Hamerteencorrectie

In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten om een
hamerteencorrectie te laten uitvoeren. Deze operatie gebeurt
binnenkort op de poliklinische operatiekamer. 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 Afspraakbureau 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 brengen we
in rekening.
Telefoonnummer Afspraakbureau: 088 979 24 45
Opleiding tot orthopedisch chirurg in het Haaglanden Medisch Centrum
Het 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 hamerteen?
Een hamerteen is het in een knikstand groeien van een van de kleine
tenen. Aan de bovenkant van de hamerteen zit vaak een pijnlijke zwelling
en aan de onderkant van de voet ontstaat vaak eelt. Mensen met een
hamerteen kunnen pijn hebben bij het dragen van schoenen en/of bij het
lopen. Eerst wordt geprobeerd het schoeisel aan te passen waardoor de
tenen meer ruimte hebben. Mocht dit onvoldoende werken, dan kan een
hamerteencorrectie worden overwogen.

Hier ontstaan de drukplekken bij een hamerteen

Voorbereiding
Polikliniek
Op de polikliniek bespreekt de orthopeed met u uw klachten, doet een
lichamelijk onderzoek en maakt een röntgenfoto. Daarna wordt een
behandelplan gemaakt. Als besloten wordt tot een hamerteencorrectie
krijgt u van een doktersassistente op de polikliniek Orthopedie uitleg over
het maken van een afspraak op poliklinische operatiekamers.

De operatie
De ingreep
Een hamerteencorrectie is een kleine operatie waarbij de teen wordt
rechtgezet. De teen wordt plaatselijk verdoofd. Daarna maakt de orthopeed
een snee aan de bovenkant van de teen en verwijdert een stukje bot uit
de teen. De teen wordt zo iets korter en recht. Daarna wordt de wond met
enkele hechtingen dichtgemaakt. Na de ingreep krijgt u een verband om
de tenen. Soms wordt er een pinnetje in de teen gezet zodat de teen in
de goede stand komt te staan. Dit pinnetje wordt na enkele weken op de
polikliniek verwijderd.

Na de operatie
Na de operatie wordt u geadviseerd drie dagen het been hoog te houden
en enkele dagen op de hak te lopen om de tenen te ontzien. Het verband
mag u na drie dagen zelf verwijderen. Na twee weken worden bij een
controleafspraak op de polikliniek de hechtingen verwijderd. U mag dan de
voet weer normaal gebruiken.
Pijn
Het is voor het herstel beter dat u na de operatie zo min mogelijk pijn
heeft. Kort na de operatie is de teen nog verdoofd. Het is belangrijk dat u
thuis twee tabletten paracetamol van 500 mg inneemt, ook als u weinig
pijn heeft. De eerste twee dagen na de operatie moet u 4 keer per dag 2
tabletten paracetamol van 500 mg, de derde en de vierde dag moet u 4
keer per dag 1 tablet van 500 mg paracetamol innemen. Op de 5de dag
alleen zo nodig bij pijn.

Complicaties
Complicaties bij een hamerteencorrectie 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
• De correctie kan onvoldoende zijn, waardoor een aanvullende correctie
noodzakelijk is
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg als:
• Uw teen dikker wordt, roder wordt en/of warm aanvoelt
• U hoge koorts heeft, boven de 38,5ºC
Tot slot
Enkele dagen na de operatie neemt de verpleegkundige van de
Focuskliniek contact met u op en vraagt hoe het met u gaat.

Belangrijke telefoonnummers
Polikliniek Orthopedie
088 979 42 41
Maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren
Spreekuur verpleegkundig specialist (voor medische vragen en
herhaalrecepten)
088 979 58 60
Dit spreekuur is van maandag t/m vrijdag van 11.30 tot 12.00 uur
U kunt de verpleegkundig specialist ook bereiken via e-mail:
VSorthopedie@haaglandenmc.nl
Focuskliniek orthopedie verpleegafdeling
088 979 80 81
De Focuskliniek is in het weekend gesloten van vrijdagmiddag 18.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur.
Met dringende vragen of bij complicaties kunt u dan het ziekenhuis bellen.
HMC is bereikbaar via telefoonnummer 088 979 79 00.
Fysiotherapie
088 979 23 23
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen:
www.haaglandenmc.nl

Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw
behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt
er onder meer uw medisch dossier bekijken, uitslagen raadplegen, een
afspraak inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener.
Meer weten? Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.
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