiermee moet stoppen en vanaf wanneer precies. Stop
nooit op eigen initiatief met bloedverdunners.
Uw algemene gezondheid
• Voeding
Voeding is een belangrijk element in tijden van stress, zoals voor een operatie. Zorg
dat u zoveel mogelijk voedingsmiddelen binnen krijgt die rijk zijn aan ijzer.
Bijvoorbeeld: rood vlees, lever, bonen, noten, gedroogde vruchten en extra zuivel.
• Stop met roken
Als u nog niet was gestopt met roken, dan is dit misschien een goed moment om dat
te doen. Stoppen met roken vermindert namelijk de kans op complicaties tijdens en
na uw operatie. Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning, dan kunt u terecht bij
uw huisarts of in het ziekenhuis bij de Rook-Stop poli (via uw huisarts).
• Infecties moeten genezen zijn
Zorg dat infecties voor de operatie genezen zijn. Denk bijvoorbeeld aan
tandabcessen, blaasinfecties, ontstoken beenzweren, verkoudheid en griep. De reden
is dat infecties zich tijdens de operatie door uw lichaam kunnen verspreiden en uw
nieuwe gewricht kunnen besmetten. Daarom moet u uw orthopedisch chirurg zo snel
mogelijk op de hoogte brengen als u vermoedt of zeker weet dat u een infectie heeft.
Dat zou kunnen betekenen dat uw operatie naar een later tijdstip wordt verschoven.
• Tanden en tandvlees
In ongezonde tanden en tandvlees kan een infectie verborgen zitten die zijn weg zou
kunnen vinden naar een nieuw gewricht. Denkt u dat u zo’n infectie heeft, maak dan
een afspraak met uw tandarts.
• Huid
Het is belangrijk dat uw huid geen beschadigingen heeft, bijvoorbeeld likdoorns,
eeltknobbels, insectenbeten, wondjes. Dit is vooral belangrijk als u huidproblemen
heeft zoals eczeem of psoriasis. Raadpleeg de polikliniek als u een huidbeschadiging
heeft.
• Hibiscrub en Bactroban
Vijf dagen voor de operatie tot en met de ochtend van de operatie start u met het
gebruik van Hibiscrub desinfecterende zeep en de Bactroban neuszalf om de
aanwezige bacteriën te doden. Deze bacteriën kunnen anders de operatiewond
infecteren. Gebruik hiervan staat uitgelegd in de bijgevoegde folder die u krijgt bij
de Gelre apotheek.
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Naar het ziekenhuis
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Wat neemt u mee?
Het is belangrijk dat u de volgende zaken meeneemt naar het ziekenhuis:
• de krukken, rollator of looprekje
• gemakkelijk zittende kleding en stevige schoenen
• de medicijnen in originele verpakking
• het ingevulde formulier van de botdonatie (Bislife)

Gebruik medicijnen
De medicijnen die u tijdens uw opname nodig heeft, krijgt u van de ziekenhuisapotheek.
Neem geen medicijnen in zonder hierover overleg te plegen. Een combinatie van
geneesmiddelen kan namelijk bij ondeskundig gebruik gevaarlijk zijn. Omdat het van
belang is te weten welke medicijnen u tot de opnamedag heeft gebruikt, verzoeken wij u
deze medicijnen in de originele verpakkingen bij opname mee te nemen. Dit geldt ook
voor de medicijnen waarmee u tijdelijk gestopt bent.
U krijgt via een injectie bloedverdunnende middelen. Het is de bedoeling dat u tijdens de
opname leert om u zelf bloedverdunnende injecties te geven. Bent u bekend met het
gebruik van bloedverdunnende middelen, dan is het mogelijk dat voor u een ander beleid
van toepassing is. Uw orthopedische chirurg bespreekt dit met u.

Nuchter
Voor de operatie moet u nuchter zijn. In de brochure 'Pre-operatieve screening en
anesthesie' vindt u de instructies voor het nuchter zijn. Lees deze brochure goed door!
Het niet goed opvolgen van deze instructies kan tot gevolg hebben dat de anesthesioloog
besluit dat de operatie niet door gaat. Ook mag u niet meer roken. Tanden poetsen en uw
mond spoelen mag wel.

Wat kunt u zelf doen?
Oefen alvast met het lopen met uw loophulpmiddel (krukken, looprekje of rollator).
Heeft u nog vragen voor de verpleegkundige of arts? Noteer ze dan en stel ze zodra u de
verpleegkundige spreekt.

De dag van de operatie
Voorbereidingen
De dag van de operatie wordt u opgenomen op afdeling orthopedie, urologie, dag
behandeling op route 131.
• Een kwartier voor de opname moet u langs het priklab om bloed te prikken. Hiervoor
moet u een afspraak maken via www.gelreziekenhuizen.nl . Dan kiest u voor “bloed
prikken”. De afspraakbevestiging kunt u printen en meenemen naar uw afspraak. U
heeft hier verder geen ander formulier meer voor nodig. Bij het priklab kunt u op de
zuil knop “afspraak” in drukken. Zorg dat u op tijd langs het priklab gaat. Wordt u
voor 8 uur opgenomen, dan hoeft u geen afspraak te maken. Ze komen dan bij u bloed
prikken op de afdeling.
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• U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling, hier wordt u ontvangen door een
verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundige bekijkt met u of er nog dingen
zijn veranderd, dan dat u op het verpleegkundig spreekuur bent geweest en als u nog
vragen heeft zullen deze beantwoord worden.
• De bloeddruk, temperatuur en polsslag worden gecontroleerd. Als de anesthesist
medicijnen heeft voorgeschreven dan krijgt u deze.
• Voor de operatie krijgt u een operatiejasje aan en wordt u door de verpleegkundige in
uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer gebracht. U krijgt hier een
infuus, waardoor u antibiotica en vocht krijgt toegediend. Soms gebeurt dit op de
operatiekamer zelf. Daarna gaat u naar de operatiekamer waar de anesthesioloog u de
afgesproken verdoving geeft.
• Tijdens de operatie mag u geen make-up of sieraden om, zorg dat als u ringen o.i.d
heeft die niet af kunnen dat deze door een juwelier verwijderd worden, dit om te
voorkomen dat deze tijdens de operatie doorgeknipt moeten worden.

De operatie
Duur van de operatie
Tijdens de operatie wordt uw aangetaste heupgewricht vervangen door een kunstgewricht
(prothese). De operatie duurt in totaal ongeveer een uur.
Direct na de operatie
Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (= verkoeverkamer). Hier controleert de
verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, polsslag en ademhaling. Als u weer goed
wakker bent en uw lichaamsfuncties stabiel zijn, komt de verpleegkundige van de
afdeling u weer halen. De verpleegkundige van de afdeling belt vervolgens uw eerste
contactpersoon.
U start met antistollingsmedicijnen (injecties) ter voorkoming van trombose. Hier gaat u
thuis mee door. U leert hoe u dit kunt doen.
Vertel de verpleegkundige als u pijn heeft en/of misselijk bent. Zonodig kunt u hiertegen
medicijnen krijgen. De arts die u geopereerd heeft komt bij u langs om te vertellen hoe
de operatie is verlopen.

Na de operatie
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Infuus en katheter
Na de operatie heeft u een infuus in uw arm waardoor u vocht en de pijnbestrijding
toegediend krijgt. De dag na de operatie wordt uw bloed gecontroleerd. Het is slechts
incidenteel nodig om u via het infuus extra bloed toe te dienen. Het infuus wordt
verwijderd als de bloeduitslagen goed zijn. Als ná de operatie blijkt dat u uw blaas niet
goed kunt ledigen, krijgt u een blaaskatheter. Dit wordt met een eenvoudige blaasscan
gecontroleerd.
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Eten en drinken
Bij terugkomst op de afdeling mag u beginnen met een beschuitje en een kopje thee.
Uitbreiden daarvan is afhankelijk van eventuele misselijkheidklachten. Goed eten en
drinken draagt bij aan uw herstel. De dag van de operatie krijgt u ‘s avonds geen warme
maaltijd om te voorkomen dat u misselijkheidsklachten krijgt.
Lichamelijke verzorging
De eerste dag heeft u bij uw lichamelijke verzorging hulp nodig van de verpleegkundige.
Het is echter de bedoeling dat u dit weer zo snel mogelijk zelfstandig gaat doen. Uw
versleten heup is weliswaar vervangen, maar verder bent u niet ziek.
Röntgenfoto en hechtingen
De dag na de operatie wordt een röntgenfoto van uw heup gemaakt.
Uw huid is gesloten met oplosbare hechtingen. Soms laat de arts aan beide uiteinden een
‘knoopje’ van de hechting zitten. Deze kunt u twee weken na de operatie verwijderen met
een schone schaar.

Fysiotherapie
Fysiotherapie tijdens uw ziekenhuisopname
Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel in uw herstel na de totale heupoperatie. Voor
uw opname heeft u al contact gehad met een fysiotherapeut buiten het ziekenhuis. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op met name de fysiotherapeutische begeleiding tijdens uw
ziekenhuisopname.
Revalideren
Onder begeleiding van een fysiotherapeut start u op de middag na de operatie al met
oefeningen op bed. Herhaal deze bedoefeningen elk uur. U komt de dag na de operatie
uit bed en start met de looptraining. Tijdens deze looptraining is het raadzaam om
makkelijk zittende kleding te dragen en stevige schoenen. Dit wil zeggen dichte schoenen
met veters of een goede instapschoen. Doe zelf elk uur de oefeningen die u al kent. Zie
voor de specifieke oefeningen volgend hoofdstuk .
In en uit bed
De fysiotherapeut leert u hoe u op een veilige manier in en uit bed kan komen. Zowel in
de ziekenhuissituatie als in de thuissituatie.
Oefeningen liggend in bed
De fysiotherapeut leert u de volgende oefeningen die u liggend in bed moet doen:
• voeten optrekken en wegduwen en de hiel van het matras optillen;
• knie optrekken.
• de hiel in de matras duwen (aanspannen van de bilspieren van de achterkant van het
bovenbeen).

Oefeningen zittend
Orthopedie | ORTH-510.1 | versie 6 | pagina 10/21

knie strekken
• Ga goed achter in de stoel zitten.
• Strek de knie en maak het been zo recht
mogelijk.
• Het bovenbeen blijft op de zitting van de
stoel.

knieën uit elkaar bewegen
• Ga goed achter in de stoel zitten.
• Plaats uw voeten een klein stukje uit elkaar.
• Beweeg uw knieën uit elkaar.
Oefeningen staand
zijwaarts bewegen
• Ga rechtop staan.
• Houd uw handen vast aan bijvoorbeeld de rugleuning
van een stoel.
• Beweeg uw geopereerde been naar buiten.
naar achteren bewegen
• Ga rechtop staan.
• Houd uw handen vast aan
bijvoorbeeld de rugleuning
van een stoel.
• Beweeg uw geopereerde
been naar achteren.
knie optrekken
• Ga rechtop staan.
• Houd uw handen vast aan
bijvoorbeeld de rugleuning van een stoel.
• Trek uw knie van het geopereerde been op.

Gebruik van elleboogkrukken
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Het is belangrijk dat uw krukken op de juiste hoogte zijn afgesteld. De juiste hoogte is
wanneer u recht kunt staan met de handen op de handgrepen van de krukken en uw
ellebogen bijna zijn gestrekt.

Gaan zitten met elleboogkrukken
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Wanneer u wilt gaan zitten, loopt u naar achteren totdat u het bed of de stoel met de
achterkant van uw benen voelt. Pak de krukken bij de manchetten en steun dan met
beide handen op de leuningen van de stoel of het bed. Laat u zich dan langzaam zakken
totdat u zit. Let erop dat u tijdens het gaan zitten, uw geopereerde been wat naar voren
zet. U mag deze weer strekken/buigen zodra u zit. Let er tevens op dat u de krukken niet
vasthoudt tijdens het gaan zitten.
Gaan staan met elleboogkrukken
Wanneer u wilt gaan staan, verplaatst u zich eerst naar de rand van de stoel of het bed.
Pak de krukken bij de manchetten. Drukt u zich dan op met beide armen vanaf de
armleuningen. Let erop dat uw geopereerde been iets naar voren staat bij het gaan
staan. Probeer nooit op te staan door u op te drukken vanaf de krukken; dit is onstabiel
waardoor u kunt vallen.
Lopen met elleboogkrukken
Wanneer u met krukken loopt, doe dit in de goede houding. Houd uw hoofd rechtop en
kijk recht vooruit. Wanneer u naar uw voeten kijkt, bestaat de mogelijkheid dat u
struikelt en valt. Bovendien raakt u hiervan ook meer vermoeid. Zorg ervoor bij
verplaatsing van de krukken dat u deze gelijktijdig neerzet. Zo steunt u het geopereerde
been maximaal. Loop rustig. Het is niet nodig dat u zich haast. Haasten kan ervoor
zorgen dat u struikelt en valt. Controleer of de doppen van de krukken nog voldoende
profiel hebben. Kijk uit voor natte en/of gladde vloeren. Dit wordt ook in het ziekenhuis
geoefend. Indien nodig wordt er ook geoefend met trap lopen.
Traplopen
Wanneer u met de krukken de trap op wilt lopen kunt u dat het beste op de volgende
manier doen.

Stap 1

Stap 2

Stap 1:
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Stap 3

Starthouding voor het trap oplopen. Gebruik altijd de leuning voor extra steun.
Stap 2:
Plaats het niet-geopereerde been op de volgende trede.
Stap 3:
Plaats dan uw geopereerde been samen met de elleboogkruk naast uw niet-geopereerde
been.
LET OP!! U stapt dus niet door, zoals u normaal wel zou doen.
Het trap aflopen kunt u het beste doen op de volgende manier.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 1:
Starthouding voor het trap aflopen. Gebruik de leuning voor extra steun.
Stap 2:
Plaats het geopereerde been samen met de elleboogkruk op de volgende trede.
Stap 3:
Plaats dan het niet-geopereerde been naast het geopereerde been.
Zit de trapleuning links? Neem dan de kruk in de rechterhand.
Is de trapleuning rechts? Neem dan de kruk in de linkerhand.
LET OP!! Ook hier stapt u niet door zoals u normaal wel zou doen.

Fysiotherapie na uw ziekenhuisopname
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Bij uw ontslag neemt u zelf contact op met uw fysiotherapeut. Het is belangrijk dat u
de overdracht van de fysiotherapeut uit het ziekenhuis aan uw eigen fysiotherapie geeft,
zodat hij/zij alle gegevens kan noteren die nodig zijn om de zorg op uw situatie af te
stemmen.
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Het ontslag uit het ziekenhuis
Na ongeveer 1 tot 3 dagen mag u weer naar huis. U kunt met ontslag als dit medisch
verantwoord is, u zelfstandig met uw loophulpmiddel kunt lopen, uw activiteiten veilig
kunt uitvoeren en als uw nazorg geregeld is. In dit hoofdstuk leest u wat u na uw
ziekenhuisopname mag verwachten, welke vervolgafspraken u heeft en welke leefregels u
in acht moet nemen voor een optimale levensduur van uw heupprothese. Tot slot leest u
in welke gevallen u contact moet opnemen met uw huisarts.

Resultaat van de operatie
Met uw nieuwe heup zijn de pijnklachten die u voor de operatie had grotendeels
verdwenen. De eerste maanden is uw nieuwe heup nog een beetje gevoelig, maar daar
krijgt u steeds minder last van. Het kan voorkomen dat uw been enige tijd na de operatie
nog dik en blauw wordt. U merkt dat u na de revalidatieperiode zo goed als alle
dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken.

Wondverzorging
De wond moet schoon en droog blijven. Als u zich gaat douchen kunt u het beste de wond
van boven naar beneden wassen en niet van links naar rechts. De eerste maanden is het
beter om de wond met uw handen te wassen en niet met een washand. Gebruik rond het
wondgebied geen crème of lotion.

Vervolg afspraken op de polikliniek
Bij uw ontslag krijg u een afspraak mee voor een controle op de polikliniek Orthopedie
van Gelre ziekenhuizen Zutphen. De eerste controle op de polikliniek vindt plaats zes
weken na de operatie. Bij de tweede controle, na drie maanden, wordt er een röntgenfoto
van uw heup gemaakt.

Naar huis
•
•
•

Neem de ontslagpapieren, de overdracht’ fysiotherapie’ en de verschillende
brochures die u gekregen heeft, mee naar huis.
Laat een plastic zak meebrengen voor op de autostoel. Zo kunt u gemakkelijker
draaien op de stoel en uit de auto stappen.
Laat door de persoon die u komt ophalen uit de centrale hal van Gelre ziekenhuizen
een rolstoel meebrengen. Daarvoor is een muntstuk van € 1,- nodig, die u
terugkrijgt bij het terugbrengen.
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Leefregels
Leefregels de eerste drie maanden na uw operatie
De eerste drie maanden na uw operatie is het belangrijk dat u een aantal zaken goed in
acht neemt, zodat u voorkomt dat uw heupprothese uit de kom schiet:
• loop de eerste zes weken na uw operatie met uw loophulpmiddel;
• houd uw benen enigszins gespreid bij het zitten en liggen;
• leg uit voorzorg een kussen tussen uw benen als u in bed ligt;
• breng uw knie niet in de richting van uw neus;
• buk niet vanuit een stoel;
• buig niet te ver over de tafel;
• buk niet vanuit een stand met de benen naast elkaar;
• hurk niet;
• ga niet met de benen over elkaar zitten;
• ga niet op een lage stoel, kruk of wc zitten;
• los staan kan en mag, maar let erop dat u niet gaat lopen en tegelijkertijd een
draaibeweging maakt;
• vermijd extreme overbelasting;
• spring niet;
• gebruik bij het fietsen een damesfiets, vanwege de lage instap.
De eerste paar weken heeft u hulp nodig in de huishouding, zeker als u direct na het
ontslag uit het ziekenhuis naar huis gaat. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van uw huis
en het doen van de boodschappen. U herstelt het snelst als u actief blijft en de
voorgeschreven oefeningen van de fysiotherapeut blijft doen. Wissel rust en activiteiten
regelmatig af.
Operatieve ingreep of behandeling bij tandarts
Ook al wordt de operatie goed uitgevoerd, er kunnen toch complicaties optreden. Bij een
heupoperatie kunnen complicaties optreden zoals wondinfectie, trombose of nabloeding.
Zolang u de heupprothese heeft, blijft het risico van infectie bestaan. In verband hiermee
is het belangrijk dat u uw huisarts en tandarts vertelt dat u een heupprothese heeft.
Het is na het plaatsen van een heupprothese niet nodig om antibiotica te nemen bij het
ondergaan van een tandheelkundige ingreep of een andere operatie, tenzij uw afweer
verstoord is

Wanneer contact opnemen?
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Het is belangrijk dat u de eerste weken na uw operatie in de volgende gevallen contact
opneemt met de polikliniek Orthopedie. Als:
• de operatiewond opnieuw gaat lekken;
• het wondgebied erg gezwollen is en rood blijft;
• uw been erg pijnlijk aanvoelt;
• u niet meer op uw geopereerde been kan staan, terwijl u dat eerst wel kon;
• u koorts heeft hoger dan 38,5 Celsius.
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Vragen?
Veel gestelde vragen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op veel gestelde vragen na het plaatsen van een totale
heupoperatie:

Hoe lang kan mijn heup pijnlijk blijven?
De pijn na een heupoperatie wordt geleidelijk aan minder, beginnend ongeveer twee
weken na de operatie. Drie tot vier maanden na de operatie treedt een aanzienlijke
verbetering op. Soms voelt men een doffe pijn na lange wandelingen; dit gevoel kan
optreden tot ongeveer 12 maanden na de operatie.
'Startpijn' (dit is pijn bij de eerste stappen na het opstaan) kan nog een poosje
aanhouden. Dit pijnlijke gevoel verbetert zonder behandeling. Het betekent niet dat de
prothese niet goed functioneert of los zit!

Paracetamol gebruik
Blijf thuis doorgaan met 4 keer daags 2 tabletten paracetamol van 500 mg. Heeft u
geen pijnklachten meer? Dan kunt u dit zelf gaan afbouwen tot bijvoorbeeld 4 keer
daags 1 tablet en dan bijvoorbeeld 2 keer daags 1 tablet. Merkt u dat u dan toch
pijnklachten heeft? Dan kunt u op die momenten een extra tablet nemen. Stop niet gelijk
met alle tabletten.

Hoe lang blijft mijn been dik?
De zwelling vermindert meestal gedurende de eerste weken na ontslag. Het dik worden
vermindert door dagelijks één uur ('s morgens én 's avonds) uw been hoog te leggen. De
zwelling is over het algemeen 's avonds het grootst en neemt af wanneer u de oefeningen
blijft doen.

Hoe vaak moet ik oefenen en hoe weet ik dat ik teveel geoefend heb?
Drie keer per dag 10 minuten oefenen is voldoende. Voer de oefeningen serieus uit, maar
overdrijf niet. U vindt de oefeningen in het hoofdstuk Fysiotherapie. Lig daarnaast
dagelijks een heel uur of tweemaal een half uur helemaal plat gestrekt op uw rug.

Wanneer mag ik weer autorijden?
Autorijden is een individuele aangelegenheid. Als u voldoende controle heeft over uw
geopereerde been kunt u na zes tot acht weken weer autorijden. Het is niet verstandig
om zelf te rijden als u nog pijnmedicatie slikt. Raadpleeg uw arts en ook de
polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

Wanneer mag ik weer fietsen?
Als u voor de operatie ook regelmatig fietste, mag u ongeveer zes weken na de operatie
weer fietsen. U moet wel voldoende controle over uw geopereerde been hebben. Gebruik
een damesfiets vanwege de lage instap. Het is aan te raden van tevoren samen met uw
fysiotherapeut te oefenen op een hometrainer.
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Wanneer mag ik weer douchen of in bad?
U mag na de operatie alweer kort douchen. Na veertien dagen mag u ook weer in bad.
Gebruik een antislipmat.

Wat voor schoenen kan ik het beste aantrekken?
Het is verstandig om schoenen te dragen die vast aan de voet zitten en een brede hak
hebben. Daarnaast is het raadzaam om ruime schoenen aan te trekken in verband met
het zwellen van de voeten. Hoge hakken en slippers moet u de eerste drie maanden
vermijden.

Moet ik een steunkous dragen?
Het dragen van een steunkous helpt om de zwelling te verminderen. De arts beoordeelt of
u een steunkous nodig heeft. 's Nachts draagt u geen steunkous. Na 8 tot 10 weken hoeft
u de steunkous niet meer te dragen.

Hoe lang moet ik bloedverdunnende middelen gebruiken?
Wanneer u tijdens uw opname gestart bent met bloedverdunnende middelen, blijft u dit
middel gebruiken tot ongeveer vijf weken na de operatie, tenzij uw orthopedisch chirurg
iets anders met u heeft afgesproken.

Hoe verzorg ik mijn wond?
Het is belangrijk dat de wond schoon en droog blijft. Bij het douchen wast u uw wond
van boven naar beneden en niet van links naar rechts. De eerste maanden is het beter om
de wond met uw handen te wassen en niet met een washand. Gebruik rond het
wondgebied geen crème of lotion. Wanneer het wondgebied gezwollen of rood wordt of
er komt vocht uit dan is het verstandig om contact op te nemen met de polikliniek
Orthopedie.

Waar moet ik op letten na de operatie?
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Gedurende de eerste drie maanden na de operatie is het belangrijk om de volgende
leefregels in acht te nemen. Zo voorkomt u luxatie (= uit de kom schieten van de
heupprothese):
• breng uw knie niet in de richting van uw neus;
• draai uw knie niet naar de andere knie toe;
• buk niet vanuit een stoel;
• zit niet met de benen over elkaar;
• hurk niet;
• zit niet op een lage stoel of kruk;
• buk niet vanuit een stand met de benen naast elkaar;
• trek niet op de 'gewone manier' uw kous en schoen(veters) aan van uw geopereerde
been;
• vermijd extreme bewegingen;
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•
•
•
•

houd uw benen enigszins gespreid bij het gaan zitten en liggen;
los staan kan en mag (bijvoorbeeld voor een aanrecht);
zwemmen kan en mag na ongeveer zes weken (in overleg met uw orthopedische
chirurg);
ouderengymnastiek en (beperkt) sporten kan en mag (in overleg met uw
orthopedische chirurg).

Hoe lang moet ik gebruik maken van een loophulpmiddel?
U moet minimaal zes weken na de operatie een loophulpmiddel gebruiken. Met u is
afgesproken welk loophulpmiddel u het beste kunt gebruiken.

Wanneer mag ik weer werken?
Uw mag weer aan het werk als uw orthopedisch chirurg u daar toestemming voor heeft
gegeven. Dit kan 2-6 weken na uw operatie zijn en is afhankelijk van het soort werk dat
u verricht. De reden hiervoor is dat iedereen in zijn eigen tempo hertstelt na een
operatie.

Wanneer mag ik weer op reis?
U mag zo lang als u wilt buitenshuis zijn. U mag ook vliegen, daar heeft u geen extra
gegevens voor nodig. Denk eraan om eventuele hulpmiddelen mee te nemen, zoals uw
helping-hand of een verhoogd stoelkussen en uw loophulpmiddel.

Wanneer mag ik weer sporten?
Uw heupprothese is ontworpen voor activiteiten in het dagelijks leven, niet voor sporten
met hoge belasting. Lopen, zwemmen en fietsen worden aangeraden. Intensieve sporten
zoals joggen en rennen kunnen het functioneren en langdurig succes van uw gewricht
belemmeren of in gevaar brengen en moeten daarom vermeden worden.

Hoe zit het met seksuele activiteit?
Zodra u er behoefte aan heeft kunt u weer seksueel actief zijn. Laat uw partner een
actieve rol spelen. Waarschijnlijk zijn bepaalde houdingen comfortabeler dan andere.
Uw fysiotherapeut, orthopedisch chirurg of verpleegkundige kan eventuele vragen
beantwoorden.

Overige vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie over de periode voor, tijdens of na uw
heupoperatie vragen? Dan kunt u deze stellen op de voorlichtingsbijeenkomst. Bij
dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Orthopedie:
• maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur
• tel: 0575 - 592 820
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Landelijke registratie
Uw operatie gegevens betreffende het type van de geplaatste prothese, worden
geregistreerd in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). Heeft u
hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij uw behandelend orthopedisch chirurg.

Meer informatie
U kunt terecht op de consumentenwebsite van de Nederlandse Orthopedische Vereniging:
www.zorgvoorbeweging.nl Kijk bij aandoeningen en behandelingen en maak een keuze
uit een lichaamsdeel en een brochure.

Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Orthopedie | ORTH-510.1 | versie 6 | pagina 19/21

Belangrijke telefoonnummers
Instelling of afdeling

Contactpersoon

Gelre ziekenhuizen
(algemeen nummer)
Gelre ziekenhuizen,
polikliniek Orthopedie

0575 - 592 592

Gelre ziekenhuizen,
afdeling Orthopedie, Urologie en Dagbehandeling
Gelre ziekenhuizen,
afdeling Fysiotherapie

Gelre ziekenhuizen,
het Transferbureau

Telefoonnummer
• maandag t/m vrijdag
• 08.30 - 16.30 uur
• 0575 - 592 820
0575 - 592 574

• maandag t/m vrijdag
• 08.00 - 12.15 uur en
13.15 - 17.00 uur
• (0575) - 592 600
transferbureau.zutphen@gelre.nl • maandag t/m
donderdag
9.00 - 17.00 uur
• vrijdag 9.00 – 14.00
uur 0575 - 592 729

Thuiszorg

Huisarts
Fysiotherapeut
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Uw gegevens
In onderstaande tabel is aangekruist wat voor u van toepassing is.
Geopereerde heup

U wordt geopereerd aan uw:
 rechter heup
 linker heup

Type heupprothese

U krijgt een:
 ongecementeerde heupprothese
 gecementeerde heupprothese

Anesthesie

Tijdens de operatie krijgt u:
 gehele narcose
 ruggenprik

Ruimte voor aantekeningen of vragen
Hieronder kunt u eventuele vragen die u heeft voor de orthopedisch chirurg,
verpleegkundige of fysiotherapeut noteren.
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