
INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN

Totale Heupprothese





INHOUD

 1.  INLEIDING ................................................................................................4
 2.  HET ZIEKENHUIS VERLATEN ......................................................................5
 3.  (HOSPITALISATIE)VERZEKERING ...............................................................6
 4.  ANATOMIE VAN HET HEUPGEWRICHT ......................................................7
 6.  TOTALE HEUPPROTHESE ...........................................................................8
 7.  COMPLICATIES OF VERWIKKELINGEN .....................................................11
 8.  OPNAME IN HET ZIEKENHUIS: WAT GAAT ER GEBEUREN? ......................12
 9.  ONTSLAG ...............................................................................................15
 10.  UW NAZORG ........................................................................................16
 11.  REVALIDATIE: KINESITHERAPIE EN ERGOTHERAPIE ...............................17
 12.  ONTSLAG .............................................................................................35
 13.  CHECKLIST ............................................................................................36
 14.  CONTACTGEGEVENS .............................................................................39



4

1. INLEIDING

Deze brochure geeft algemene informatie over de voorbereiding op uw 
ingreep, de operatie zelf, de opname in het ziekenhuis, de revalidatie en 
enkele richtlijnen voor wanneer u ons ziekenhuis verlaat.

Wie zijn wij ? Een multidisciplinair team

Een getraind multidisciplinair team staat voor u klaar.

• Orthopedisch chirurg: Dr. Olivier Segal is de arts die heupprothesen 
plaatst, u zag hem wellicht al op de raadpleging. Dagelijks komt 
orthopedist samen met een verpleegkundige bij u langs.

• Verpleegkundig team: Patiënten die een heupprothese krijgen worden 
altijd opgenomen op dezelfde afdeling. De verpleegkundigen die u zullen 
verzorgen weten dus precies hoe dat moet. Hoofdverpleegkundige van die 
afdeling is Dirk Boosten.

• Kinesitherapie en ergotherapie: de dag na de ingreep start uw revalidatie. 
U volgt een voorgeschreven programma en er er is overleg over uw 
vooruitgang met artsen en verpleegkundigen.

• Anesthesisten: zij zorgen voor de verdoving tijdens en na de ingreep.

• Sociaal werker: hij of zij informeert u over thuiszorg, hulpmiddelen, 
mogelijkheden tot herstel, revalidatie- en/of woon- en zorgcentra, sociale 
en financiële voordelen, hospitalisatieverzekering, … Heeft u vragen of 
problemen hierover neem dan vóór uw opname contact op zodat zij u op 
tijd kunnen helpen.

Uw medewerking en motivatie voor de revalidatie zijn erg belangrijk om tot 
een goed resultaat te komen. Wij staan klaar om u daarbij zo goed mogelijk te 
begeleiden.
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2. HET ZIEKENHUIS VERLATEN

Van bij de planning van uw opname werken we al aan uw terugkeer naar 
huis, om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het is aan te raden om voor 
uw opname na te denken over de mogelijkheden van hulp die u nodig heeft 
en waar mogelijk dit ook al te regelen.

Voor uw opname is het goed na te denken over uw thuissituatie en hoe uw 
terugkeer naar huis na de opname er zal uitzien.

• Kan ik op hulp rekenen van mijn partner of kinderen om boodschappen te 
doen, te poetsen, ... ?

• Kan mijn partner tijdens mijn ziekenhuisopname thuisblijven of heeft die 
hulp nodig? 
Opvang moet voorzien worden door de mantelzorger(s), thuishulp of een 
kortverblijf of tijdelijke opname in een woonzorgcentrum.

• Kan ik na de gemiddelde opname van 3 tot 6 dagen meteen naar huis of 
heb ik nood aan verdere revalidatie in het ziekenhuis?

Indien u voor uw opname reeds moeilijkheden verwacht of vragen 
heeft, neemt u best contact op met de sociaal werker van de dienst 
maatschappelijk werk van uw ziekenfonds.

Wanneer u overweegt om na uw ziekenhuisopname verder te gaan herstellen 
in een hersteloord is het gezien de lange wachtlijsten zeker aangewezen om 
enkele weken voor de opname reeds contact op te nemen met de sociaal 
werker van het ziekenhuis: +321239 6641. Deze zal u bijstaan met uw 
aanvraag.

Tijdens uw opname zal de verpleegkundige u ook informeren over de 
mogelijkheden bij ontslag en schakelt hij/zij indien nodig de sociaal werker 
van de dienst Patiëntenbegeleiding in.

Revalidatie-afdeling

Wanneer ontslag naar huis niet mogelijk is binnen de gemiddelde 
opnameduur van 3- 6 dagen en er geen bijzondere chirurgische zorgen meer 
nodig zijn kan u mogelijk verhuizen naar de dienst revalidatie (E1).
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Hier wordt u verder voorbereid op uw ontslag. Voor sommige patiënten kan 
dit aangewezen zijn, bijvoorbeeld alleenstaanden zonder mantelzorg thuis. Zij 
verblijven daar dan 2 - 3 weken tot ze echt zelfredzaam zijn.

3. (HOSPITALISATIE)VERZEKERING

De normale tussenkomst van ziekteverzekering loopt gewoon door op deze 
afdeling.

Het gebeurt echter dat bepaalde hospitalisatieverzekeringen beperkingen 
invoeren voor revalidatie. Sommige voorzien geen of slechts een beperkte 
tussenkomst. Het eigen aandeel is dan ten laste van uzelf. Wanneer u 
vermoedt dat u in aanmerking komt voor revalidatie, bevraagt u best op 
voorhand de voorwaarden bij uw hospitalisatieverzekering.

Patiënten uit Nederland dienen vooraf navraag te doen bij hun 
zorgverzekeraar om de precieze tussenkomsten te bevragen. Sommige 
zorgverzekeraars bieden geen tussenkomst in België of sluiten bvb. revalidatie 
(in België) uit. Indien vereist kan in dergelijke situaties een transfer worden 
aangevraagd naar een Nederlandse revalidatiedienst. Hiervoor neemt u best 
vooraf contact op met de sociaal werker van ons ziekenhuis. Meer informatie 
kan u ook terugvinden in de “infobrief Nederlandse patiënten” Deze kan u 
downloaden op www.azvesalius.be/patientenbegeleiding of opvragen bij de 
sociaal werker van de dienst Patiëntenbegeleiding op het telefoonnummer: 
+32 12 39 66 41
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4. ANATOMIE VAN HET HEUPGEWRICHT

Het heupgewicht
Het heupgewricht bestaat uit 2 belangrijke delen: de heupkop en de heupkom 
De ronde kop van het dijbeen = de heupkop  
De holle kom van de heup in het bekken = de heupkom  
Een gezond heupgewricht dankt zijn soepelheid aan een laagje kraakbeen 
dat de twee gewrichtsdelen bedekt. Deze twee gewrichtsdelen worden stevig 
bij elkaar gehouden door een gewrichtskapsel en een mantel van bil- en 
heupspieren.

                
       Het heupgewricht                             Artrose van de heup

 
5. WAAROM EEN HEUPPROTHESE?

De meest voorkomende reden om een heupprothese te plaatsen is slijtage 
van het kraakbeen van de heup. Deze slijtage (artrose genoemd) wordt 
gekenmerkt door pijn, bewegingsbeperking en/of een mankend gangpatroon.

Pijn vanuit het heupgewricht wordt gevoeld in de lies en aan de voorzijde, 
binnen- of buitenzijde van het bovenbeen tot aan de knie. Soms situeren 
de klachten zich uitsluitend rond de knie. Lage rugpijn kan ook van de heup 
afkomstig zijn. Bij artrose ervaart u eerst af en toe pijn, later krijgt de pijn 
een meer blijvend karakter en treedt ze ook ‘s nachts op. Artrose wordt 
gekenmerkt door startpijn en toenemende pijn bij het belasten van het been.

Bewegingsbeperking in de heup wordt gewoonlijk pas ondervonden wanneer 
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het aantrekken van kousen of sokken en het knopen van de schoenen niet 
meer mogelijk is.

6. TOTALE HEUPPROTHESE

Er zijn verschillende technieken om een heupprothese te plaatsen. In ons 
ziekenhuis wordt zowel de voorste ( anterieure ) als de achterste (posterieure) 
benadering uitgevoerd.
In essentie zit er voor de patiënten weinig verschil tussen deze beide 
benaderingen.

De klassieke heupprothese bestaat uit verschillende onderdelen:
• De metalen steel (titanium bij cementloze fixatie en chroom-kobalt 

bij gecementeerde fixatie). Deze wordt in de schacht van het dijbeen 
gebracht.

• Een metalen of keramische kop.
• Een kom (cup). Die wordt in het bekken gefixeerd en is opgebouwd uit 

polyethyleen (plastiek) of keramiek en metaal (titanium).

Ook worden er verschillende methodes gebruikt om de prothese in het bot te 
verankeren.
Zo kan er botcement gebruikt worden om de prothese vast te zetten in het 
bot.
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 Gecementeerde heupprothese

Een andere methode die gehanteerd wordt is PRESSFIT ( ongecementeerd) : 
dit steunt op een zeer nauw contact en het goed spannen van de kom of de 
steel in het bot, net als een kurk op een fles. De ruimtes voor de kom en de 
steel worden ietsje kleiner gemaakt dan de gekozen maat.

Verder is er ook nog het principe van biologische ingroei. Dit wordt mogelijk 
wanneer het speciale oppervlak van de prothese een beenderige ingroei 
bevordert. Ook kan de prothese voorzien zijn van een laag hydroxyapatiet, 
een stof die biochemisch gelijkaardig is aan bot waardoor de botingroei beter 
en sneller kan optreden.
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De heupkom

 De heupkop

De steel

Ongecementeerde
heupprothese
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7. COMPLICATIES OF VERWIKKELINGEN

Met het gebruik van de huidige technieken, de doorgedreven postoperatieve 
opvolging en allerhande preventiemaatregelen zijn er weinig complicaties.

Degene die kunnen voorkomen zijn:

• Infectie : komt voor in minder dan 1 procent van de gevallen. Hoewel 
weinig voorkomend toch ernstig, want soms moet de prothese vervangen 
worden!

• Diepe veneuse trombose : door de combinatie van weinig bewegen, 
stase van bloed en de gemaakte wonde kan er in de aders een trombus 
(bloedstolsel) gevormd worden. Een dergelijk bloedstolsel zou kunnen 
loskomen en een levensbedreigende longembolie veroorzaken. Om dit 
te voorkomen worden er bloedverdunnende spuitjes gegeven en krijgt u 
antitrombose kousen aangemeten, die u een zestal weken dient te dragen. 
U kan best zelf meewerken aan de preventie : onmiddellijk na de ingreep 
veel met de voeten bewegen en zodra het lukt rond te lopen is de beste 
preventie!

• De heupkop kan uit de kom schieten (= luxatie ) . Het risico hierop is de 
eerste 3 maanden het grootste. Het is belangrijk dat u de raadgevingen 
van de fysiotherapeut hieromtrent goed opvolgt.

• Er kan een verschil in beenlengte zijn na de ingreep.

• Oppervlakkige wondinfectie : een wonde die onrustig is : pijn doet, rood 
ziet, warm aanvoelt en vocht afscheidt, is steeds een alarmteken. U dient 
zo snel mogelijk een arts te contacteren.

• Zenuwbeschadiging kan optreden, met uitval van bepaalde spierfuncties 
in het been.

• Er kan nabloeding van de wonde optreden, vooral tijdens de eerste dagen 
na de ingreep.

Roken vergroot de kans op complicaties bij het herstel. Zelfs wie tijdelijk 
stopt (van minimaal 4 weken voor de operatie tot ten minste 4 weken na de 
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operatie), halveert die kans.

Als er zich complicaties voordoen dan is het belangrijk deze zo snel mogelijk 
te onderkennen en adequaat te behandelen. Zolang u in het ziekenhuis bent 
wordt u dagelijks opgevolgd. Als er thuis tekens zijn die kunnen wijzen op een 
verwikkeling dan bent u aangewezen op de huisarts, de thuisverpleegster of 
de kinesist.

Tijdens de kantooruren kan u ook contact opnemen met het secretariaat 
Orthopedie via het telefoonnummer 012 39 79 02. Zo nodig is ook via de 
dienst Spoedgevallen een orthopedisch chirurg bereikbaar.

8. OPNAME IN HET ZIEKENHUIS: WAT GAAT ER GEBEUREN?

De dag van de opname

De dag van de opname verwachten wij U op het afgesproken uur. U meldt 
zich eerst aan bij de opnamedienst. Na de inschrijving aan de balie zal de 
onthaalmedewerk(st)er u doorverwijzen naar de verpleegeenheid B3 (derde 
verdieping, B-blok).

Breng zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis!

Wat zeker meebrengen de dag van de opname?
• Identiteitskaart.
• Preoperatieve vragenlijst, de voorbereidende onderzoeken indien u die 

bezit, gegevens over uw medische voorgeschiedenis en/of allergieën
• Bloedgroepkaart
• Een duidelijke en volledige lijst van de thuismedicatie (dosering, tijdstip, 

hoeveel,…..)
• Alle medicatie die u thuis neemt. Het kan zijn dat we bepaalde medicatie 

niet onmiddellijk in voorraad hebben. Medicatie dient wel nog in de 
blister te zitten!

• Gegevens én aangifteformulier van uw hospitalisatieverzekering/ 
zorgverzekeraar (NL)

• Antitrombosekousen, als u die in bezit heeft
• Toiletgerief , handdoeken, washandjes en scheergerief
• Voldoende nachtkledij (kleed of korte broek), ondergoed en kamerjas
• Sportieve kleding
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• Stevig schoeisel (gemakkelijke platte schoenen), gesloten pantoffels
• 2 krukken/ gaankader.
• Hoorapparaat, gebit
• Ziekteattest voor de werkgever én ziekteaangifte voor de mutualiteit 

(indien u nog professioneel actief bent)
• Contactgegevens van de familieleden/ mantelzorgers
• Contactgegevens van uw thuiszorgdiensten of de thuiszorgfiche (indien u 

hierover beschikt)
• Eventuele ontslagbundel van vorige ziekenhuisopname, aangevuld met 

recente informatie als u die in uw bezit heeft.

Op de verpleegeenheid wordt u onthaald door de opnameverpleegkundige, 
die u een identificatiearmbandje omdoet met daarop uw naam, 
geboortedatum, kamernummer en verpleegeenheid. Dit armbandje dient u 
gedurende uw volledige verblijf te dragen.

De verpleegkundige zal u naar uw kamer begeleiden. Hier overloopt ze met 
u de verpleegkundige anamnese. Ze zal uw antitrombosekousen aanmeten. 
Deze kousen zal u moeten dragen gedurende 6 weken, 24/24u.

De anesthesist komt bij u op de kamer om het principe van de verdoving 
te overlopen en u enkele vragen te stellen. Zij/hij zal ook beslissen welke 
medicatie u de dag van de ingreep mag nemen.

U krijgt ’s avonds een klein lavement en zo nodig een medicijn met 
rustgevend effect.

Indien nodig wordt de operatiestreek geschoren (met tondeuse) en 
gemarkeerd met een kruisje.

Verder krijgt u een spuitje in de buik om trombose en flebitis te voorkomen.

Vanaf 00.00 uur mag u niet meer roken, eten of drinken.

De dag van de operatie

Een tweetal uurtjes voor de operatie zal men u vragen om uw lichaam te 
wassen met een ontsmettende zeep (isobetadine). De verpleegkundige zal 
u aan de hand van een folder informeren en zo nodig hulp bieden. U krijgt 
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een operatiehemdje om aan te trekken, de verpleegkundige checkt nog even 
of de operatiestreek geschoren is, als dat nodig blijkt en kijkt of het lidmaat 
gemarkeerd is met een kruisje.

Ondergoed, make-up, sieraden, nagellak, bril, lenzen en gebitsprothese 
dienen voor de operatie verwijderd te worden.

Ongeveer een uurtje voor de ingreep krijgt u op voorschrift van de anesthesist 
uw premedicatie. Dit kan een pilletje zijn om al wat slaperig van te worden en 
een secretieremmend middel dat wordt ingespoten.

Vervolgens wordt u door de verpleegkundige naar de operatiekamer 
gebracht. In de voorbereidingsruimte krijgt u een infuus geprikt. Voor u onder 
narcose gaat krijgt u de anesthesist en de orthopedist nog te zien.

De ingreep zelf duurt gemiddeld anderhalf uur.

Na de ingreep verblijft u nog enkele uren in de ontwaakruimte (recovery). 
Zodra u goed wakker bent, alle parameters stabiel zijn en uw pijn onder 
controle is mag u weer naar de kamer.

Het kan voorkomen dat de anesthesist u voor 24 uur verwijst naar de afdeling 
Intensieve zorgen. Dit is een maatregel uit voorzorg die hij/zij neemt omdat 
men vindt dat er verhoogd toezicht noodzakelijk is. Indien zich dit voordoet 
wordt uw familie hiervan op de hoogte gebracht.

Wanneer u vanuit de recovery terug op de kamer komt blijft u de rest van 
de dag in bed. U heeft een infuus voor vochttoediening, antibiotica en 
pijnstilling. De wonde is afgedekt en uit de wonde komen er drains om het 
wondvocht op te vangen in een “redonpot”.

De verpleegkundige zal regelmatig langskomen voor toediening van medicatie 
en controle van de parameters. Ze zal u vragen hoe het met uw pijn gesteld 
is en op regelmatige tijdstippen pijnstillers toedienen. Als die niet voldoende 
mochten blijken moet u dit zeker aangeven. Pijnmedicatie werkt best als 
die gegeven wordt vooraleer de pijn al te hevig is: wacht niet te lang om de 
verpleegkundige te verwittigen.
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De dagen na de operatie

In de voormiddag van de eerste dag na de ingreep zal de verpleegkundige 
u in bed wassen. De redons worden eventueel verwijderd (afhankelijk van 
het debiet worden de redons op dag 1 of dag 2 verwijderd). De wonde 
wordt verzorgd en na de verzorging wordt u even in de zetel geholpen. Het 
infuus blijft in principe nog één dag ter plaatse. Er wordt reeds gestart met 
kinesitherapie.

De antitrombose kousen blijven gedurende 6 weken aan, best 24/24u! Samen 
met het spuitje dat u elke avond in de buik krijgt en het bewegen zijn het 
onze belangrijkste preventiemaatregelen tegen een diepe veneuse trombose.

Afhankelijk van hoe u zich voelt kan u vanaf dag 2 reeds zelf naar de 
badkamer voor de ochtendzorg. Wanneer u nog hulp nodig heeft wordt die 
u uiteraard geboden. De wonde wordt nogmaals gecontroleerd en verzorgd, 
het infuus wordt verwijderd. De kinésist zal samen met u verder werken aan u 
revalidatie.

Wanneer de wonde droog is zal ze dicht gelaten worden om de kans op 
infectie zo klein mogelijk te houden

9. ONTSLAG

De gemiddelde opnameduur voor een totale heupprothese is 6 dagen. Uw 
arts beslist op basis van enkele belangrijke parameters wanneer uw ontslag 
kan doorgaan:
• Is de wonde droog?
• Is de pijn voldoende onder controle?
• Verlopen de mobilisaties met de kinesist goed?

Op de dag van ontslag worden u de volgende documenten overhandigd:
• De medicatielijst
• Informatie over nazorg
• De nodige voorschriften voor apotheek, kinesist en/of thuisverpleging
• De afspraak om na de ingreep op controle te komen bij de arts
• De ontslagbrief voor de huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist, …

Wanneer u moeilijkheden ondervindt bij het ontslag, is het belangrijk dat 
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u dit zo snel mogelijk meldt aan de verpleegkundige. Hij/zij verwittigt dan 
de sociaal werker van de dienst Patiëntenbegeleiding die u zal helpen om 
binnen het tijdsbestek de nodige hulp te bieden. Zij kan u informeren over de 
mogelijkheden van thuiszorg, hulpmiddelen, herstelverblijven en/of woon- 
en zorgcentra. Op basis van uw persoonlijke situatie staat ze u en/of uw 
mantelzorger(s) bij om de zorg alsnog zo goed mogelijk te organiseren.

10. UW NAZORG

Standaard heeft u bij ontslag de volgende thuiszorg nodig:

• Thuisverpleging: eventueel voor dagelijks toilet, het helpen aandoen van 
de anti-trombosekousen en voor de antitrombosebehandeling

• Kinesitherapeut: na ontslag moet u verder de nodige oefeningen doen 
onder begeleiding van een kinesist. Uw kinesist mag altijd contact 
opnemen met onze kinesisten voor vragen over het oefenschema (T. 012 
39 7925).  

Verder voorziet u best de volgende hulpmiddelen:
• Krukken: in uitleen bij een uitleendienst naar keuze of in aankoop bij een 

medicotheek/bandagist naar keuze. Voor meer info wendt u zich tot uw 
ziekenfonds of tot de gouden gids.

• Toiletverhoger: in aankoop bij een medicotheek/ bandagist naar keuze. 
Voor meer info wendt u zich tot uw ziekenfonds of tot de gouden gids.

Naargelang uw persoonlijke situatie kan het zijn dat u bijkomende thuishulp 
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nodig heeft. Er bestaan diverse hulpmiddelen die het thuis wonen kunnen 
vergemakkelijken. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de dienst 
Patiëntenbegeleiding. U kan de brochure ¨Wegwijzer: voor, tijdens en na 
uw ziekenhuisopname¨ en de contactgegevens van de thuiszorgdiensten in 
uw gemeente downloaden op www.azvesalius.be/patientenbegeleiding of 
opvragen bij de sociaal werker van de dienst Patiëntenbegeleiding op het 
telefoonnummer: 012 39 66 41

11. REVALIDATIE: KINESITHERAPIE EN ERGOTHERAPIE

Kinesitherapie

Na het plaatsen van een heupprothese is het van groot belang om tijdig te 
starten met de revalidatie.

De kinesitherapeutische behandeling is vooral gericht op het vergroten van 
de beweeglijkheid en het aanleren van een goede manier van stappen. Het 
streefdoel hierbij is dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren.

Het is zeer belangrijk dat u bij uw opname goed schoeisel (vast in de voeten) 
en een paar krukken meeneemt naar het ziekenhuis.

Hoe verloopt de revalidatie?

U krijgt de nodige uitleg van de kinesitherapeut in verband met de 
behandeling na de chirurgische ingreep zodanig dat u duidelijk weet wat u 
kunt verwachten en welke de te bereiken doelstellingen zijn.



18

Concrete doelstellingen:

• de maximale beweeglijkheid van het gewricht na te streven
• transfers vlot te laten verlopen (in-uit bed, in-uit zetel)
• op een veilige manier een bepaalde afstand stappen met looprek of 

krukken
• trappen lopen (afhankelijk van de thuissituatie)

Om dit te bereiken zal de therapeut vanaf de eerste dag na de ingreep bij u 
langskomen voor oefentherapie en gangrevalidatie.

Voor u het ziekenhuis verlaat, zal zowel de kinesitherapeut als de 
ergotherapeut u uitleggen welke bewegingen u wel en niet mag doen. Er 
worden ook thuisoefeningen aangeleerd om op die manier ook zelf aan uw 
revalidatie te werken.

Vanaf de eerste dag na de ingreep wordt er gestart met:

• ademhalingsoefeningen
• circulatieoefeningen
• inoefenen van de transfers
• gangrevalidatie zal zich nog beperken tot een korte afstand met een 

looprek binnen de kamer

Ademhalingsoefeningen:

Dit is belangrijk om longcomplicaties te vermijden.
Door de narcose bestaat de mogelijkheid dat er zich wat secreties in de 
longen ophopen.

Om deze te verwijderen is het belangrijk om volgende ademhalingsoefening 
regelmatig te herhalen gedurende de dag:

• Adem diep in door de neus, houd de adem enkele seconden in en adem 
daarna rustig uit door de mond.

• Doe dit een vijftal keer en hoest achteraf éénmaal krachtig.

Circulatieoefeningen:

Deze oefeningen zijn bedoeld om de bloedcirculatie te stimuleren.
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• tenen en voeten op en neer bewegen
• aanspannen van de bovenbeenspieren door de knieën te strekken, 

knieholtes tegen de matras te drukken en tenen naar de neus te trekken
• aanspannen van de bilspieren door de billen samen te knijpen

Gangrevalidatie met looprek:

De eerste keer dat we zullen stappen met een looprek zal dit slechts een korte 
afstand zijn binnen de kamer afhankelijk van hoe u zich algemeen voelt.

Hoe moet u lopen met een looprek?

• eerst zet u het looprek naar voor
• vervolgens plaatst u het geopereerde been naar voor
• daarna zet u uw niet geopereerde been ernaast

   
Voor een goed behoud van uw evenwicht zorgt u ervoor dat beide voeten 
binnen het looprek blijven en zet u niet te grote stappen.
Progressief en afhankelijk van uw mogelijkheden wordt de wandelafstand 
vergroot.

Vanaf de tweede dag wordt er gestart met actieve oefentherapie en 
gangrevalidatie met krukken (afhankelijk van uw mogelijkheden).
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Actieve oefentherapie:

Vanaf de tweede dag zal de therapeut met u oefeningen doen in lig, zit en 
stand. Afhankelijk van de individuele progressie zal dit gebeuren op de kamer 
of in de oefenzaal. Geleidelijk aan zal het aantal en de intensiteit opgedreven 
worden.

Gangrevalidatie met krukken:

Wanneer u vlot kunt stappen met uw looprek, mag u overschakelen op twee 
elleboogkrukken.

Hoe moet u lopen met krukken?

• zet de krukken gelijktijdig naar voor
• vervolgens plaatst u het geopereerde been precies tussen de twee 

krukken
• als laatste zet u uw niet geopereerde been voorbij het andere

 

   

Indien u goed loopt met twee krukken en u zich voldoende veilig voelt, mag u 
slechts één kruk gebruiken of eventueel een wandelstok.
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Hoe moet u lopen met één kruk?

• neemt de kruk in de hand aan de niet-geopereerde zijde
• plaats de kruk naar voor samen met uw geopereerde been
• plaats het niet-geopereerde been voorbij het andere

  

U gebruikt de kruk dus als steun op het moment dat u op het geopereerde 
been moet staan.

Vanaf dag drie leren we u indien mogelijk en afhankelijk van de thuissituatie 
trappen lopen. Hiervoor gebruikt u één kruk en een stevige leuning. Met 
welke hand u de leuning of de kruk vasthoudt heeft geen belang.
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Trap op:

• eerst stapt u met het niet-geopereerde been op de traptrede
• vervolgens zet u het geopereerde been en de stok ernaast
• dit herhaalt u telkens u een trede omhoog gaat
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Trap af:

• eerst plaatst u de stok een trede omlaag
• vervolgens zet u het geopereerde been naast de stok (deze handelingen 

mogen ook gelijktijdig worden uitgevoerd)
• hierna zet u het niet geopereerde been erbij

  

In de loop van de volgende dagen zal deze therapie steeds herhaald worden 
mits het opdrijven van de oefeningen en het vergroten van de wandelafstand.

Eventueel en afhankelijk van de mogelijkheden zullen we de laatste dag van 
uw verblijf ook nog een vijf à tiental minuten proberen te stappen op de 
loopband.
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OEFENTHERAPIE

De volgende oefeningen zal u samen met de kinesitherapeut verschillende 
malen doen tijdens uw verblijf uiteraard ook hierbij weer rekening 
houdend met uw mogelijkheden. Sommige oefeningen zullen misschien 
in het ziekenhuis nog te moeilijk zijn maar kan u zeker gebruiken als 
thuisoefeningen, in samenspraak met uw kinesitherapeut thuis.

1. Circulatie oefening. 

In ruglig voeten/tenen naar u toe trekken en van u weg duwen of cirkels 
maken. 

2. Isometrische Q’ceps. 

Trek uw tenen naar u toe terwijl u de achterzijde van de knie in de matras 
drukt. Span hierbij de bovenbeen spieren aan en hou dit vol gedurende 5 
seconden.

3. Quads over een rol. 

In halfzit met een rol onder de knie die uw knie ondersteunt. Terwijl u de 
achterzijde van de knie tegen de rol duwt, laat u uw hiel van de matras 
omhoog komen door het aanspannen van de bovenbeen spieren. Knie zo ver 
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mogelijk strekken. 

4. In ruglig.

Hiel over de matras naar u toe schuiven door de knie langzaam te buigen. Let 
op, trek u knie recht naar u toe!

5. Bekkenlift.

Eén of beide knieën gebogen, handen naast het lichaam. Tracht het bekken 
omhoog te duwen. 
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6. Zittend.

Strek uw knie van het geopereerde been helemaal maar laat uw bovenbeen 
op de zitting van de stoel rusten. Hef de voet zo hoog mogelijk en tracht het 
been even omhoog te houden alvorens het weer neer te zetten. 

7. Zittend.
 
Knieën gebogen. Til de knie van uw geopereerde been richting neus.

8. Straight leg raise. 

Installeer u in halfzit en probeer het geopereerde been gestrekt omhoog te 
heffen door het aanspannen van de bovenbeen spieren. Hou dit gedurende 5 
seconden en laat het been rustig terug zakken.
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9. Staand. 

Gebruik tafel of stoel als steun. Til afwisselend de knie omhoog. Let op de 
houding. Hou de rug zo recht mogelijk en buig niet achterover.

10. Staand. 

Gebruik tafel of stoel als steun. U beweegt het geopereerde been met een 
gestrekte knie naar achter. U houdt uw tenen aan de grond. Let op dat u 
goerecht staat, buig niet voorover. 
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11. Mini squats

Sta recht vastgehouden aan een stoel. Plaats beide voeten plat op de grond. 
Buig langzaam door de knieën (30°- 45°) en strek terug tot de beginpositie. 

12. Sta op beide voeten terwijl u zich vasthoudt aan een stoel. 

Sta op het geopereerde been en hef het niet-geopereerde been een klein 
stukje omhoog. Tracht je evenwicht te houden gedurende een paar seconden 
en probeer heupen en rug recht te houden.
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Ergotherapie

Vanaf de eerste dag na de ingreep komt de ergotherapeut dagelijks bij u langs 
op de kamer. De ergotherapeut geeft aan elke patiënt advies op maat met 
als doel een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid te bereiken in een woon-
, leef- en werkomgeving. Hiervoor krijgt u enkele leefregels en tips van de 
ergotherapeut.

Met leefregels bedoelen we dat u tijdens de eerste 6 weken na de operatie 
aandacht moet besteden aan bepaalde houdingen en bewegingen.

Te vermijden bewegingen gedurende de eerste zes weken na de ingreep: 

• Met gekruiste benen over elkaar zitten
• Het geopereerde been naar binnen draaien
• Niet extreem buigen 
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Leefregels voor de eerste zes weken na uw operatie

In en uit bed stappen 

Opstaan
• Ga recht zitten met steun op de armen
• Buig de benen lichtjes
• Plaats eventueel de voet van de niet-geopereerde zijde onder de andere
• Draai nu op uw zitvlak en probeer beide benen gelijktijdig uit het bed te 

plaatsen (indien dit niet lukt zet dan eerst het geopereerde en vervolgens 
het niet-geopereerde been uit bed) 
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In bed gaan liggen 

• Ga op de rand van het bed zitten, dicht bij het hoofdkussen
• Steun met beide handen op het bed
• Plaats eventueel het niet-geopereerde been onder het andere
• Draai nu op uw zitvlak en probeer beide benen gelijktijdig in het bed te 

leggen (indien dit niet lukt, leg dan eerst het niet-geopereerde en daarna 
het geopereerde been in bed)

 

 

• Slapen 

Slaap de eerste zes weken bij voorkeur op uw rug, zodat de benen gestrekt 
blijven en niet naar binnen draaien. Als u toch op uw zijde wilt slapen, leg dan 
uit voorzorg een stevig kussen tussen uw bovenbenen.

U kunt een laag bed het best verhogen met bijvoorbeeld blokken onder de 
poten van het bed te plaatsen.
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• Zitten 

U zit best in een gewone stoel of een stevige zetel met armleuningen. Voordat 
u gaat zitten of bij het opstaan, zet u steeds het geopereerde been iets naar 
voren.

Vermijd zitten op een te lage stoel. Met stoelverhogers kunt u de zithoogte 
aanpassen.

 
 
Toilet: Een juiste zithoogte is hier ook van belang. Een toiletverhoger kan 
helpen.

• Knielen en hurken 

Knielen en hurken is af te raden. Daarnaast moet u het extreem buigen van 
de heup vermijden bij het oprapen van voorwerpen. U kunt iets oprapen van 
de grond wanneer u het geopereerde been naar achter brengt en steunt met 
één hand. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de ‘helping hand’ (grijptang).

Een tweede mogelijkheid is op de knie van het geopereerde been aan zitten. 
Zorg wel dat u voldoende steun in de buurt hebt. 
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• Wassen een aankleden 

Na het verwijderen van de hechtingen mag u in bad. Douchen is veiliger dan 
een bad nemen, omdat u bij het instappen in een bad, de heup dieper plooit. 
Bovendien kunt u in een ligbad makkelijker uitglijden.

Om gemakkelijker in bad te stappen, kunt u een stoel gebruiken die iets hoger 
is dan de rand van het bad. Ga erop zitten, breng uw benen over de rand van 
de badkuip en ga vervolgens in het bad staan. Eveneens opletten voor de 
buiging in de heupen.

Om te douchen stapt u eerst met uw niet-geopereerde been in de douche. Na 
het douchen plaatst u eerst het geopereerde been uit de douche.

Om u aan te kleden gaat u in het begin best zitten. Begin met het moeilijkste, 
namelijk het onderste lidmaat aan de geopereerde zijde.

Maak eventueel gebruik van een hulpmiddel: handgreep, douchestoel, anti-
slipmatjes, spons op een lange steel, een lange handdoek, aankleedstok, 
lange schoenlepel, helping-hand, … U mag de benen niet kruisen om 
gemakkelijker aan de voeten te komen!

• Wagen in en uit 

Op de volgende manieren kunt u de eerste 6 weken veilig in en uit de auto 
stappen:
- Leg een plastic zak op de zetel. Dat maakt het voor u gemakkelijker om te 
draaien.
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- Stap achteruit tot u met de knieholtes de wagen voelt.
- Als u gaat zitten plaatst u het geopereerde been vooruit.
- Draai op uw zitvlak en plaats beide benen gelijktijdig in de auto.

• Huishoudelijke taken 

Het is goed mogelijk dat het uitvoeren van deze activiteiten gemakkelijker 
zal gaan dan voor de ingreep. Belangrijk is dat u nooit forceert en u de taken 
goed doseert.

Begin met kleine huishoudelijke taken zoals afstoffen, afwassen en zitten of 
staand strijken. Probeer niet te lang rechtop te staan en maak gebruik van 
eenvoudige praktische hulpmiddelen zoals swiffer, stofzuiger met lange steel, 
stoffer en blik met lange steel, strijkstoel, …

• Hobby’s 

Alles kan en mag, binnen uw mogelijkheden!
Wandelen, fietsen en zwemmen zijn goede sporten. Contactsporten en 
explosieve sporten zijn af te raden.

• Valpreventie 
 
- Draag stevige vaste schoenen 
- Let op met huisdieren 
- Laat geen voorwerpen rondslingeren 
- Ruim losliggende elektriciteitsdraden op 
- Rol tapijten op 
- Draag geen onnodige zware lasten 
- Let op bij vriesweer of sneeuw 
- Voldoende verlichting aan de trap
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12. ONTSLAG

Vooraleer u naar huis gaat krijgt u nogmaals de instructies over wat u met uw 
‘nieuwe heup’ wel en niet mag doen. Indien er thuis toch nog vragen zijn mag 
u ons altijd contacteren.

Bij thuiskomst mag u uw gewone dagelijkse activiteiten indien mogelijk 
rustig hervatten. Streef er echter naar de eerste weken uw heup onbelast te 
bewegen.
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13. CHECKLIST

Onderstaand checklist bevat alle aandachtspunten zodat u de dag van 
opname volledig voorbereid bent.

Belangrijk: laat waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk thuis.

CHECKLIST TOTALE HEUPPROTHESE

26. Welke informatie verzamel ik vooraf?
• uw hospitalisatieverzekering: komt deze tussen bij de ingreep, de 

revalidatieopname, een éénpersoonskamer, voor welke bedragen, 
hoeveel dagen, …

• uw ziekenfonds

• vervoer van en naar huis

27. Wat vraag ik vooraf aan?
• opvang voor zorgbehoevende partner

• thuisverpleging

• kinesitherapeut

• thuiszorgdiensten: gezinszorg, poetsdienst, warme maaltijden, 
boodschappendienst, vervoersdienst, …

• toiletverhoog

• revalidatie / hersteloord

28. Wat breng ik mee?
• identiteitskaart

• preoperatieve vragenlijst, de voorbereidende onderzoeken indien u die 
bezit, gegevens over uw medische voorgeschiedenis en/of allergieën

• bloedgroepkaart

• medicatielijst
• alle medicatie die u thuis neemt. Het kan zijn dat we bepaalde 

medicijnen niet onmiddellijk in voorraad hebben. Uw medicatie moet 
wel nog in de verpakking zitten.

• anti-trombosekousen (als u die bezit)
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• gegevens én aangifteformulier van uw hospitalisatieverzekering / 
zorgverzekeraar (NL)

• toiletgerief / scheergerief / handdoeken en washandjes

• voldoende nachtkledij (kleed of korte broek) / kamerjas / ondergoed

• sportieve kleding (korte broek)

• stevig (plat) schoeisel / gesloten pantoffels

• 2 krukken / gaankader

• hoorapparaat / gebit

• ziekteattest voor de werkgever én ziekteaangifte voor de mutualiteit 
(indien u nog professioneel actief bent)

• contactgegevens van familieleden / mantelzorgers
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Ergotherapeutische checklist omtrent de thuissituatie na uw operatie 
 

Deze vragenlijst kan u helpen om aanpassingen in huis aan te brengen naar aanleiding van uw ingreep. De 
ergotherapeut overloopt deze lijst samen met u tijdens de opname. 

 Dient u thuis gebruik te maken van trappen/opstapjes? 
 
 Aanwezigheid van leuningen? 
 
 Staat uw bed boven? 
 
 Maakt u gebruik van een ziekenhuisbed? 
 
 Bevindt het toilet zich op het gelijkvloers? 
 
 Type toilet: 
 
 Het toilet bevindt zich op hetzelfde niveau als uw 

bed/slaapkamer? 
 
 Voldoende manoeuvreerruimte in de buurt van het toilet?  

Ja / Neen 
 

Ja / Neen 
 

Ja / Neen 
 

Ja / Neen 
 

Ja / Neen 
 

Hangtoilet / toilet op sokkel 
 

Ja / Neen 
 
 

Ja / Neen 
 
 Gebruikt u een bad of douche? 
 
 Type douche: 
 
 
 Heeft u een bad met hulpmiddelen (bv. steunbaar, badzitje)? 
 
 Aanwezigheid van een antislipmat? 

 
Bad / douche 

 
Inloopdouche /  

douche met verhoogde rand 
 

Ja / Neen 
 

Ja / Neen 
 
 Zijn er veel (losliggende) tapijten aanwezig in de woning? 
 
 Voldoende verlichting aanwezig vooral aan de trap? 
 
 Heeft u hulp thuis? 
 
 Aanwezigheid van huisdieren? 
 
 Andere hindernissen in/rond de woning? 

 
Ja / Neen 

 
Ja / Neen 

 
Ja / Neen 

 
Ja / Neen 

 
Ja / Neen 

 
Gebruikt u een loophulpmiddel (binnen-/ buitenshuis): krukken / stok / rollator / looprek / rolstoel 
 
Andere hindernissen in /rond de woning: 
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14. CONTACTGEGEVENS

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Stel ze gerust aan uw arts 
of iemand van ons team.

Hoofdverpleegkundige  Dirk Boosten  T. 012 39 63 38
Kinesitherapeut  Etienne Bosch  T. 012 39 79 25
Ergotherapeut  Karen Parthoens  T. 012 39 71 72
Dienst patiëntenbege-
leiding

 Deirdre Piette  T. 012 39 66 41

Secretariaat orthopedie   T. 012 39 79 02
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