Breuk in de bovenarm
Behandeling met een
brace

U heeft een brace gekregen als behandeling van uw
bovenarmbreuk. Een brace is een steunende koker van
kunststof, die speciaal voor u is gemaakt. De brace geeft steun
aan de botbreuk om deze te laten genezen en laat uw schouder
en elleboog vrij zodat u deze kan bewegen. In deze folder vindt u
uitleg en instructies voor het dragen van een brace
Enkele aandachtspunten:
• De brace sluit nauw om uw bovenarm.
• In de eerste weken nadat u de brace heeft gekregen, controleren wij
regelmatig of de brace goed blijft passen en niet schuift.
• Controle van de breuk gebeurt door middel van röntgenfoto’s.
• In het begin kan er zwelling ontstaan in uw onderarm. Belangrijk is om te
blijven bewegen met elleboog/pols en hand.
• Houdt u er rekening mee dat de totale genezing wel drie tot vier maanden
kan duren.
Het is belangrijk dat u de volgende instructies opvolgt:
• Zorg dat de brace strak zit.
• Beweeg de vingers en pols de hele dag, het liefst met een knijpballetje of
een spons.
• Neem de voorgeschreven pijnstilling in, zodat oefenen mogelijk is.
• Houdt de arm in de sling en ondersteun de elleboog NIET met een
kussen. Dit verslechtert namelijk de stand van de breuk.
• Strek enkele malen per dag de elleboog voorzichtig en beweeg uw
schouder door met afhangende arm rondjes te draaien, zogenaamd
“koffiemalen”.
• Doe de brace nooit af voordat u daarvoor toestemming van de arts heeft
gekregen.

Het af- en aandoen van de brace
Dit mag u alleen doen als u hiervoor toestemming heeft gekregen van de
arts of gipsverbandmeester. U doet dit als volgt:

•
•
•
•
•
•
•

U gaat zitten.
Laat de arm hangen, dus niet heffen!!
Maak de klittenbanden los.
Verwijder de brace.
Was uw arm en droog goed af.
Doe de brace weer om.
Maak de klittenbanden vast van onder
naar boven.
• Bel de gipskamer als uw brace niet meer
strak zit.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de gipskamer. Dat kan op werkdagen van 08.30 - 16.00 uur
via de volgende telefoonnummers:
• HMC Bronovo:		
• HMC Westeinde:		

088 979 81 30
088 979 23 91

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende
Hulp (SEH):
• SEH HMC Bronovo:		
• SEH HMC Westeinde:

088 979 44 45
088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

