
Patiënteninformatie

Beengips

INLEIDING
U heeft zopas onze spoedgevallendienst bezocht in verband met een breuk of zware verstuiking. Met deze brochure 
willen wij u graag meer algemene informatie geven over het dragen van een gipsverband.

• Direct na het letsel wordt er soms gekozen voor het aanleggen van een (half)-open gipsverband, dit kan zijn 
een synthetische of een kalkgips. Zulk een gipsverband laat zwelling beter toe zonder bijkomende klachten 
te veroorzaken. Na ongeveer één week wordt dit open gipsverband meestal vervangen door een gesloten 
gipsverband of een steunverband.

• De bedoeling van het gipsverband is om de pijn te verminderen, het comfort te verbeteren en te zorgen voor een 
optimaal genezingsproces.

• Om de gipsbehandeling verder te zetten en op te volgen krijgt u een opvolgafspraak bij een specialist. De 
herstelperiode is afhankelijk van het soort letsel en de behandeling. Uw specialist zal u hierover verder 
informeren.

TIPS
• Leg uw voet steeds hoger dan uw heup en ondersteun daarbij het verband over de hele lengte, gebruik kussens 

Het is niet raadzaam uw been op de rand van een stoel of tafel te laten rusten
• Beweeg regelmatig uw tenen
• Span de spieren onder het gips af en toe eens op. Zeker deze van de dij als die mee in het gips zit
• U mag het been enkel belasten volgens de instructies van uw arts
• Er wordt aan tromboprofylaxie gedaan zolang je een beengips draagt, dat betekent preventie van 

bloedklontervorming of trombose. Daarom wordt er elke dag zal een spuitje in de buik gezet door een 
thuisverpleegkundige. Bijvoorbeeld Clexane, Fraxiparine of Fraxodi.

• Het kan zijn dat u de volgende dagen pijnklachten heeft. Neem daarom voldoende pijnstilling, zoals een 
Paracetamol 1 gr tot 3 tabletten per 24 uur voor volwassenen

JEUK ONDER HET GIPSVERBAND
• Dit valt jammer genoeg niet helemaal te vermijden
• Eventueel kan u met een haardroger koele lucht achter het gips inblazen 

Doe dit nooit met warme lucht, dit kan brandwonden veroorzaken
• Eventueel kan u bij de apotheker een speciale jeukwerende spray verkrijgen, hoewel dit niet altijd een 

bevredigend resultaat geeft
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WAT KAN U BEST VERMIJDEN?
• Gipsverband nat laten worden
• Lopen op een (half)open gips
• Stappen met de voet naar buiten gedraaid bij een loopgips
• Zonder krukken lopen met een half open gips
• Vreemde voorwerpen aanbrengen in het gipsverband
• Gips drogen door kunstmatige warmte, dit kan brandwonden veroorzaken
• Geen scherpe voorwerpen gebruiken, zoals een breinaald bij jeuk
• Zelf knippen, snijden of zagen in het gips
• Synthetisch gips heeft een droogtijd van ongeveer één uur, kalkgips van ongeveer 48 uur 

Het is belangrijk om de gips niet te belasten voor hij helemaal droog is

MOGELIJKE COMPLICATIES
• Tenen die blauw of wit worden, zwellen, koud of gevoelloos worden 

Wat kan je doen? 
breng het gegipste lidmaat in hoogstand, knip de jerseykous en polsterverband (watten) volledig door met een 
schaar en trek de gips open waar het pijn doet, leg een ijspack op de gips ter hoogte van de zwelling of pijn. Is er 
na één uur geen verbetering? Meldt u dan aan op de dienst spoedgevallen.

Neem contact op met de dienst spoedgevallen wanneer:
• het gipsverband oncomfortabel zit of pijn veroorzaakt omdat het verband te vast of te los zit
• het gipsverband week wordt , beschadigd is of scheurt
• u last krijgt van pijn in de kuit, al dan niet gepaard met kortademigheid

CONTACT
Dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21, overdag - 012 39 68 29, ‘s avonds en ‘s nachts
Secretariaat orthopedie, tel. 012 39 79 02, tijdens de kantooruren


