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Bovenste 
spronggewricht 
arthrodese

De specialist heeft uw enkel onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat uw 
enkelklachten heeft vanwege slijtage (arthrosis) van het bovenste spronggewricht 
(BSG). Dit is het gewricht tussen het sprongbeen (talus) en scheenbeen (tibia), zie op 
de foto’s hieronder. Naast of door de slijtage is tevens de enkelfunctie nagenoeg 
opgeheven. Hierdoor of door andere redenen is het plaatsen van een totale 
enkelprothese niet mogelijk. In deze folder leest u meer over de bovenste 
spronggewricht (BSW) arthrodese.

Hoe ziet de enkel eruit?
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Wat is arthrosis van het BSG?
Bij arthrosis is het kraakbeen aan 1 of 2 zijden van het enkelgewricht beschadigd. Dit 
kan relatief lokaal zijn, maar ook diffuus, verspreid over het hele enkelgewricht. De 
arthrosis kan een duidelijke oorzaak hebben, zoals post-traumatisch, in het kader van 
een systemische aandoening (bijv. reumatoïde artritis). Maar het kan ook gewoon 
ontstaan zijn.

Wanneer krijgt u een arthrodese van het BSG?
• als conservatieve therapie (pijnstillers, fysiotherapie, braces e.d.) of minder 

belastende invasieve behandelingen onvoldoende effect hebben gegeven (injecties 
met hyaluronzuur, scopische nettoyage van het enkel gewricht);

• als het plaatsen van een enkelprothese niet mogelijk is (om wat voor reden dan 
ook).

Wat wordt er gedaan bij de operatie?
Bij een BSG arthrodese wordt het enkelgewricht ontdaan van de resten kraakbeen en 
daarna vastgezet. Dit kan met bijvoorbeeld krammen, schroeven en/of ijzeren plaatjes.
Het buigen en strekken van het enkel gewricht is dan geheel opgeheven, waardoor de 
pijnlijke functie weg is.

Soms wordt er bot uit het bekken 
gebruikt bij de operatie.

Bij 10-15 % van de patiënten is een 
aanvullende operatie nodig, omdat de 
arthrodese niet goed vastgroeit. 
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Hoe wordt de operatie uitgevoerd?
De operatie wordt uitgevoerd via 1 of 2 incisies (sneetjes) aan de zij- en/of voorkant van 
de enkel.

De verdoving
De operatie kan uitgevoerd worden met behulp van een blok (verdoving) van het gehele 
been, een ruggenprik of met een algehele narcose.

Hoe is de nabehandeling?
Na de operatie krijgt u een onderbeenloopgips. De duur van het gips is vaak 12 weken. 
De belastbaarheid van uw enkel is verschillend en bepaalt uw specialist. Meestal spreekt 
de specialist een oplopende belasting met u af. Een fysiotherapeut begeleidt u in de 
revalidatie, met name in de periode na het verwijderen van het gips. Het herstel hierna 
duurt meestal 6 tot 12 weken.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Bel dan naar het Orthopedisch Centrum, waar Gelre Sport deel van 
uitmaakt:
• maandag t/m vrijdag 
• 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.00 uur
• tel: 055 - 581 82 45


