Totale heupprothese
Focuskliniek
Orthopedie

Informatie over uw operatie
Uw operatie
Wij hebben met u een voorlopige afspraak gemaakt voor uw operatie in
HMC Bronovo.
De operatie staat gepland op:
….…………dag …………………………………………………………………………………………
Door onvoorziene omstandigheden is het soms noodzakelijk dat uw
operatie verzet moet worden.
Wij proberen dan uw operatie zo snel mogelijk op een ander tijdstip te
laten plaatsvinden. Wanneer u zelf verhinderd bent, wilt u dan zo spoedig
mogelijk contact met ons opnemen? Wij kunnen deze tijd dan voor een
andere patiënt gebruiken.
Preoperatieve polikliniek
Als voorbereiding op uw operatie brengt u eerst een bezoek aan de
preoperatieve polikliniek.
Uw afspraak is ingepland op:
….…………dag ….………………………………..…………………………. om …………………uur,
locatie ……………………………………….. (……….etage/route…………)
Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst over uw operatie zal plaatsvinden op:
Vrijdagmiddag (heup) ………………………………………….. van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Locatie: HMC Bronovo, 2e etage in de Fesevurzaal, tegenover Bloedafname
(route 87).
Opnametijd
Wij verzoeken u twee werkdagen voor uw operatie tussen 14.00 en
16.00 uur telefonisch contact op te nemen met afdeling Juliana
(telefoonnummer 088 979 80 81) om te informeren hoe laat u in het
ziekenhuis wordt verwacht.

Dag van opname
Op de dag van opname dient u zich te melden op het afgesproken tijdstip
op verpleegafdeling Juliana, route 25, 2e etage.
De operatie kan alleen plaatsvinden als u de uren ervóór nuchter bent
gebleven. Dit om ernstige complicaties te voorkomen. Zie voor de
instructies het boekje “Voorbereiding op de operatie en anesthesie”.
Contact
Bij vragen over uw opname kunt u contact opnemen met de afdeling
Juliana via telefoonnummer 088 979 80 81.
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Focuskliniek Orthopedie
Laat u bewegen

De orthopedisch chirurg heeft samen met u besloten om een
totale heupprothese te plaatsen. In deze folder vindt u informatie
over de voorbereiding, de ingreep en uw herstel na de operatie.

Over de Focuskliniek Orthopedie
De Focuskliniek Orthopedie biedt gespecialiseerde zorg voor alle ingrepen
aan het bewegingsapparaat (gewrichten, botten, spieren, pezen en
zenuwen). Gespecialiseerde artsen, 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.

Het heupgewricht
Het heupgewricht is een kogelgewricht. Tijdens het lopen en bewegen
draait de kop van het dijbeen soepel rond in de kom van het bekken. De
bewegingen zijn mogelijk doordat er op de kop en in de kom een laag
kraakbeen zit.
Als het kraakbeen erg dun wordt, gaan de botten over elkaar heen schuren.
Aan de rand van de botten vormen zich dan puntige, benige uitgroeisels.
Dit proces heet artrose. Door deze problemen gaat het gewricht pijn doen.
Meestal ontstaat artrose van nature bij het ouder worden.
Overbelasting van het gewricht, herhaalde (sport)blessures, obesitas
(overgewicht), reuma, belastend werk, kraakbeen- en stofwisselingsziekten,
een dijbeenhalsbreuk of een aangeboren heupafwijking (heupdysplasie)
kunnen ook een rol spelen bij het ontstaan van artrose in het heupgewricht.

Wanneer wordt een heupprothese geadviseerd?
Slijtage leidt tot pijn, zwelling en beperkte beweeglijkheid. De meest
voorkomende klacht bij een versleten heup is pijn. In eerste instantie voelt
u de pijn alleen bij bewegen, later ook als u de heup niet gebruikt. De pijn
zit in de lies en bilstreek en eventueel in het bovenbeen en de knie. Door de
pijn kunt u moeilijker lopen, traplopen en bukken. Als u de heup een poosje
niet belast, voelt u pijn wanneer u de heup wilt gaan belasten. Dit wordt
startpijn genoemd. Als de slijtage zich voortzet, nemen de klachten toe.
Medicijnen en fysiotherapie helpen dan vaak niet meer.
De orthopedisch chirurg stelt de ernst van de slijtage vast. Hij of zij besluit
op basis van de klachten en röntgenonderzoek samen met u om al dan niet
een totale heupprothese te plaatsen.
De heupprothese
De heupprothese bestaat uit een steel, een kop en een kom (figuur 1). Er
zijn verschillende soorten heupprothesen:
• Gecementeerde heupprothese: de nieuwe kom en steel worden bevestigd
met botcement.
• Ongecementeerde heupprothese: de nieuwe kom en steel worden
vastgeklemd in het bot. De buitenkant van zowel de kom als de steel is
bedekt met een speciaal laagje waar het bot in kan groeien. De prothese
groeit daardoor als het ware in.
De keus tussen gecementeerd en ongecementeerd hangt af van uw leeftijd
en de kwaliteit van het bot. De prothese kan op verschillende manieren in
de heup geplaatst worden. De orthopedisch chirurg bespreekt met u welke
prothese de beste voor u is en op welke manier deze geplaatst wordt. Een
heupprothese is kwetsbaarder dan een natuurlijk gewricht. De gemiddelde
levensduur van een heupprothese is 15 tot 20 jaar. Hierna kan de prothese
langzaam los gaan zitten. Daarom wordt de operatie bij jonge patiënten zo
lang mogelijk uitgesteld.

Figuur 1: Heupprothese

Voorbereiding op de operatie
U gaat voor de operatie naar het spreekuur van de anesthesioloog. Hier
wordt uw gezondheidstoestand besproken en 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 worden 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 laat onderzoeken door bijvoorbeeld een internist, cardioloog of
longarts.
Staphylococcus aureus dragerschap
Staphylococcus aureus (S. aureus) is een bacterie die een ernstige infectie
van de wond kan veroorzaken. Hier wordt uitgelegd hoe u kunt meewerken
aan het voorkomen van een infectie met de S. aureus bacterie.

Bij het plaatsen van een gewrichtsprothese is er altijd een klein risico op
een infectie van de prothese. Dit is een vervelende complicatie. Hierdoor
moet de patiënt langer in het ziekenhuis blijven, soms opnieuw worden
geopereerd en langdurig antibiotica gebruiken. De behandeling van S.
aureus dragerschap vindt plaats bij alle patiënten die een nieuwe heup of
knie krijgen. Dit wordt voor de operatie gedaan door het gehele lichaam te
wassen met speciale zeep en het gebruiken van zalf in de neus. De
S. aureus bacterie zit namelijk vooral op de huid en in de neus.
De informatie en recepten worden voor de operatie aan u verstrekt.
Voorlichting
Minimaal een week voor de opname wordt u uitgenodigd voor een
voorlichtingsbijeenkomst over wat er gebeurt van opname tot ontslag.
Een afdelingsverpleegkundige, een fysiotherapeut en de verpleegkundig
specialist geven informatie over de ingreep en de periode daarna. U heeft
de gelegenheid om vragen te stellen.
Op www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/orthopedie-focuskliniek
staan voorlichtingsfilms over een heupoperatie en de oefeningen die u
hierna moet doen.
Voorbereidingen thuis
Voordat u opgenomen wordt, kunt u zichzelf thuis ook voorbereiden op de
operatie. Zo kan het weer functioneren en herstellen na het plaatsen van
een nieuwe heup snel en veilig verlopen. Hieronder geven we u een aantal
tips:
• De eerste zes weken na de operatie moet u zoveel mogelijk op uw rug
slapen of op de gezonde zijde met een kussen tussen de knieën. Zo kan
het gewrichtskapsel herstellen.
• Voorkom overgewicht. Afvallen is één van de beste manieren om de
toestand van uw heup te verbeteren en de resultaten van de operatie te
optimaliseren. Uw huisarts kan u hierin adviseren.

• Stop met roken. Roken vergroot de kans op complicaties tijdens en na uw
operatie. Uw huisarts kan u hierin adviseren.
• Zorg dat ontstekingen en infecties voor de operatie genezen zijn. Denk
hierbij aan verkoudheid, griep, blaasontsteking, maar ook tandproblemen
of wondjes op benen. Infecties kunnen zich tijdens de operatie door uw
lichaam verspreiden en op die manier uw nieuwe heup besmetten.
Daarom moet u uw orthopedisch chirurg zo snel mogelijk op de hoogte
brengen als u vermoedt (of zeker weet) dat u een infectie heeft. Het kan
namelijk betekenen dat uw operatie uitgesteld moet worden.
• Na de operatie loopt u met elleboogkrukken, tenzij u nu met een rollator
loopt. Het is aan te raden om alvast te oefenen met het lopen met
elleboogkrukken.
Bloedverdunners
Als u bloedverdunners gebruikt, moet u hier in de week voor de operatie
mee stoppen. De orthopedisch chirurg maakt hierover afspraken met u die
u moet opvolgen.
Als u bloedverdunners krijgt via de trombosedienst, geeft de
trombosedienst aan u door wanneer u moet stoppen met uw
bloedverdunners en of u tijdelijk andere bloedverdunners moet gebruiken.
U moet dan wel zelf de trombosedienst op voorhand informeren over
de operatiedatum. Het is van belang uw gele doseerschema van de
trombosedienst mee te nemen naar het ziekenhuis.

De opname
Twee werkdagen voor uw opname moet u tussen 14.00 en 16.00 uur de
verpleegafdeling bellen via 088 979 80 81. U hoort dan uw opnametijd.
De verpleegkundige controleert of er geen veranderingen zijn in uw
gezondheidstoestand sinds u bij de anesthesioloog bent geweest. Zij of hij
bespreekt verder met u of alles duidelijk is en geeft u informatie over
de gang van zaken op de afdeling. De verpleegkundige vertelt u hoe laat u
op de afdeling wordt verwacht. U wordt in principe de dag van de operatie
opgenomen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

U wordt opgenomen op de Focuskliniek, afdeling Juliana (route 25). Het is
belangrijk dat u voor de operatie “nuchter” bent. Dit betekent dat u niets
gegeten en gedronken mag hebben. Zie ook de folder “Voorbereiding op de
operatie en 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. Er zal bloed
afgenomen worden en u krijgt een kamer toegewezen waar u zich om kunt
kleden voor de operatie. Voordat u naar de operatiekamer gaat, krijgt u van
de verpleegkundige medicatie tegen de pijn en tegen de misselijkheid.
Het is belangrijk de volgende zaken mee te brengen op de dag van opname:
• twee elleboogkrukken of een rollator;
• uw eigen medicatie;
• een doseerschema van de trombosedienst als u daar onder behandeling
bent;
• ruime schoenen, pantoffels of slippers;
• eventueel een helping hand (figuur 2);
• een lange schoenlepel;
• gemakkelijk zittende kleding;
• toiletartikelen;
• een ochtendjas;
• eventueel een eigen kussen met gekleurde sloop;
• een (rug)tasje om spullen in te vervoeren;
• een twee euro muntstuk voor uw locker;

Figuur 2: Helping hand/grijphand: is handig bij het aantrekken van een
broek of sokken en het oppakken van gevallen voorwerpen.

De operatie
Een verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte (holding) op
de operatieafdeling. Op de holding krijgt u van een anesthesiemedewerker
een infuus in de hand of arm waarmee vocht en medicatie kan worden
toegediend. U krijgt plakkers op uw borst die de hartslag en het hartritme
meten. U krijgt een bloeddrukband om uw arm en een dopje op de vinger
waarmee het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten.
Tijdens de operatie wordt de heupkop verwijderd. In de heupkom wordt
een kom van kunststof of metaal geplaatst. Hierna zet de chirurg in het
bovenbeen een metalen steel, waarop een kopje wordt geplaatst dat
precies in de kom past. Het litteken van de heup is ongeveer 15 tot
20 cm lang. U krijgt rondom de operatie antibiotica via een infuus om een
infectie te voorkomen. In totaal bent u ongeveer vier tot vijf uur van de
verpleegafdeling af.

Na de operatie
U wordt na de operatie eerst naar de verkoever (uitslaapruimte) gebracht.
Als de pijn onder controle is, de beweeglijkheid in de benen terug begint te
komen (na een ruggenprik) en de bloeddruk onder controle is, gaat u terug
naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling zal de verpleegkundige
regelmatig uw bloeddruk, hartslag en temperatuur controleren. De
verpleegkundige vraagt u regelmatig of u pijn heeft. Zorg ervoor dat u het
ons op tijd vertelt als u pijn heeft. Als de pijn namelijk te erg wordt, kan
deze vaak moeilijker weer onder controle gebracht worden.
De dag na de operatie wordt er een röntgenfoto van de heup gemaakt om
de stand van de prothese te controleren (figuur 3).

Figuur 3: Röntgenfoto van de heupprothese
Nabehandeling
U krijgt gedurende vijf weken na de operatie anti-trombose tabletten of
prikjes om trombose te voorkomen. Zwelling van het geopereerde been is
normaal na de operatie. De bloeduitstorting (hematoom) en het wondvocht
zullen gaan zakken naarmate u meer in beweging komt. De zwelling van het
been kan aanhouden tot ongeveer vier tot zes weken na de operatie. Ook
kan uw onderbeen/voet blauw verkleuren wanneer de bloeduitstorting naar
beneden zakt.
De pijn die u had vanuit het heupgewricht, zal sterk verminderen. De heup
zal minder stijf aanvoelen. Soms is het operatiegebied de eerste maanden
nog gevoelig. Na een jaar is meer dan negentig procent van de patiënten
tevreden over het resultaat van de ingreep.
Na de ziekenhuisopname kunt u in principe naar huis (eventueel met
thuiszorg). Er kan in enkele gevallen, afhankelijk van uw situatie en
van uw herstel, revalidatie elders plaatsvinden. Bijvoorbeeld in een
verpleeghuis. Dit word besloten in overleg met de arts, fysiotherapeut en
transferverpleegkundige.

Wondpleister
De pleister (Mepilex® Border Post-Op) kan normaal gesproken op de wond
blijven tot aan het poli-bezoek twee weken na de operatie.
Het is niet erg als er wat bloed/wondvocht zichtbaar is door de pleister. Is
er voor het polibezoek wondvocht aanwezig aan de randen van de pleister?
Dan moet u de Mepilex® Border Post-Op pleister vervangen door een
normale pleister. De Mepilex® Border Post-Op is een waterdichte pleister
waar u mee mag douchen.

Bewegen na de operatie
Direct na de operatie gaat u de heup bewegen en mag u er volledig op
staan. U komt uit bed als u zich hier goed genoeg voor voelt. De eerste keer
zal de verpleegkundige of fysiotherapeut u hierbij begeleiden.
Na de operatie gaat u samen met de fysiotherapeut oefenen met het
bewegen van de heup. U oefent het in en uit bed gaan, lopen met krukken,
zitten, opstaan en traplopen. Daarnaast leert de fysiotherapeut u een aantal
oefeningen voor de heupen en krijgt u advies over welke bewegingen u de
eerste zes weken niet mag maken met uw heupprothese.
De fysiotherapeut komt twee keer per dag bij u langs. Indien nodig wordt
fysiotherapie voor thuis voorgeschreven. Het is van belang thuis ook door
te gaan met oefenen.
U mag naar huis als de arts tevreden is over uw herstel en de
fysiotherapeut over het lopen en traplopen. In de meeste gevallen duurt de
opname twee tot drie dagen.
Op www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/orthopedie-focuskliniek
staan voorlichtingsfilms over een heupoperatie en de oefeningen die u
hierna moet doen. Hieronder gaan we eveneens verder in op het bewegen
na een heupoperatie.

Lopen met elleboogkrukken
Voorbereiding
Als u met de krukken gaat lopen, moet u op een aantal dingen letten:
• Het is belangrijk dat de krukken op de goede hoogte afgesteld worden.
Als u rechtop staat met uw armen langs uw lichaam, dan moeten de
handvaten op de hoogte van uw polsen staan. De manchetten horen net
onder de elleboog te komen (zie foto).

• Controleer altijd voordat u de krukken gaat gebruiken de doppen aan de
onderkant op slijtage. Als de doppen glad zijn, moet u de doppen laten
vervangen. Dit kan bij de thuiszorgwinkel.
Zitten en opstaan
Wanneer u gaat zitten of uit een stoel opstaat, moet u altijd de
stoelleuningen vastpakken voor een goede balans. U moet hierbij de
handvaten van de krukken loslaten. Dit om te voorkomen dat uw armen in
een ongemakkelijke houding komen. Houd de krukken bij de hand wanneer
u gaat zitten of opstaan. U heeft ze weer nodig bij het lopen.
U moet de manchetten in uw hand houden bij het vastpakken van de
leuningen (zie foto).

Belast of gedeeltelijk belast lopen met krukken
Uw heup is, als u steunt op krukken of op een rollator, volledig te belasten.
U zet als u gaat lopen eerst de krukken naar voren. Vervolgens zet u het
geopereerde been ertussen. U steunt op de krukken en gedeeltelijk op
het geopereerde been. Vervolgens stapt u met het andere been voorbij de
krukken.
Traplopen
Gebruik bij het traplopen de leuning en één kruk. Neem de andere kruk in
uw andere hand mee of laat iemand anders deze meenemen.
Trap op: Steun op de kruk en de leuning. Zet uw niet-geopereerde been op
de volgende trede, dan het geopereerde been bijtrekken en als laatste de
kruk bijzetten en de hand op de leuning verplaatsen.
Trap af: Zet eerst de kruk op de lagere trede, dan het geopereerde been.
Vervolgens steunen op de kruk en de leuning, en dan het niet-geopereerde
been op de lagere trede zetten.

Aandachtspunten:
• Let op dat u op het moment van steunen op de krukken uw bovenarmen
goed tegen uw lichaam houdt, de ellebogen goed recht zijn en u de
handvaten recht naar voren laat wijzen. Dit in verband met de stabiliteit.
• Als u stilstaat, moet u de krukken iets naar voren en naar buiten zetten
om stabiel te kunnen blijven staan.
• Neem kleine stappen, dan loopt u stabieler.
• Bouw het lopen met krukken langzaam op: uw armen moeten wennen aan
het steunen op de krukken.
• Als u de krukken wegzet, kunt u ze het beste op de kop neerzetten om te
voorkomen dat ze omvallen (zie foto).

Oefeningen na de operatie
• Met gestrekte benen beide voeten op en neer bewegen in de enkel
(“remmen en gasgeven”) (figuur 1-2).
• Met gestrekte benen knieën “doorstrekken” en weer ontspannen
(knieholte in het matras duwen) (figuur 3).
• Met gestrekte benen bilspieren aanspannen (billen tegen elkaar knijpen).

• De knie optrekken, waarbij de hak over het matras glijdt. Let op: uw
geopereerde been mag niet naar binnen vallen! (figuur 4) U mag de heup
niet verder dan 90 graden (rechte hoek) buigen. Let dus op dat u voor u
deze oefeningen doet, het boveneind van het bed laat zakken.
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2.

3.

4.

Om te voorkomen dat uw heup uit de kom schiet, moet u zich aan de
volgende adviezen houden:
• De hoek van uw heup en uw bovenlichaam mag niet kleiner zijn dan een
rechte hoek (90 graden).
• Til in stand uw knie van het geopereerde been niet hoger op dan uw
heup.
• In zit: schuif naar voren in de stoel in plaats van naar voor reiken.
• Draai het geopereerde been niet naar binnen en naar buiten.
• Draai uw bovenlichaam niet naar de geopereerde kant als u vanuit een
zittende houding iets pakt.
• Kruis uw benen niet.
• Zit in de eerste zes weken niet in een lage stoel. Ga op een rechte stoel
met armleuningen zitten met een zithoogte van minimaal 45 cm. Ook uw
bed moet minimaal 45 cm hoog of hoger zijn (figuur 5).
• Het toilet is vaak te laag; een zogeheten “toiletverhoger” is dan dé
uitkomst.
• Ga niet met de benen over elkaar zitten. Dit geldt voor beide benen
(figuur 6).
• Houd bij het opstaan of gaan zitten het geopereerde been enigszins
gestrekt, door de voet van het geopereerde been iets naar voren te
zetten. Maak gebruik van de armleuningen van de stoel (figuur 7).
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Dit mag niet!

Dit mag niet!

Dit mag niet!

In en uit bed
• Dagelijks gaat u een half uur plat op bed liggen om uw heup te strekken,
waarbij de rug en schouders plat liggen. Een kussentje onder uw hoofd is
geen probleem.
• Slaap de eerste zes weken bij voorkeur liggend op de rug. U kunt
proberen om op uw niet-geopereerde zijde te gaan liggen, met een groot
en stevig kussen tussen de benen. Begin liggend op uw rug en plaats een
kussen tussen de knieën. Draai dan op de niet-geopereerde zijde
(figuur 8 en 9).
• Na zes weken mag u liggen zoals u wilt.
• Ga bij voorkeur aan de geopereerde kant uit bed en ga er aan dezelfde
kant weer in.
• Bij het uit bed komen, kunt u het geopereerde been onder de enkel
ondersteunen, met de voet van het niet-geopereerde been (figuur 10).

8.

9.

10.

Lopen
U gaat de eerste twee à drie weken met twee krukken of een rollator lopen.
Na twee à drie weken mag u in huis kleine stukjes met één kruk lopen.
U houdt dan de kruk aan de niet-geopereerde zijde.
Als u draait, doe dit dan met kleine pasjes. Schuif uw voeten steeds bij.
Vermijd onverwachte draaibewegingen en zijwaartse stapbewegingen.
Voorwerpen van de vloer oprapen
De eerste zes weken mag u niet bukken. Voor het oprapen van de grond is
het meest veilig om een “helping hand” te gebruiken.

Als u zonder hulpmiddel iets van de grond opraapt, dan doet u dit met het
geopereerde been naar achteren uitgestrekt. Steun op een stevig voorwerp,
bijvoorbeeld een stoel of tafel. Buig door uw niet geopereerde been.

Douchen
• Tijdens het douchen en wassen kan u los staan zonder krukken. Doe dit
echter zonder een pas te verplaatsen. Het is beter om, indien mogelijk, op
een plastic tuinstoel of kruk te zitten.
• Plaats, als uw douche daarvoor geschikt is, een beugel als steun.
• Na zes weken mag u weer gebruikmaken van een bad. Denk daarbij wel
aan de hoge instap.
• Zorg ervoor dat u onder de douche of in bad niet kunt uitglijden. Zorg dus
voor anti-slipmatjes.
• Pas op: de rubberen doppen onder de krukken worden heel glad op een
natte ondergrond.
Aankleden
Omdat het in de eerste zes weken niet toegestaan is om te ver te buigen
in uw heup, kan u niet zelf uw schoenen en sokken aantrekken. Een lange
schoenlepel en instapschoenen voorkomen dat u te ver buigt.
Bij de thuiszorgwinkel zijn zogenaamde “Engelse sok-aantrekkers” te koop;
een handig hulpmiddel om uw sok aan te krijgen zonder ver te buigen in uw
heup. Dit vereist wel enige oefening.

Fietsen
Fietsen is de eerste zes weken niet toegestaan. Als uw spierkracht en
coördinatie weer normaal zijn (noodzakelijk voor het op- en afstappen),
kunt u weer gaan fietsen. Een damesfiets heeft de voorkeur vanwege de
lage instap.

Hometrainer
Het is uitstekend om te fietsen op een hometrainer, mits het zadel hoog
genoeg kan worden gesteld én u zonder weerstand fietst. Let goed op de
techniek van op- en afstappen. Houd hierbij rekening met de adviezen ten
aanzien van bewegingen die u niet mag maken.
Autorijden
In de auto gaan zitten:
• Het draaien wordt gemakkelijker als u op een plastic zak zit. Zo glijdt u
beter op de stoel.
• Zorg voor een auto met een hoge instap. Gebruik anders een kussen op
de stoel om de stoel te verhogen.
• Zet de stoel goed achteruit. Maak ruimte voor uw benen.
• Ga bij het instappen op de straat staan (niet op de stoep), zodat u minder
diep hoeft te gaan zitten.
• Bij het in- of uitstappen geldt ook dat de heup niet verder mag buigen
dan een hoek van 90 graden.
• U gaat met uw rug naar de stoel staan. Zoek steun bij de vaste delen van
de auto. Vervolgens gaat u zitten en trekt u uw benen in de auto.
In de eerste zes weken bestuurt u geen auto. Dit kan namelijk gevaar
opleveren in het verkeer, omdat de reactie van het geopereerde been nog
sterk vertraagd is. Zodra de reactiesnelheid en de coördinatie van het
geopereerde been hersteld zijn, kunt u het autorijden hervatten na overleg
met uw specialist.
Bent u geopereerd aan uw linkerheup, rijdt u in een automaat en wilt u het
autorijden eerder hervatten? Neem dan contact op met de autoverzekeraar.
Oefeningen voor thuis
Oefen liever vaker verdeeld over de dag, dan te veel achter elkaar. Forceer
niet.
Oefen drie keer per dag twee series van tien herhalingen. U mag
verwachten dat de oefeningen iedere dag gemakkelijker gaan.

Als u wilt zien hoe u de oefeningen precies moet doen, bekijkt u dan de
instructiefilmpjes op:
www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/orthopedie-focuskliniek.
Oefeningen
Staande achter een stoel:
• Plaats beide voeten iets uit elkaar. Beweeg het geopereerde been
gestrekt zijwaarts. Even vasthouden en dan weer sluiten. Blijf goed
rechtop staan en laat de tenen recht naar voren wijzen.
• Plaats beide voeten naast elkaar en hef het geopereerde been met
gebogen knie tot maximaal 90 graden (horizontaal).
• Plaats beide voeten iets uit elkaar en zak een klein stukje door beide
benen tegelijk.
• Plaats beide voeten iets uit elkaar. Ga afwisselend op uw hakken en tenen
staan. Doe dit met beide voeten tegelijk.
• Plaats beide voeten iets uit elkaar strek het been met gestrekte knie naar
achteren.

Uw fysiotherapeut bepaalt bij ontslag of fysiotherapie in de thuissituatie
nodig is. Op de poliklinische controle bij uw orthopedisch chirurg/
verpleegkundig specialist kan dit eventueel heroverwogen worden.

Wat heeft u nodig na de operatie?
Zoals eerder met u is besproken, mogen bepaalde bewegingen na de
operatie niet worden gemaakt. Dit om te voorkomen dat de heup uit de kom
schiet. De fysiotherapeut zal met u bespreken welke bewegingen dat zijn.
Bij de zogenoemde “voorste benadering” gelden deze beperkingen niet.
De orthopedisch chirurg zal aan u uitleggen op welke manier u geopereerd
wordt. Deze hulpmiddelen heeft u nodig na de operatie:
• een hoge, stevige stoel met armleuningen en een zithoogte van
minimaal 45 centimeter;
• bedverhogers als uw bed lager is dan 45 centimeter;
• een verhoogde toiletbril als uw toilet lager is dan 45 centimeter;
• een plastic stoel voor in de douche;
• eventueel handgrepen in de douche en/of de toiletruimte.
Zorg verder dat u voldoende paracetamol in huis heeft. Voor meer
informatie over de hulpmiddelen en het verkrijgen hiervan kunt u contact
opnemen met een van de hulpmiddelenleveranciers of thuiszorgwinkels bij
u in de regio. Voor het lenen/huren of kopen van hulpmiddelen kunt u onder
andere terecht bij Vegro Thuiszorgwinkel, klantenservice: 0800 - 288 77 66
(gratis).

Poliklinische controle
U komt na twee weken terug bij de verpleegkundig specialist voor
wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. Na zes weken komt
u voor controle bij de orthopedisch chirurg, met vooraf een röntgenfoto. U
heeft nog een controleafspraak na een jaar. Tijdens de controles vragen we
u om vragenlijsten in te vullen om het resultaat van de operatie te kunnen
evalueren.

Complicaties
Bij iedere operatie is er een kans op complicaties: ook bij een heupoperatie.
Neemt u contact op met uw behandelend arts als zich complicaties
voordoen. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke complicaties.
Nabloeding
De eerste dagen na de operatie is het normaal dat de wond nog bloed of
wondvocht produceert. Dit hoort bij het normale genezingsproces van de
wond. Het kan zijn dat dit bij u langer aanhoudt dan normaal.
Gezwollen been
Het been kan als gevolg van de operatie dikker worden. Probeer het been
de eerste weken zoveel mogelijk hoog te leggen. Als het nodig is, kan
een steunkous geadviseerd worden. Wanneer u voor de operatie gewend
was steunkousen te dragen, dan adviseren wij u deze weer te gaan dragen
vanaf de eerste dag dat u uit bed mag. Met bewegen reduceert u de
zwelling.
Verschil in beenlengte
Het kan zijn dat u in de eerste weken na de operatie het gevoel heeft dat
het geopereerde been langer is geworden. In de meeste gevallen is dit van
tijdelijke aard. Het komt doordat de spieren rond de heup weer een nieuw
evenwicht moeten zoeken. Het kan ook zo zijn dat de orthopedisch chirurg
er bewust voor gekozen heeft om uw been te verlengen. Dit wordt gedaan
om de kans op het uit de kom schieten van de heup te verkleinen. Als het
verschil meer dan twee centimeter is en klachten veroorzaakt, kan de
orthopedisch chirurg u een verhoogde schoenzool adviseren.

Luxatie
Een luxatie is het uit de kom schieten van de heupprothese. De eerste drie
maanden na de operatie is de kans hierop het grootst. Het gewrichtskapsel
is dan nog niet voldoende stevig. Ook zijn de spieren rondom de heup nog
verzwakt. U kunt de kans op een luxatie verminderen door de adviezen van
de fysiotherapeut op te volgen.
Beschadiging van bloedvaten en zenuwen
In de omgeving van de heup lopen verschillende bloedvaten en zenuwen.
Er is een kans dat deze uitgerekt of beschadigd raken tijdens de operatie.
Dit kan leiden tot gevoelloosheid of slapheid in delen van het geopereerde
been. Deze complicatie komt weinig voor en is meestal tijdelijk.
Infectie
Er zijn enkele soorten infecties: een oppervlakkige infectie, een infectie
rond de opening van de huid en een diepe infectie. Deze laatste zit rond
de prothesedelen. Een behandeling van een infectie zal altijd leiden tot
een ziekenhuisopname of een verlenging hiervan. Een infectie komt vaker
voor bij mensen met diabetes, bij reumapatiënten en bij patiënten met
aandoeningen van het immuunsysteem. Een goede persoonlijke hygiëne en
voedingstoestand is belangrijk als u een infectie wilt voorkomen. Een totale
heupprothese blijft lichaamsvreemd materiaal, dat altijd gevoelig blijft voor
bacteriën.
Loslating prothese
Een prothese gaat gemiddeld 15 tot 20 jaar mee en kan dan versleten zijn.
Als dit het geval is, moet de prothese vervangen worden. Soms gaat een
heupprothese minder lang mee. Dit kan veroorzaakt worden doordat een
van de onderdelen los gaat zitten. Waardoor dit wordt veroorzaakt, is nog
niet duidelijk. Wel is bekend dat de kans op loslating groter is na een
infectie, val of luxatie (zie boven). De mate waarin de prothese belast wordt,
speelt ook een (geringe) rol.

Bezoek aan arts of tandarts
Geef bij medische behandelingen altijd aan dat u een prothese heeft. Hier
kan de arts of tandarts dan rekening mee houden. Bij specifieke ingrepen
en/of onderzoeken kan de behandeld arts eventueel extra antibiotica geven
om de prothese te beschermen tegen een infectie. Dit is over het algemeen
alleen noodzakelijk bij onderzoeken en ingrepen in geïnfecteerd gebied of
bij patiënten met een verminderde weerstand.
Wanneer contact opnemen:
• als er opnieuw wondvocht uit de wond komt;
• als u koorts krijgt;
• als de huid rondom de wond dik wordt en/of meer pijn gaat doen;
• als u niet meer kunt staan, terwijl dit eerder goed mogelijk was;
• als uw been rood verkleurt en er glanzend uitziet.

Registratie van prothese in landelijk register
De gegevens over uw gewrichtsprothese en de operatie worden
geregistreerd in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
(LROI). Een aantal patiëntgegevens wordt ook opgenomen in de registratie.
De gegevens zijn niet naar u te herleiden, behalve door medewerkers van
HMC. Als een bepaald type prothese ernstige problemen veroorzaakt, dan
kan de LROI nagaan of HMC de betreffende prothese heeft geplaatst. Het
ziekenhuis kan dan vervolgens contact opnemen met een patiënt bij wie de
betreffende prothese is geplaatst. Als u niet wilt dat dergelijke gegevens in
het LROI-register worden opgenomen, kunt u bezwaar maken. U kunt dit
bespreken met de orthopedisch chirurg.

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.
Verder kunt u de HMC Zorgapp gratis downloaden via de Google Playstore
of de Apple Appstore. Met behulp van de HMC Zorgapp wordt u stap voor
stap geleid door voorbereiding, ingreep en herstel bij het plaatsen van een
totale heupprothese.

Bijlage 1: Schema medicatie bij een heupprothese
Medicatie
Normaal gesproken krijgt u een recept mee bij ontslag om de medicatie op
te halen bij uw apotheek. Wij kunnen u ook meteen bij ontslag de medicatie
meegeven. De Duinrand apotheek levert dan uw medicatie.
Afhankelijk van de ingreep en de pijn die u ervaart na de ingreep, zal
bepaald worden voor welke medicijnen u recepten meekrijgt bij ontslag.
Hieronder geven we in het kort weer wanneer u deze medicijnen in moet
nemen. Het is voor de werking van de medicatie belangrijk dat u zich aan
deze tijden houdt.
Meestal merkt u na een paar dagen dat de pijn minder wordt en dat u de
pijnmedicatie kunt afbouwen. Stop dan niet direct met alle medicijnen, maar
begin in de juiste volgorde met het afbouwen. Het afbouwen van medicatie
gaat op volgorde van sterkte.
Tijdstip
Aanvinken wat Medicijn
Dosering
van toepassing is
Ontbijt
Paracetamol
1000 mg
Celecoxib
100 mg
(Celebrex®)
Pantoprazol /
40 mg
Esomeprazol
Lunch
Paracetamol
1000 mg
Avondeten
Paracetamol
1000 mg
Celecoxib
100 mg
(Celebrex®)
Rivaroxaban
10 mg/injectie
(Xarelto®) /
(sc)
Nadroparine
(Fraxiparine®)
Voor de nacht
Paracetamol
1000 mg
Let op: u krijgt een recept mee voor Paracetamol. Er bestaan tabletten
van 500 mg en 1000 mg. Of dit vergoed wordt, hangt af van uw
zorgverzekeraar. Zorg er in ieder geval voor dat u voldoende Paracetamol
op voorraad heeft.

Afbouwen medicatie
Stap 1: Op geleide van de pijn en als de wond geheel droog is Celecoxib
(Celebrex®) 100 mg afbouwen tot 1x daags en vervolgens helemaal
stoppen. Wanneer u gestopt bent met de Celecoxib (Celebrex®), kunt u ook
stoppen met de Pantoprazol/Esomeprazol. U hoeft geen herhaalrecepten te
vragen.
Stap 2: Wanneer u gestopt bent met alle andere pijnmedicatie en de pijn
nog steeds goed onder controle is, kunt u overwegen om de Paracetamol
ook (op geleide van de pijn) af te bouwen.
U kunt beginnen met afbouwen door eerst driemaal daags 1000
mg Paracetamol te slikken, gevolgd door tweemaal daags 1000 mg
Paracetamol, enz.
Rivaroxaban (Xarelto®) / Nadroparine (Fraxiparine®) sc
Rivaroxaban (Xarelto®) 10 mg óf Nadroparine (Fraxiparine®) injecties
gebruikt u totdat deze op zijn. U gebruikt ze vijf weken lang na de operatie.
Daarna mag u hiermee stoppen. Dit hoeft dus niet afgebouwd te worden.
Belangrijk na het afbouwen van alle pijnmedicatie
Heeft u na het afbouwen van alle pijnmedicatie vaak op hetzelfde tijdstip
pijn? Bijvoorbeeld iedere ochtend of tijdens de fysiotherapie? Dan kunt u
overwegen om op die momenten nog 1000 mg Paracetamol te slikken.
Andere pijnmedicatie
Gebruik (tenzij anders afgesproken met uw behandelend arts) géén
andere pijnstillers naast de medicijnen die de arts u vanuit HMC heeft
voorgeschreven.
Medicijnen die u voor andere klachten gebruikt, kunt u blijven gebruiken;
tenzij de arts anders voorschrijft.

Alcohol en medicijnen
Alcohol kan de werking van medicijnen versterken. Hierdoor kunnen
ook bijwerkingen als sufheid/slaperigheid, verminderde alertheid,
verminderd reactievermogen en verminderde ademhaling toenemen. Dit
is levensgevaarlijk! Gebruik daarom nooit alcohol in combinatie met uw
medicijnen.
Als u verdere informatie wilt over de voorgeschreven medicijnen dan
verwijzen wij u naar de bijsluiter.

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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