Artroscopie
van de elleboog

In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten om een
kijkoperatie van uw elleboog te laten uitvoeren. Deze operatie
wordt een artroscopie genoemd. Artroscopie komt uit de
Griekse taal en betekent letterlijk kijken (scopie) in een gewricht
(arthros). U wordt hiervoor binnenkort opgenomen.
In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, de
ingreep en uw herstel na de operatie. Lees de folder aandachtig
door, eventueel samen met iemand die u de komende periode
zal begeleiden. Een goede voorbereiding is belangrijk voor uw
herstel.
Verhinderd en no show tarief
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het Afsprakenbureau om uw afspraak
af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur. In uw plaats kan dan een andere patiënt
geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening
gebracht.
Telefoonnummer
088 979 24 45
Opleiding tot orthopedisch chirurg in HMC
HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is een topklinisch ziekenhuis met
opleidingsbevoegdheid voor het specialisme orthopedie. De artsen in
opleiding tot specialist (AIOS) orthopedie vervullen een deel van hun
opleiding in HMC en een deel in het LUMC te Leiden. De AIOS orthopedie
kunnen in HMC ook (delen van) operaties uitvoeren. De AIOS staan altijd
onder directe supervisie van één van de orthopedisch chirurgen.

Wat is een artroscopie van de elleboog?
Het ellebooggewricht bestaat uit drie botdelen; de bovenarm, het kopje
van het spaakbeen en de ellepijp. Om de elleboog ligt het gewrichtskapsel.
Om het kapsel heen liggen een aantal banden die het gewricht stabiel
houden. Het gewricht is bedekt met een dun laagje kraakbeen.
Een artroscopie is een ingreep waarbij de orthopedisch chirurg in de
enkel kan kijken en afwijkingen direct kan behandelen. Daarvoor wordt

een zogenaamde scoop gebruikt, dit is een dun buisje met een camera.
De scoop wordt via kleine sneetjes (tenminste 4) ingebracht. Via 1 sneetje
gaat de scoop met spoelvloeistof naar binnen, via een ander steekgaatje
kunnen instrumenten in de elleboog worden gebracht om de afwijking te
behandelen. Om zowel voor als achter in de elleboog te kunnen kijken is het
nodig om meerdere steekgaatjes te maken.
Soms kan in de elleboog een beschadiging ontstaan door een ongeval
waardoor stukjes bot of kraakbeen los raken. Deze kunnen pijn- of
slotklachten geven. Tijdens een kijkoperatie kunnen deze stukjes bot
of kraakbeen verwijderd worden. Andere redenen voor een kijkoperatie
zijn zwelling van het slijmvlies rond de elleboog of een functiebeperking
veroorzaakt door een afwijking in het gewricht. De elleboog is dan stijf.
Door de kijkoperatie kan de beweeglijkheid worden verbeterd.

Afbeelding: artroscopie van de elleboog
Voordelen van de operatie
Door de kijkoperatietechniek hoeven er geen grote wonden rond de elleboog
gemaakt te worden. Het herstel na een kijkoperatie verloopt sneller.

Voorbereiding
Polikliniek
Op de polikliniek bespreekt de orthopeed met u uw klachten, doet een
lichamelijk onderzoek en maakt een röntgenfoto en eventueel een MRI of
CT-scan. U krijgt van een doktersassistente op de polikliniek Orthopedie
uitleg over de opname en op welke afdeling u zich kunt melden. U krijgt
informatie mee over de afdeling waar u wordt opgenomen. Het is belangrijk
dat u deze informatie van tevoren goed doorleest.
Preoperatief onderzoek
Zodra de operatiedatum bekend is, verwijst een doktersassistente u naar
het preoperatieve spreekuur. U wordt onderzocht door een anesthesioloog
en een opnamearts. Een anesthesioloog is een medisch specialist op het
gebied van verdoving, narcose en pijnbestrijding. Zij gaan na of er nog
bijzonderheden zijn die van belang kunnen zijn voor de ingreep en de
verdoving. Denkt u aan ziekte of medicijngebruik.
Bent u ergens allergisch voor of bent u overgevoelig voor jodium? Geeft u
dit dan door aan de anesthesioloog of opnamearts. De kijkoperatie gebeurt
onder algehele of plaatselijke verdoving. De anesthesioloog bespreekt
met u welke vorm van verdoving het beste voor u is. Tevens heeft u een
afspraak met de apotheker of diens assistent om de medicatie die u thuis
gebruikt met u door te nemen. U krijgt de folder ‘Voorbereiding op de
operatie en anesthesie’ met daarin alle informatie over de operatie.

De operatie
Opnamegesprek
Op de afdeling wordt u door een verpleegkundige ontvangen. Hij of
zij geeft u informatie over de voorbereiding op de operatie en de gang
van zaken tijdens uw verblijf op de afdeling. Er zal eventueel nog bloed
geprikt worden en uw bloeddruk wordt gemeten. Voordat u naar de
operatieafdeling gaat krijgt u een operatiejasje aan. Uw sieraden moeten af
en als dat nodig is moet u uw gebit uit doen. U zult ongeveer drie tot vier
uur op het operatiecomplex zijn.

Time-outprocedure
Bij aankomst op de operatiekamer zullen er voor uw veiligheid nog een
aantal zaken gecheckt worden. Ook wordt er door de operateur met een
stift een pijl op het te opereren been getekend. Het operatieteam vraagt
hierbij uw medewerking.

De ingreep
Meestal vindt de operatie onder algehele narcose plaats. U ligt tijdens de
operatie op uw zij. Sommige mensen geven de voorkeur aan verdoving
van de hele arm. Het nadeel hiervan is dat u ongeveer 45 tot 60 minuten
ongemakkelijk in zijligging stil moet liggen. De operateur maakt eerst een
sneetje in de voorkant van het ellebooggewricht om in het gewricht te
kijken en daarna aan de achterkant. Wanneer het stukje bot of kraakbeen
groot is zal de snee iets groter gemaakt moeten worden.

Na de operatie
Na de operatie blijft u ongeveer een uur op de uitslaapkamer. Om de
elleboog zit een drukverband. Als alles goed met u gaat, gaat u terug naar
de afdeling. Voordat u naar huis gaat, komt de orthopedisch chirurg of
de AIOS langs om uitleg te geven over de operatie en de behandeling die
u heeft gehad. Het kan een enkele keer gebeuren dat dit in verband met
andere operaties niet mogelijk is. U kunt in de loop van de dag weer eten en
drinken. Het is belangrijk om goed te drinken. Meestal kunt u dezelfde dag
naar huis. Omdat de verdoving mogelijk nog niet helemaal uitgewerkt is,
mag u na de operatie niet zelf naar huis rijden.
Wondjes
Na de operatie heeft u 4 of 5 kleine littekens rond de elleboog. Het is
gebruikelijk dat u nog enkele weken last hebt van pijn en zwelling. Daardoor
kan het gewricht warm aanvoelen. U kunt het ellebooggewricht koelen met
een ijspakking. Bij douchen moet u de wond zo droog mogelijk houden.
Het is niet nodig om thuis de wond te verbinden. Als u het prettig vindt
kunt u een pleister op de wond plakken. De hechtingen waarmee de kleine
steekgaatjes zijn gehecht worden na 10-14 dagen verwijderd door de
huisarts of op de polikliniek tijdens de controle.

Pijn
Het is voor het herstel beter dat u na de operatie zo min mogelijk pijn
heeft. De anesthesioloog en verpleegkundige vragen u daarom regelmatig
of en hoeveel pijn u heeft. In de folder ‘Voorbereiding op de operatie en
anesthesie staat hierover meer informatie. U krijgt pijnstillers van de
verpleegkundigen. Het is belangrijk deze in te nemen, ook als u weinig pijn
heeft. Het is normaal dat u na de operatie enige pijn en ongemak (zoals
misselijkheid) ervaart. U moet dit direct bij de verpleegkundige aangeven.
Voor thuis krijgt u een recept met pijnstillers mee die u kunt ophalen bij
uw apotheek. U kunt ook paracetamol gebruiken. De eerste 2 dagen na de
operatie gebruikt u 4 maal daags 2 tabletten paracetamol van 500 mg, de
2 dagen daarop 4 maal daags 500 mg paracetamol. En op de 5e dag alleen
zo nodig bij pijn.

Controle
Na tien tot veertien dagen heeft u een afspraak om de hechtingen te
verwijderen. Na ongeveer zes weken komt u voor controle terug bij uw
orthopedisch chirurg of de arts-assistent in opleiding. Afhankelijk van het
herstel wordt de verdere behandeling met u besproken. U kunt uiteraard
ook vragen stellen. De afspraken krijgt u mee bij ontslag uit het ziekenhuis.
Na 4 en 8 maanden na de operatie komt u weer voor controle op de
polikliniek orthopedie.
Oefeningen voor thuis
U mag de elleboog voorzichtig gaan bewegen voor zover de pijn dat
toelaat, maar zware belasting zoals tillen zult u de eerste paar weken
moeten beperken. U kunt zelf oefenen met buigen en strekken van de
elleboog. De elleboog strekken is belangrijk om dagelijks te oefenen.
Tijdens de controle op de polikliniek wordt gekeken naar de vooruitgang.
Eventueel verwijst de orthopeed u door voor fysiotherapie.

Complicaties
Complicaties bij een kijkoperatie komen maar zelden voor. Er is een kleine
kans op de volgende complicaties:
• Omdat er sneden in de huid worden gemaakt, kan een huidzenuw
beschadigd raken. Dit geeft een doof gevoel in een gedeelte van de huid.
Meestal verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd vanzelf. Soms zijn
ze echter blijvend
• Er kan een wondinfectie optreden. De wond wordt dan rood en doet pijn,
soms heeft men koorts
• Er komt vocht uit een van de steekgaatjes. Dit is van de spoelvloeistof en
is onschuldig
• De elleboog minder goed kunnen gebruiken als gevolg van verklevingen
van het kapsel
• Beschadiging van een zenuw
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg als:
• U kortademig bent of pijn op uw borst heeft bij het ademen
• Uw wond gaat bloeden
• Uw elleboog dikker wordt, roder en/of warm aanvoelt
• Uw elleboog steeds meer pijn gaat doen, ook al bent u minder gaan
oefenen en bewegen
• U hoge koorts heeft, boven de 38,5ºC

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd contact
opnemen op telefoonnummer 088 979 24 45.
Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met
de Spoedeisende Hulp.
SEH HMC Bronovo:
088 979 44 45
SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80
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Burg. Banninglaan 1
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HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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