ARTROSE IN DE HEUP:
behandelmogelijkheden
ARTROSE
IN DE HEUP:
Heeft u last van artrose in uw heup? Deze Consultkaart kan u en uw orthopeed helpen om uw mogelijkheden voor behandeling te bespreken.
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Heb ik minder pijn na
de behandeling?

- U krijgt adviezen voor het veranderen van uw
leefstijl.
U krijgt adviezen voor het veranderen van uw leefstijl.
- Het advies kan gaan over actief bewegen en
Het advies kan gaan over actief bewegen en voeding.
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Een fysiotherapeut of diëtist kan u eventueel
- Een fysiotherapeut of diëtist kan u eventueel
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U kunt daarnaast eventueel pijnstillers slikken.
- U kunt daarnaast eventueel pijnstillers slikken.

zwaardere pijnstiller die u op recept kunt krijgen.
- Het kan helpen als u daarnaast uw leefstijl verandert.

Door een sterker lichaam en betere conditie heeft u
waarschijnlijk na een paar weken minder pijn.

Heb ik minder pijn na
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Door een sterker lichaam en betere conditie heeft u
waarschijnlijk na een paar weken minder pijn.
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Als worden.
de pijn minder wordt, kunt u zich makkelijker

behandeling weer
kunnen?

Vaak vermindert de pijn direct. Werkt een pijnstiller niet? Dan kunt
u een sterkere pijnstiller proberen.

In het ziekenhuis
- U gaat onder narcose of krijgt een ruggenprik.
In het ziekenhuis
- Een orthopeed vervangt uw heup door een kunstheup.
- U gaat onder narcose of krijgt een ruggenprik.
- U moet 2 tot 5 dagen in het ziekenhuis blijven.
- Een orthopeed vervangt uw heup door een kunstheup.
Als u weer thuis bent
- U moet 2 tot 5 dagen in het ziekenhuis blijven.
- U gebruikt 4 tot 5 weken bloedverdunners.
- U loopt 4 tot 6 weken met krukken.
Als u weer thuis bent
- U krijgt 3 tot 6 maanden fysiotherapie.
- U gebruikt 4 tot 5 weken bloedverdunners.
- Na ongeveer een half jaar loopt u weer normaal.

- U loopt 4 tot 6 weken met krukken.
- U krijgt 3 tot 6 maanden fysiotherapie.
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De Consultkaart Artrose in de heup is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.
Voor
informatie zie
www.consultkaart.nl.
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in de heup is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Voor meer informatie zie www.consultkaart.nl.
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Vaak vermindert de pijn direct. Werkt een pijnstiller niet? Dan kunt u
een sterkere pijnstiller proberen.

U KRIJGT EEN KUNSTHEUP
(heupprothese)

patiënten (87%) dat ze zeer tevreden zijn over hoeveel minder pijn
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- U slikt paracetamol.
- Helpt de paracetamol niet? Dan kunt u een NSAID slikken. Dit
- U slikt paracetamol.
is een pijnstiller en een ontstekingsremmer die u op recept kunt
- Helpt de paracetamol niet? Dan kunt u een NSAID slikken. Dit is
krijgen.
een pijnstiller en een ontstekingsremmer die u op recept kunt
- Heeft u veel bijwerkingen van de NSAID? Dan kunt u minder
krijgen.
NSAID slikken én paracetamol.
- Heeft u veel bijwerkingen van de NSAID? Dan kunt u minder
- Helpt de NSAID ook niet? Dan kunt u Tramadol slikken. Dit is een
NSAID slikken én paracetamol.
zwaardere pijnstiller die u op recept kunt krijgen.
- Helpt de NSAID ook niet? Dan kunt u Tramadol slikken. Dit is een
- Het kan helpen als u daarnaast uw leefstijl verandert.
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