Scheefstand van de
grote teen
(hallux valgus)
Focuskliniek
Orthopedie

De Focuskliniek Orthopedie biedt gespecialiseerde zorg voor
alle ingrepen aan het bewegingsapparaat (gewrichten, botten,
spieren, pezen en zenuwen). Gespecialiseerde artsen en
operatie- en verpleegteams, eigen operatiekamers en een eigen
verpleegafdeling bieden de patiënt de garantie van de beste
zorg en de hoogste service. Als onderdeel van een ziekenhuis,
maar met eigen voorzieningen, biedt de kliniek u de zekerheid
van alle zorg, direct bij de hand.
HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is een topklinisch ziekenhuis. De
artsen in opleiding tot specialist Orthopedie vervullen een deel van hun
opleiding tot orthopedisch chirurg in ons ziekenhuis en voeren (delen
van) operaties uit. Ze staan altijd onder directe supervisie van één van de
orthopedisch chirurgen.
In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten om een correctie
van uw grote teen (hallux valgus) te laten uitvoeren. Deze operatie
wordt een osteotomie genoemd. Osteotomie komt uit de Griekse taal
en betekent letterlijk doorsnijden (tomie) van het bot (osteo). 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.

Scheefstand van de grote teen
Bij een scheefstand van de grote teen buigt de grote teen steeds
verder naar de tweede teen toe, waardoor het kopje van het eerste
middenvoetsbeentje meer uitsteekt. Hierdoor ontstaat een knobbel bij het
gewricht van de grote teen.
Deze kan rood en pijnlijk zijn. Bij de operatie wordt de grote teen rechtgezet
en de knobbel verwijderd, zodat de voet weer smaller is. Hierdoor kunt u
makkelijker schoenen dragen en is het lopen minder pijnlijk.

Voorbereiding
Polikliniek
Op de polikliniek bespreekt de orthopedisch chirurg met u uw klachten,
doet een lichamelijk onderzoek en maakt een röntgenfoto. U krijgt van een
doktersassistente op de polikliniek Orthopedie uitleg over de opname. Ze
vertelt u ook 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.
Elleboogkrukken
Neem elleboogkrukken mee als u naar het ziekenhuis komt voor de
operatie. Deze moet u na de operatie enkele weken gebruiken. Krukken zijn
verkrijgbaar bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt. U kunt de krukken
zo mogelijk natuurlijk ook lenen van vrienden of familie. De fysiotherapeut
leert u tijdens de opname hoe u met de krukken moet lopen.
Preoperatief onderzoek
U gaat voor de operatie naar het spreekuur van de anesthesioloog waar
uw gezondheidstoestand wordt besproken en wordt besloten welke
verdoving er gebruikt gaat worden. De operatie vindt plaats onder algehele
narcose of met een ruggenprik (spinaal). De ruggenprik kan worden
gecombineerd met een slaapmiddel, waardoor u weinig tot niets van de
operatie merkt. Er wordt bloedonderzoek aangevraagd. Eventueel wordt er
een hartfilmpje (ECG) en een röntgenopname van de longen gemaakt. Voor
de goedkeuring voor de operatie kan het nodig zijn dat de anesthesioloog u
verder wil laten onderzoeken door bijvoorbeeld een internist, cardioloog of
longarts.

De operatie
Opname
U wordt opgenomen in de Focuskliniek Orthopedie, afdeling Juliana (route
25) van HMC Bronovo. Het is belangrijk dat u voor de operatie “nuchter”
bent. Dit betekent dat u niets gegeten en gedronken mag hebben. Zie

de folder “Informatie over Anesthesie”. U dient voor de opname thuis te
douchen en geen gebruik te maken van make-up, nagellak, zalven en
crèmes. De verpleegkundige zal u opnemen op de dag van de operatie en
samen met u uw gegevens en medicijngebruik controleren. U krijgt een
kamer toegewezen waar u zich om kunt kleden voor de operatie.
Time-outprocedure
Bij aankomst op de operatiekamer zullen er voor uw veiligheid nog een
aantal zaken gecheckt worden. Het operatieteam vraagt hierbij uw
medewerking.

De ingreep
Voor de ingreep bij een scheefstaande teen zijn er drie operatietechnieken
die worden gebruikt binnen HMC: basis osteotomie, open Chevron
osteotomie en de Minimaal Invasieve Chevron Akin procedure (MICA).
U ligt tijdens de operatie op uw rug. U krijgt een band om uw bovenbeen
die, nadat de verdoving of de narcose is ingewerkt, hard wordt opgepompt
om het bloed tijdens de operatie tegen te houden. Hierdoor kan de
orthopedisch chirurg goed zien wat hij doet en verliest u geen bloed
tijdens de operatie. De huid van de voet en de enkel wordt gedesinfecteerd.
Afhankelijk van wat met uw operateur is besproken, zal de ingreep
uitgevoerd worden met één van onderstaande technieken.
Basis osteotomie
De orthopedisch chirurg maakt twee sneetjes in de huid: één over de
knobbel en één over het eerste middenvoetsbeentje. Vervolgens wordt
een stukje bot uit het middenvoetsbeentje gezaagd en wordt deze van
stand veranderd (a, b). Door middel van een schroefje wordt dit in de
gecorrigeerde stand vastgezet (c).

Figuur 1. Basis osteotomie
Open Chevron osteotomie (met eventueel Akin)
Afhankelijk van de scheefstand maakt de orthopedisch chirurg één of
twee sneden in de huid. De knobbel aan de zijkant wordt doorgezaagd.
Vervolgens wordt het middenvoetsbeentje doorgenomen, zodat deze
van stand veranderd kan worden (a, b). De botdelen worden aan elkaar
vastgezet door middel van een schroefje (c). Afhankelijk van de mate van
correctie kan uw operateur besluiten om een Akin osteotomie uit te voeren
voor een beter resultaat van de gecorrigeerde stand. Hierbij wordt een
stukje bot weggezaagd uit het basiskootje van de grote teen (d, e). Dit
wordt vastgezet met een schroefje (f).

Figuur 2a. Open Chevron osteotomie (a, b, c)

Figuur 2b. Akin osteotomie (d, e, f)
Minimaal invasieve Chevron Akin (MICA)
De MICA procedure draait op hetzelfde principe als de Chevron en Akin
osteotomie, echter bij de MICA wordt er een kleinere snede gemaakt en
blijft het gewrichtskapsel intact. Bij deze techniek worden twee puntgaatjes
gemaakt van waaruit de operateur de ingreep kan uitvoeren.
Het voordeel is minder weefselschade en een kleiner litteken. Een nadeel
kan zijn dat er minder zicht is op de te corrigeren standsafwijking dan bij
een open Chevron osteotomie. Op dit moment zijn de voordelen en nadelen
van de MICA procedure theoretisch en is een onderzoek gestart waarbij de
MICA techniek vergeleken wordt met de open Chevron osteotomie. Naast
de techniek verschilt ook de nabehandeling van beide procedures (zie
“Controle” verderop in deze folder).

Figuur 3. Voet na een MICA operatie
Voor alle drie de operatietechnieken geldt dat het schroefje blijft zitten na
de operatie, tenzij u hier klachten van ervaart. Dit gebeurt maar zelden.

De wonden worden gehecht met niet-oplosbaar hechtmateriaal. Na de
basis osteotomie en MICA krijgt u gips om uw voet (een zogenaamde
gipsschoen). Dit is nodig om de breuk te laten genezen, zodat de grote teen
in de juiste stand groeit. Na de Chevron operatie krijgt u een drukverband
om uw voet. Dit werkt volgens hetzelfde principe. In totaal bent u vier tot
vijf uur van de verpleegafdeling af.

Figuur 4. Gipsschoen (om de schoen komt een zooltje)

Na de operatie
Na de operatie blijft u ongeveer een uur op de uitslaapkamer. Als alles
goed met u gaat, gaat u terug naar de afdeling. Na de operatie komt de
orthopedisch chirurg of de AIOS (arts in opleiding to specialist) langs om
uitleg te geven over de operatie en de behandeling die u heeft gehad. Voor
ontslag uit het ziekenhuis komt de fysiotherapeut bij u langs. Voor een
goed resultaat is het belangrijk om nauwkeurig het revalidatieprogramma
te volgen dat u bij ontslag ontvangt.
U mag uit bed als u weer voldoende gevoel heeft in uw benen. U kunt in de
loop van de dag weer gewoon eten, maar vooral drinken is erg belangrijk.
Voor ontslag moet u nog hebben geplast. Als er geen bijzonderheden
zijn, mag u dezelfde avond nog naar huis. Voor ontslag wordt nog een
röntgenfoto van de voet gemaakt ter controle.
Laat u ophalen; door het gips en de verdoving is het onverstandig om alleen
naar huis te gaan.

Wonden
Na de operatie heeft u één of twee wonden op de voet, onder het gips. De
hechtingen worden na twee weken verwijderd in het ziekenhuis tijdens de
controleafspraak.
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.
U krijgt pijnstillers van de verpleegkundigen. Het is belangrijk om 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 de apotheek.
U kunt ook paracetamol gebruiken. De eerste twee dagen na de operatie
gebruikt u vier keer per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg,
de twee dagen daarop vier keer per dag 500 mg paracetamol. Vanaf de
vijfde dag gebruikt u paracetamol alleen zo nodig bij pijn. Zorg dus dat u
voldoende paracetamol in huis heeft.
Controle
Na twee weken heeft u een controleafspraak op de gipskamer. Het gips of
verband wordt eerst van uw voet afgehaald. Daarna worden de hechtingen
verwijderd. Indien u een basis osteotomie heeft gehad, krijgt u nieuw gips
om uw voet wat gedurende vier weken zal zitten. Indien u de open Chevron
osteotomie heeft gehad, krijgt u twee weken een teen spica. Indien u de
MICA procedure heeft gehad, krijgt u twee weken een afneembare spica
met een loopzool. Ook mag u proberen de teen voorzichtig te mobiliseren.
Na ongeveer zes weken komt u weer voor controle bij uw orthopedisch
chirurg of de AIOS (arts-assistent in opleiding) op de gipskamer. Indien
u gips heeft gehad, wordt dit verwijderd. Er wordt ook een röntgenfoto
gemaakt om te beoordelen of het middenvoetsbeentje is vastgegroeid.
Neem ruim zittende schoenen mee; de voet is na het verwijderen van het
gips vaak wat dik. 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.
Oefeningen voor thuis
Het is belangrijk om na de operatie het been en de voet hoog te houden
om zwelling zoveel mogelijk te voorkomen. Beweeg de enkel en de knie om
trombose (bloedstolsel) te voorkomen. Als het gips is verwijderd, voelt de
grote teen in het begin nog vreemd en stijf aan en kan de teen pijnlijk zijn.
Het is raadzaam om de grote teen zoveel mogelijk op en neer te bewegen.
Als de stijfheid uit de voet verdwijnt, zal ook de pijn verdwijnen.
Complicaties
Complicaties komen weinig voor. Er is een kleine kans op:
• Een wondinfectie. De wond wordt dan rood en doet pijn, soms heeft men
koorts en komt er vocht uit de wond. Dit is meestal goed te behandelen
met antibiotica.
• Beschadiging van een huidzenuw. 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.
• Het bot is niet goed aan elkaar vastgegroeid. Dit is te behandelen door
langer gips te dragen. Soms is een tweede operatie nodig.
• Langdurige pijnklachten en zwelling van de grote teen, als gevolg van
beschadiging van een zenuw.
• Trombose. Er is dan een bloedstolsel ontstaan dat een ader in het been
verstopt.
Na de operatie is de beweeglijkheid van de grote teen meestal iets minder.
Bij mensen die ook een doorgezakte voorvoet of spreidvoet hebben, zijn
soms blijvend steunzolen nodig.
Neem contact op als:
• u kortademig bent of pijn heeft op uw borst bij het ademen;
• u meer pijn krijgt in het gips;
• u pijn krijgt in uw onderbeen en/of uw onderbeen is gezwollen;
• u hoge koorts heeft, boven de 38,5ºC.

Tot slot
Enkele dagen na de operatie zal de verpleegkundige van de Focuskliniek
contact met u opnemen en vragen hoe het gaat.
Belangrijke telefoonnummers:
Polikliniek:
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 - 12.00 uur
U kunt de verpleegkundig specialist ook bereiken via e-mailadres:
VSorthopedie@haaglandenmc.nl
Focuskliniek orthopedie verpleegafdeling:
088 979 80 81.
De Focuskliniek is in het weekend gesloten van zaterdagmiddag 16:00 uur
tot maandagochtend 07:00 uur. In de tussentijd kunt u bij dringende vragen
of bij complicaties de Spoedeisende Hulp (SEH) bellen. De SEH van HMC
Bronovo is bereikbaar via telefoonnummer 088 979 44 45.
Fysiotherapie:
088 979 23 23
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.00 uur
Voor meer informatie kunt u ook onze website bekijken:
www.haaglandenmc.nl
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