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Week van de Prothese

3.5 Osteoporose voorkomen: wat kan je zelf
doen?

3.6 Rol van prothesen bij fracturen

•

Lichaamsbeweging

Voldoende bewegen is de boodschap! Dit betekent niet
dat je zware sporten moet kiezen. Het huishouden doen,
tuinieren of fietsen zijn goede activiteiten maar wandelen
is de ideale activiteit om osteoporose te voorkomen. Het
belast de onderste ledematen, de heupen en de rug, zodat
het bot daar wordt versterkt. Door veel te bewegen blijft
daarenboven de coördinatie beter, waardoor je minder
makkelijk valt.
•

Vooral heupfracturen en schouderfracturen dienen vaak
behandeld te worden door het plaatsen van een prothese.
Doordat de bloedvoorziening van het gewrichtsoppervlak
bij deze fracturen vaak onherroepelijk beschadigd is, is
herstel door middel van een osteosynthese (= fixeren
van de breuk met plaat en schroeven) niet meer mogelijk,
het gewrichtsoppervlak wordt dan vervangen door een
prothese.

Calcium

Een evenwichtige voeding met voldoende zuivelproducten
(3 à 4 glazen melk, yoghurt, kaas, etc.) dekt in veel gevallen
de dagelijkse behoefte aan calcium. Wanneer de arts het
toch verantwoord acht kunnen calciumsupplementen
uitkomst bieden.
Je kunt ze het best innemen tijdens de maaltijd.
•

Vitamine D

Vitamine D is nodig om kalk uit de voeding op te nemen.
De reserves van dit vitamine worden in de loop van het jaar
opgebouwd door blootstelling aan zonlicht. Als je dagelijks
buiten komt met je gezicht en handen onbedekt, maakt je
lichaam (ook op bewolkte dagen) voldoende vitamine D
aan. Als het lichaam niet in staat is om in de eigen behoefte
te voorzien, kan een vitamine D-supplement noodzakelijk
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij mensen met een
donkere huidskleur of ouderen die aan huis gebonden zijn.
Het gebruik van vitamine D-supplementen gebeurt het best
uitsluitend op aanwijzing van de arts.
•

Vallen voorkomen

Zorg dat er geen losliggende matjes of elektriciteitssnoeren
op de vloer liggen. Zorg voor goede verlichting. Ga eerst
even op de rand van het bed zitten als je soms duizelt bij
het opstaan.
Ga niet lopen met een leesbril op, want dan zie je de vloer
niet goed. Heb je een bril om mee in de verte te zien, zet
die dan op voordat je gaat lopen. Zo heb je een beter zicht
op drempels, trappen en stoepranden.
Vermijd slaappillen: deze maken je suf, waardoor je
gemakkelijker kunt vallen als je ’s nachts uit bed komt.
--Gebruik zo nodig hulpmiddelen zoals een looprekje,
zodat je steviger staat.

4. Wat gaat aan de ingreep vooraf
Het nieuwe ‘C4M programma’ is bedoeld om de patiënt, op
een voor iedereen transparante, begrijpbare manier door
het proces van het plaatsen van een prothese te loodsen.
Dit houdt in dat voor de ingreep aan de patiënt reeds met
folders informatie wordt gegeven. De nodige informatie is
ook beschikbaar op de gepersonaliseerde website. Verder
wordt een preoperatieve consultatie bij de coördinator
georganiseerd wordt om een inzicht te geven op alle
verschillende facetten van de ingreep, zijn voorbereiding
en zijn nabehandeling. Hierbij worden niet alleen de
patiënten maar ook 1 of 2 begeleiders uitgenodigd. Tevens
is er mogelijkheid tot vraagstelling wat ook aangemoedigd
wordt.
Reken op een halve dag voor deze sessie. Deze sessie
zal gekoppeld worden aan interessante zaken zoals
mogelijkheid tot contact met de sociale dienst indien u
overweegt op revalidatie te gaan in plaats van recht naar
huis of indien u voor bij uw thuiskomst hulp nodig hebt bij
het regelen van thuiszorg, thuisverpleging, etc.

5. Goed om te weten
In deze infokrant kunnen slechts enkele aspecten
geïllustreerd worden. Orthopedie Lier, al zijn medewerkers
en de mensen van de betrokken diensten (zoals anesthesie,
fysiotherapie, sociale dienst,...) willen alles in het werk
stellen om u het best mogelijke resultaat te bezorgen.
Dit op basis van een jarenlange ervaring, optimalisatie en
standaardisatie van het ganse “C4M – zorgtraject” aan de
hand van een kritische review van de literatuur en herhaalde
gesprekken met de betrokken stakeholders.
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VOORSTELLING WEEK VAN DE PROTHESE

VOORSTELLING CARE FOR MOTION (C4M)

Tijdens deze week zal de groep Orthopedie van Lier trachten
om iedereen, zowel patiënt, bezoeker, zorgverstrekker als
werknemer in het H.-Hartziekenhuis, meer informatie te
verstrekken over de huidige stand van prothesechirurgie
binnen onze orthopedische dienst.

Care for Motion is de naam van een nieuw type zorgpad dat
de nadruk legt op:

Het herstellen van de functie van gewrichten door het
plaatsen van een prothese is een behandeling die in
de laatste decennia geleid heeft tot een spectaculaire
verbetering in de gezondheidszorg. Het zijn dan ook routine
ingrepen geworden op onze dienst.
Ver doorgedreven subspecialisatie, gebruik van de meest
moderne technieken en voortdurende verbetering van de
revalidatie hebben geleid tot een nieuwe vorm van zorgpad.
Met als intentie meer reproduceerbaar, kwalitatief
hoogstaande zorg te bieden: door nauwe samenwerking
met de verpleegkundigen, de dienst fysiotherapie alsook
de dienst anesthesie en door het kritisch bekijken van
jarenlang geldende gewoontes konden we de zorg voor
onze prothesepatiënten aanzienlijk verbeteren en meer
voorspelbaar maken.
Naast deze dagelijkse krant, die van 23 oktober t.e.m. 27
oktober 2017 voor iedereen ter beschikking gesteld zal
worden in het ziekenhuis, zullen ook symposia en allerlei
workshops en demonstraties georganiseerd worden.
Tijdens de volgende dagen zal via deze krant aandacht
geschonken worden aan het ‘Care for Motion-programma’
en de meest gebruikte types prothesen: meer bepaald
zullen de heupprothese, de knieprothese en de
schouderprothese uitvoerig besproken worden.

•
•
•

•

informatie voor de patiënt.
geïnformeerde samenwerking met de huisarts
reproduceerbare,
kwalitatieve
prothesechirurgie
gebaseerd op de meest recente kennis (door ‘Evidence
Based Review’) aangaande zowel de chirurgie alsook
anesthesie die gepaard gaat met het plaatsen van een
prothese.
C4M is een nieuw zorgtraject onder de brede noemer
Care For Today (C4T). C4T is de verzamelnaam voor
wereldwijd geïmplementeerde zorgtrajecten met een
eigen kwaliteitslabel.

Waarom “Care for Motion”?
Het acroniem ‘C4M’ staat voor Care for Motion. Deze kernzin
vat de essentie van onze nieuwe prothese-unit samen.
Enerzijds omvat ‘C4M’ zorg of zorgen, wat essentieel is voor
éénieder die de geneeskunde uitoefent en anderzijds is
er het woord ‘Motion’. Wallace Stevens wist al in 1919 hoe
belangrijk beweging is. Hij noemde één van zijn gedichten
dan ook “Life is Motion”.
Met onze prothesechirurgie willen we de kwaliteit van het
leven dan ook verbeteren door beweging toe te laten.
Gezien de internationale aanwezigheid van onze
orthopedische dienst en de nood aan herkenbaarheid in
een steeds meer gemediatiseerd geneeskundig landschap,
werd voor het zorgpad bewust een Engelse term gekozen.
Nog meer dan in welk ander specialisme binnen de
geneeskunde is er binnen de orthopedie per gewricht of
lichaamsdeel, een aanhoudende en niet afrembare evolutie
aan de gang. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat er
een specialiteit wordt gekozen per arts.
Onze dienst was één van de eersten in België om
subspecialisatie door te voeren, een principe dat tot op
de dag van vandaag steeds gehandhaafd bleef en dat
ondertussen in de meeste diensten Orthopedie zijn intrede
heeft gedaan.
We geven deze week, die we “De week van de prothese”
noemen, verschillende subspecialisten de gelegenheid om
op één van deze dagen hun specialiteit bijkomend extra te
belichten.
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ALGEMENE INFORMATIE
1. Artrose en fracturen door osteoporose
Willen we spreken over prothesen dan moeten we eerst
de meest voorkomende redenen waarvoor een dergelijke
prothese geplaatst wordt, belichten.
Welke aandoeningen beschadigen onze gewrichten
dermate dat een prothese noodzakelijk kan worden?
Nagenoeg alle prothesen worden geplaatst ofwel omwille
van artrose ofwel omwille van fracturen die ontstaan ten
gevolge van osteoporose. Daarom wensen we eerst even
stil te staan bij de oorzaak van deze twee aandoeningen en
de mogelijke middelen om preventief op te treden.

en het betonmengsel dat op zijn beurt verantwoordelijk
is voor de drukvastheid, bestaat in het kraakbeen uit
waterhoudende moleculen (proteoglycanen).
De proteoglycanen trekken water aan en maken dat
kraakbeen zachter en elastischer is dan beton.
Kraakbeencellen zijn in staat om de grondstof voortdurend
te vernieuwen: dit proces verloopt echter traag en een
vernieuwing komt meestal maar om de 2 jaar tot stand.
Kraakbeen bevat geen bloedvaten: het is voor zijn voeding
aangewezen op het vocht in het gewricht. Dit vocht wordt
als het ware in het kraakbeen geperst bij het belasten
van het gewricht. Voor een gezonde ontwikkeling van het
kraakbeen is het met mate belasten van het gewricht dus
een noodzaak.
“Life is Motion” geldt dus zeker voor kraakbeen.

2.2 Wat is artrose?
Artrose kan alle gewrichten van ons lichaam aantasten en
wordt veroorzaakt door slijtage van het kraakbeen.

Normaal bot

Osteoporose

2. Artrose of slijtagereuma

Enkele voorkeur localisaties zijn: de gewrichten van de hals
en de rug, de heupen, de knieën, de schouders en de
eindgewrichtjes van de vingers.
Een gezonde knie

Een knie met artrose

Ons lichaam probeert verdere beschadiging tegen te gaan
door het maken van botaanwassen (papegaaibekken
genoemd in de volksmond): hierdoor vergroot het contact
oppervlak van het gewricht en zo probeert het gewricht de
druk per oppervlakte eenheid te laten dalen.

2.3 Welke klachten heeft de artrose patiënt?

Kraakbeen is de gladde substantie die de bewegende
oppervlakken van onze gewrichten bekleedt en zorgt voor
een quasi frictieloze beweeglijkheid. Kraakbeen bestaat uit
levende kraakbeencellen die om zich heen een grondstof
afscheiden.

2.4 Kan men artrose voorkomen?

•
•
•
•
•
•
•

Zoals reeds vermeld is een gezond evenwicht tussen
bewegen en rust cruciaal om het kraakbeen optimaal te
onderhouden. Van een aantal medicijnen wordt gesteld
dat ze de reparatiecapaciteit van het kraakbeen zouden
verhogen. Voorlopig ontbreekt het echter nog aan studies
die dit kunnen bewijzen. Bekend zijn vooral de preparaten
glucosamine en chondroitine, die kraakbeencellen zouden
stimuleren om een betere grondstof aan te maken.
Hyaluronzuur, een gel die in de gewrichten kan ingespoten
worden, kan tijdelijk de pijn verzachten en de beweeglijkheid
verhogen.

2.5 Rol van prothesen bij artrose?

3.1 Wat is osteoporose?

De structuur van deze grondstof lijkt op de structuur van
gewapend beton: de metalen bewapening van beton
die verantwoordelijk is voor de trekvastheid, wordt in het
kraakbeen gevormd door een netwerk van collageen draden

Gemiddeld 1 op 3 van de volwassenen lijdt aan een min
of meer ernstige vorm van artrose. Vrouwen zijn hierbij in
de meerderheid. Het dunner worden van het kraakbeen
geeft toenemende druk op het onderliggende bot wat pijn
veroorzaakt.

Rond de leeftijd van 35 jaar bereikt men de maximale
botmassa, vanaf dan wordt er meer bot afgebroken dan
opgebouwd.
De grootte van de maximale botmassa wordt voor 75 %
erfelijk bepaald.

3. Osteoporose

Verouderingsprocessen van het kraakbeen liggen aan de
basis van artrose: door overbelasting t.g.v. overgewicht,
sportletsels of standafwijkingen (O-benen of X-benen)
alsook trauma’s kan het kraakbeenverlies versnellen.

3.3 Risicofactoren?

Artrose manifesteert zich meestal door pijn: de pijn verergert
bij toenemende belasting van het gewricht en verdwijnt
meestal bij rust. Verder is er vaak een bewegingsbeperking
in het aangetaste gewricht. Papegaaienbekken zijn soms
voelbaar, cfr ter hoogte van de handen.

Wanneer de pijn te invaliderend wordt, en niet meer te
bedwingen is met de klassieke pijnstillers, kan het plaatsen
van een prothese ter vervanging van het gewrichtsoppervlak
overwogen worden.

2.1 Wat is kraakbeen?

of gebroken wervels. Heupfracturen vormen het grootste
probleem, naast pols- en schouderfracturen.

Osteoporose of botontkalking is een aandoening waarbij
de botten hun stevigheid verliezen. Het skelet wordt
uiteindelijk zo broos dat het bij mineure trauma’s (zoals
een simpele val) kan breken.
Osteoporose treedt voornamelijk op bij vrouwen en wordt
aangetroffen bij één op de vijf vrouwen na de menopauze.

3.2 Symptomen
Zolang er geen breuken optreden, blijft osteoporose
pijnloos. Daardoor wordt de ziekte soms pas in een laat
stadium ontdekt.
Onverklaarbare pijn in onderrug en/of kleiner worden van
gestalte zijn vaak de eerste tekenen van een ingezakte

Andere factoren die leiden tot een verhoogd risico op
osteoporose zijn:

•
•
•
•
•

tengere lichaamsbouw
meerdere personen met botontkalking in je familie
weinig of geen lichaamsbeweging
sommige geneesmiddelen (bv. Cortisone)
roken
te grote inname van o.a. cafeïne, alcohol en zout
bepaalde ziekten zoals verhoogde werking van de 		
(bij)schildklier
een chronische lever- of darmziekte
een niet goed geregelde diabetes
anorexia nervosa
menopauze en veroudering
te weinig vitamine D (zonlicht) en calciuminname

3.4 Hoe wordt osteoporose vastgesteld?
Enkel via een botdensitometrie of botdichtheidsmeting
kan de arts botontkalking met zekerheid vaststellen: het is
een pijnloos en kortdurend radiografisch onderzoek (ca 10
minuten).
Wanneer bij dit onderzoek osteoporose vastgesteld wordt,
kan je huisarts of reumatoloog specifieke medicatie
opstarten.
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KNIEPROTHESECHIRURGIE EVOLUEERT

Bezoekers uit Verenigd Koninkrijk

Week van de Prothese

De kennis over knieprothesen evolueert continu.
Een recente evolutie binnen de geneeskunde is de “direct
to consumer advertising”.
Dit wil zeggen dat medische bedrijven hun informatie
rechtstreeks loslaten op het grote publiek.

23-27 oktober 2017
DE KNIEPROTHESE

De chirurgen van de dienst Orthopedie in het
H.-Hartziekenhuis volgen voor u deze evoluties op de voet.
Het is immers moeilijk om in deze commerciële informatie
het kaf van het koren te scheiden.
Wat is wetenschappelijk betrouwbare informatie en wat is
eerder commercieel?
Onze artsen kunnen uw vragen aangaande prothesen
wetenschappelijk gefundeerd beantwoorden.
Zij volgen de litteratuur, wonen regelmatig symposia en
congressen bij over knieprothesechirurgie en leiden zelf
ook toekomstige orthopedisch chirurgen op.
De dienst Orthopedie ontvangt ook regelmatig binnenlandse
of buitenlandse orthopedisch chirurgen om hun werkwijze
te delen. Daarvoor zijn ze partner van het “surgeon visiting
program” van Smith&Nephew, leverancier van de door ons
geplaatste prothese.

1. De knie

Bezoekers uit India

De knie vormt een gewricht tussen het bovenbeen (femur)
en het onderbeen (tibia). De knieschijf (patella) ligt vooraan
en maakt deel uit van het kniegewricht door in een groeve te
glijden op het bovenbeen. De knie is een scharniergewricht
waardoor men kan plooien en strekken.
In de knie bevindt zich op het bovenbeen en onderbeen
kraakbeen en tussen deze beide kraakbeenlagen bevinden
zich twee meniscussen (de binnenste en buitenste
meniscus). Bij plooien en strekken glijdt het kraakbeen van
het bovenbeen over dit van het onderbeen met daartussen
de meniscus als schokdemper. In en rond de knie bevinden
zich ligamenten en kruisbanden, die de stabiliteit van de
knie bij deze beweging verzorgen.

Bij ernstige artrose is er geen mooie glijdende beweging
meer bij plooien en strekken omdat al het kraakbeen
afgesleten is en is er bot-op-bot contact tussen het bovenbeen en onderbeen waardoor pijn ontstaat. Bij hevige pijn
kan het zijn dat de functie ook sterk vermindert en men
minder goed kan plooien of strekken.

Artrose wordt telkens eerst conservatief (=niet-operatief)
behandeld. Deze behandeling kan bestaan uit pijnstilling
en ontstekingsremmers, ijs leggen, gewichtsverlies,
kinesitherapie en eventueel inspuitingen. Kraakbeen kan
echter niet teruggroeien en eens de artrose te uitgebreid
is en de pijn het dagelijks leven sterk beïnvloedt, komt
de patiënt in aanmerking voor een knieprothese. Het is
uiteindelijk de patiënt, in samenspraak met de orthopedist,
die de beslissing maakt om de knie te laten vervangen door
een knieprothese.

Een knie-operatie in het H.-Hartziekenhuis

3. De knieprothese
2. Artrose in de knie
Artrose is slijtage van het kraakbeen op het boven- en/of
onderbeen. Artrose kan aanwezig zijn in een bepaald deel
van de knie of zich over alle delen van de knie verspreiden.
Artrose is meestal leeftijdsgebonden door jaren gebruik
van de knie en kan versneld worden door fysieke arbeid,
trauma, overgewicht of een extreme asafwijking van de
benen (O-benen of X-benen).

Bij een knieprothese wordt het afgesleten kraakbeen
vervangen door een metalen bekleding op het bovenbeen
en onderbeen. Tussen deze metalen bekleding wordt een
speciale plastieken (polyethyleen) onderdeel geplaatst
waarop het bovenbeen kan glijden. Bovendien worden de
kruisbanden van de knie, die vaak ook aangetast zijn bij
artrose, vervangen door onderdelen van de prothese. Ook
het afgesleten kraakbeen op de knieschijf wordt vervangen
door een plastieken onderdeel dat op het metaal van het
bovenbeen kan glijden. De beweging van de knie na een
knieprothese gebeurt dus door het glijden van de metalen
component van de prothese op de plastiek.
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De spieren van de patiënt blijven nog wel steeds de knie
bewegen.
De meeste knieprothesen kunnen tussen 10 en 20 jaar
goed werken, waarna ze moeten vervangen worden door
middel van een nieuwe operatie.

Component voor knieschijf

In de huidige geneeskunde wordt uitvoerig gemoderniseerd
en ook in onze dienst worden zoals hierboven al vermeld
belangrijke vernieuwingen opgevolgd en geïmplementeerd.

5. Na de operatie
Na de operatie staat een heel team van verpleegkundigen,
kinesisten en uiteraard de arts de patiënt bij in de revalidatie.
In onze dienst zijn er gespecialiseerde verpleegkundigen
en kinesisten met jarenlange ervaring.
Het ziekenhuis beschikt over een moderne revalidatiezaal
waar de patiënt vanaf de eerste dag na de operatie aan de
slag kan met de “nieuwe knie”.

Component voor
bovenbeen

Het “CareForMotion” (C4M) programma wordt volop
geïntroduceerd in onze dienst.
Polyethyleen insert

Component voor
onderbeen

4. De ingreep zelf
De operatie zelf wordt onder algemene verdoving
uitgevoerd. Na het grondig ontsmetten van de knie wordt
een insnede gemaakt aan de voorzijde van de knie. In onze
dienst zijn er 3 kniechirurgen. Alle drie gebruiken zij een
speciale manier om het kniegewricht te bereiken. In plaats
van de spieren en pezen die zich vooraan de knie bevinden
door te snijden, zal de orthopedist onder deze spieren en
pezen opereren om zo de knie te bereiken. Hierdoor treedt
er tijdens de operatie veel minder schade op aan deze
spieren waardoor de revalidatie nadien veel vlotter verloopt.
Tegenwoordig maken wij in onze dienst ook gebruik van
lokale verdovingsmiddelen tijdens de ingreep. Door direct
voor of na de insnede de huid, spieren en pezen te verdoven
hoeft het lichaam niet te reageren op de pijn omdat de
zenuwuiteinden (die de pijn geleiden) onmiddellijk door uw
chirurg worden verdoofd (zoals bij de tandarts). Hierdoor is
er ook na de operatie veel minder pijn.
Deze techniek heet lokale infiltratie analgesie of LIA. Onze
anesthesisten moeten hierdoor ook een veel minder zware
verdoving geven tijdens de operatie, waardoor de patiënt
na de operatie veel minder misselijk en slaperig is. De
ganse operatie duurt ongeveer 1 uur. Door deze nieuwe
technieken te introduceren blijven vele patiënten slechts
tussen 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis.

Dit houdt in dat de ganse ziekenhuisopname van een patiënt
werd herbekeken vanuit de ogen van de verschillende
medewerkers (verpleegkundigen, kinesisten, artsen en
uiteraard de patiënt).
De verschillende stappen in de opname werden zo
geoptimaliseerd volgens de laatste wetenschappelijk
bevindingen en gestandaardiseerd.
Zo werden aanpassingen gemaakt in het kinesitherapieschema dat gemoderniseerd werd naar de huidige
patiëntpopulatie en chirurgische technieken. Gevolg is dat
de patiënten sneller aan de slag kunnen met de kinesist.
Ook het transfusiebeleid werd aangepast waardoor minder
patiënten na de operatie bloed dienen toegediend te krijgen.
De medicatie om de pijn te verminderen na de operatie
werd overlopen met de algologen (artsen gespecialiseerd in
pijn) en geoptimaliseerd zodat de verpleegkundigen steeds
op dit plan kunnen terugvallen en snel kunnen handelen
bij pijn.
Een geïnformeerde patiënt is ook een enorm belangrijk
aspect in het C4M programma: een nieuwe website
met video’s en foto’s over de opname en operatie wordt
opgestart. Hier kunnen patiënten de informatie die zij van
hun arts kregen nog eens overlopen en herbeluisteren. De
video’s geven ook een duidelijk beeld van wat ze kunnen
verwachten tijdens de opname en nadien. Een goed
geïnformeerde patiënt revalideert immers beter!
Door het introduceren van deze vernieuwingen via het C4M
programma, krijgen de patiënten in Lier een moderne en
gestroomlijnde operatie en revalidatie met maar één doel:
een tevreden patiënt!
Neem zeker een kijkje op www.care4motion.be voor
meer informatie.

De dag van de operatie kan het zijn dat de patiënt al zijn of
haar eerste stappen in de kamer kan zetten met de kinesist.
De patiënt kan nadien samen met de kinesist de volgende
stappen zetten in de moderne revalidatieruimte waar men
ook trappen kan doen en kan fietsen.

Röntgenfoto van knie

Onze ergotherapeuten zorgen ervoor dat de patiënt alle
zaken die thuis noodzakelijk zijn (toilet bezoeken, trappen
doen, ...) reeds in het ziekenhuis vlot kan uitvoeren. Samen
met de orthopedist wordt dan beslist dat de patiënt
voldoende fit is om thuis verder te revalideren.
De totale revalidatie na een knieprothese duurt tussen de
3 en 9 maanden.

Röntgenfoto van
knie-implantaat

6. Getuigenis van Gilbert Van den Brande
na een knieprothese
“Ik had een nieuwe knie nodig. Twee zelfs” vertelt Gilbert
Van den Brande, 78 jaar. “Mijn echtgenote heeft 10 jaar
geleden al een knieprothese gekregen en ook enkele
mensen uit onze vriendenkring ondergingen al dezelfde
operatie. Bij mijn echtgenote ging alles vlot, maar mijn
vrienden waarschuwden me: ik zou zeker zes maanden
afzien. Ik had me dus mentaal al voorbereid op een lange
revalidatie en was er niet gerust in.”
Gilbert nam contact op met dokter Verheyden, arts in
het H.-Hartziekenhuis in Lier, over de nakende ingreep.
Na de nodige uitleg en verduidelijking in de gehanteerde,
vernieuwde techniek die onze orthopedisch chirurgen
hanteren, besloot hij de knieoperatie te ondergaan.
“Mijn eerste prothese kreeg ik begin juli, mijn tweede begin
september” vertelt Gilbert.
“En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad! Daags
na mijn eerste operatie vroeg ik zelfs aan dokter Verheyden
wanneer de pijn ging komen” lacht hij. “Maar ze kwam niet.
En ook nu na mijn tweede ingreep ervaar ik geen pijn.”

Ook over het hele ziekenhuisteam heeft deze patiënt niets
dan lof. “Heel vriendelijk verpleegpersoneel, hulpvaardig
en begaan met hun job” aldus Gilbert. “Tot de mensen van
het transport en operatiekwartier toe, ook de kinesist en de
poetsdame. Je ziet dat het echt een hele goede ploeg is.”
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Mijn heup is gebroken, wat nu?

Week van de Prothese

Het aantal heupfracturen neemt toe door de vergrijzing
van de bevolking. Bejaarden zijn vaak moeilijk te been en
hebben zwakker bot waardoor zij een hoger risico lopen op
een gebroken heup.

23-27 oktober 2017
DE HEUPPROTHESE

Een heup kan op 2 manieren breken. Het onderscheid is
belangrijk omdat de behandeling totaal verschillend is.

De heupprothese introductie

De heup kan achter de heupkop afbreken hetgeen een
femurhalsfractuur wordt genoemd. De bloedvoorziening
van de heupkop is volledig onderbroken waardoor deze
breuken niet kunnen genezen. In deze gevallen wordt de
heup dan ook vervangen door een heupprothese.
De heup kan ook breken tussen de hals en het dijbeen,
hetgeen we een pertrochantere fractuur noemen. Deze
breuken kunnen wel herstellen en worden dan ook
behandeld met een nagel met schroeven. Het grote verschil
is dat patiënten met een prothese onmiddellijk kunnen
steunen terwijl patiënten met een nagel vaak gedurende 6
weken gedeeltelijk steunen met 2 krukken of een looprek.
Na de herstelperiode zijn de resultaten van beide
behandelingen vergelijkbaar.

De totale heupprothese is een van de meest succesvolle
ingrepen in de geschiedenis van de geneeskunde.
De eerste moderne heupprothesen werden meer dan
50 jaar geleden door Dr. John Charnley geplaatst in het
Verenigd Koninkrijk. Sindsdien er is heel wat veranderd;
nieuwe materialen en operatietechnieken werden
ontwikkeld om de duurzaamheid van de prothese en het
herstel van de patiënt te verbeteren.

Een nagel met schroeven

Bij een patiënt met een gebroken heup wordt alles in het
werk gesteld om de operatie zo snel mogelijk te laten
doorgaan. Na de ingreep volgt voor bejaarde patiënten een
transfert naar de afdeling geriatrie. Op die manier kunnen
ook andere medische problemen zoals hartproblemen,
bloeddruk enz. door artsen en verpleegkundigen met de
juiste ervaring worden opgevangen.

Reden genoeg dus om een apart hoofdstuk te wijten aan
de heupprothese in deze ochtendkrant. In België worden
jaarlijks ongeveer 20.000 heupprothesen geplaatst.
De dienst orthopedie in het H.-Hartziekenhuis Lier neemt er
hiervan ongeveer 400 per jaar voor zijn rekening.
Dr. Myncke en Dr. Van Opstal hebben zich specifiek
toegelegd op de behandeling van heuppatiënten van elke
leeftijd. Zij hebben zich de laatste jaren in het bijzonder
toegelegd op de minimaal invasieve plaatsing van heupprothesen, waarover verder meer in deze krant.

Mijn heup is versleten, wat nu?

Dit project werd vorig jaar in ons ziekenhuis opgestart en
kreeg de naam ‘orthogeriatrie’.

Slijtage van de heup is een veel voorkomend probleem.
Artrose vormt de meest voorkomende oorzaak.
Het kraakbeen dat zowel de heupkop als de heupkom
bedekt kan verslijten op hogere leeftijd.
In sommige gevallen kunnen aangeboren afwijkingen aan
de heup of een letsel in het verleden zorgen voor een
vroegere slijtage op jongere leeftijd.

Een heupprothese

Een ernstige artrose kan op die manier zorgen voor heel wat
beperkingen in het dagelijks leven. Wanneer de klachten
te invaliderend worden kan de chirurg voorstellen om het
gewricht te vervangen door een heupprothese.

De gevolgen van artrose van de heup komen meestal
tot uiting onder de vorm van pijn en stramheid van het
gewricht. Patiënten hebben in de meeste gevallen pijn in
de lies bij het stappen. Deze pijnklachten kunnen uitstralen
in het bovenbeen en de knie. Veel patiënten ervaren ook
‘startproblemen’: een stijfheidsgevoel in de heup bij de
eerste stappen wanneer men rechtop komt vanuit een
stoel. Vaak heeft men het moeilijker om schoenen en
kousen aan te trekken aan de zijde met de versleten heup.

Wat is een totale heupprothese?
Een totale heupprothese is een inwendig kunstgewricht
dat zowel de kom als de kop van de heup vervangt.
Een steel wordt geplaatst in het ‘femur’ of dijbeenkanaal.
Deze steel kan gecementeerd of cementloos worden
geplaatst. De keuze hangt voornamelijk af van de
botkwaliteit.
Mensen van hogere leeftijd hebben vaak ‘osteoporose’
of zwakker bot, waardoor de chirurg zal beslissen om de
prothese te cementeren.
Een cementloze prothese daarentegen zal ingroeien in het
bot. Beide manieren van plaatsing zijn evenwaardig wat
betreft kwaliteit en overlevingsduur van de prothese.
Op de steel wordt een nieuwe kop geplaatst die kan
bewegen in de kom. De kom van de prothese wordt in
het bekken geplaatst nadat het slechte kraakbeen werd
uitgefreesd. De kom kan vrijwel altijd cementloos worden
geplaatst en zal dus ingroeien in het bekken. De binnenzijde
van de kom wordt bedekt met een gladde laag waarin de
kop van de prothese kan bewegen.
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Het wrijvingskoppel tussen de kop en kom kan uit
verschillende materialen vervaardigd zijn.
De laatste jaren is de kwaliteit en de duurzaamheid van deze
materialen enorm verbeterd zodat de prothese langer kan
meegaan. Het kopje is in bijna alle gevallen gemaakt van
een zeer hard keramisch materiaal. Ook de binnenzijde van
de kom kan keramisch bekleed worden. Deze combinatie
geeft de minste slijtage en heeft dan ook de voorkeur bij
de wat jongere heuppatiënt. Ook polyethyleen kan worden
gebruikt, een soort plastic dat door een bepaalde procedure
zeer slijtvast is gemaakt.

Op welke manier wordt een totale
heupprothese geplaatst?
1

2

3

4

Vroeger moesten patiënten vaak veel te bed blijven en
langdurig met krukken stappen na het plaatsen van een
totale heupprothese.
Intussen weet men dat patiënten zich beter voelen en
sneller zullen herstellen indien er onmiddellijk gestart wordt
met de revalidatie.

Welk type prothese er gebruikt zal worden wordt beslist
door de chirurg en is vooral afhankelijk van de leeftijd en
het activiteitsniveau van de patiënt.

Plaatsen van de prothese

5

6

Met de introductie van ons ‘care for motion’ programma
wordt de klemtoon in onze dienst dan ook gelegd op een
snel herstel na de ingreep. Enkele uren na de ingreep
mag de patiënt al in een zetel zitten en worden de eerste
stappen gezet, samen met de kinesist.
De volgende dagen na de ingreep oefenen patiënten in
groep onder begeleiding van een kinesist in de oefenzaal.
Hoe meer men oefent en beweegt, hoe sneller er
vooruitgang geboekt wordt in de beweeglijkheid en kracht.

Cup
Insert
Kop
Steel

Hoe gebeurt de revalidatie na een totale
heupprothese?

Een heupprothese kan op verschillende manieren worden
geplaatst. In grote lijnen bestaan er drie toegangswegen
om een prothese te plaatsen: een voorste (anterieur),
zijdelingse (lateraal) of achterste (posterieur) toegangsweg.
Elke techniek heeft zijn specifieke voor- en nadelen.
De keuze van de toegangsweg hangt af van de voorkeur
en ervaring van de chirurg. In onze dienst worden vrijwel
alle heupprothesen door een anterieure toegangsweg
geplaatst. Deze techniek wordt ook wel ‘minimaal invasief’
genoemd omdat hierbij een kleinere insnijding kan worden
gebruikt. Het belangrijkste voordeel is dat men geen
spieren losmaakt of beschadigt. Hierdoor zullen patiënten
vaak sneller weer te been zijn en is er ook weinig risico op
een ontwrichting van de prothese.

Patiënten verlaten het ziekenhuis gemiddeld na 3 tot 5
dagen. Tijdens de opname wordt de thuissituatie van de
patiënt bekeken en indien nodig kan er in samenspraak
met de familie gezorgd worden voor extra hulp in de eerste
weken na de ingreep.
Na 6 weken volgt een controle raadpleging bij de chirurg.
De meeste patiënten hebben vanaf dan geen behoefte
meer aan een kruk en kunnen de meeste activiteiten in hun
dagelijks leven terug hervatten.

Na 6 weken hoeven patiënten dan ook geen bewegingen
meer te vermijden en zijn bewegingen zoals hurken
opnieuw toegelaten.

Wat als mijn heupprothese versleten is?
Geen enkele prothese gaat eeuwig mee. Gemiddeld wordt
er uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 15 tot 20
jaar.
Door de evolutie naar het gebruik van hardere keramische
materialen verwacht men dat de levensduur van prothesen
in de toekomst nog zal toenemen.
Een prothese kan beginnen loskomen door slijtage. Hierdoor
kunnen er opnieuw pijnklachten ontstaan. Deze slijtage
kan ook onopgemerkt voorbijgaan. De chirurg zal daarom
aanraden om op regelmatige basis op controle te komen
zodat een slijtage vroegtijdig radiologisch opgemerkt kan
worden.
Vaak wordt gedacht dat een heupprothese slecht 1 keer kan
vervangen worden. Gelukkig beschikken we de dag van
vandaag over een uitgebreid technisch arsenaal waardoor
revisies ook in de meer complexe gevallen tot een goed
resultaat kunnen leiden. Een revisie duurt in de meeste
gevallen langer en de revalidatie verloopt langzamer dan
een eerste heupprothese. Vaak zal de chirurg aanraden in
het begin om het been niet volledig te belasten.
Na de revalidatie zijn de resultaten wel vergelijkbaar aan
een eerste heupprothese.

Wat kan ik doen met een totale
heupprothese?
Patiënten die in aanmerking komen voor een heupprothese
verwachten tenminste hetzelfde leven te kunnen lijden als
voor de ingreep en in vele opzichten is dat ook zo.
Zodra de revalidatie achter de rug is kunnen vrijwel alle
dagelijkse activiteiten terug hervat worden.
Na 4 tot 6 weken kunnen patiënten opnieuw met de wagen
rijden. Vele sporten zoals fietsen, wandelen en zwemmen
kunnen opnieuw zonder dat de pijnlijke heup roet in het
eten gooit. Actief bewegen wordt aangemoedigd maar
een overdreven belasting kan voor een snellere slijtage
van de prothese zorgen. Om die reden worden dan ook
contactsporten zoals bv. voetbal afgeraden.
Door het gebruik van een spiersparende techniek in onze
dienst worden vrijwel geen ontwrichtingen meer gezien.

H.-Hartziekenhuis - Lier

Week van de Prothese
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Week van de Prothese
23-27 oktober 2017
SCHOUDERCHIRURGIE
Schouderartrose wat is dat?

De ingreep zelf

Artrose in de schouder wil zeggen dat het kraakbeen in
het gewricht aangetast is. Het schoudergewricht bestaat
uit een kop en een pan of kom die door middel van het
kraakbeen goed op elkaar kunnen glijden.
Artrose betekent aantasting van het gewrichtskraakbeen.
Dit veroorzaakt pijn en bewegingsbeperking (stijfheid).

De ingreep wordt onder lichte algemene narcose verricht.
De schouder wordt bijkomend lokaal verdoofd, daardoor
kan de arm de eerste 12 tot 24 uren na de ingreep nog
gevoelloos zijn tot in de hand.
De ingreep duurt ongeveer 45 min tot 1 uur. Vraag tijdig
pijnstillers aan de verpleegkundige op de afdeling na de
ingreep (wacht niet tot je de pijn voelt komen).

V.l.n.r. dr. Jan Myncke, dr. Guy Nelen, dr. Nick Van Opstal, dr. Ruben Jacobs, dr. Steven Heylen,
dr. Geoffroy Vandeputte, dr. Frank Verheyden

De dienst Orthopedie van het H.-Hartziekenhuis is een
gesubspecialiseerde dienst waar elke dokter zich specifiek
toelegt op een deelgebied van de orthopedie.

SPECIALISATIES DOKTERS

Deze traditie ontstond al begin jaren ’70 wanneer de
stichters van onze dienst, dr. Staf Geens, dr. Fried Van Looy en
dr. Rik De Langh, besloten om samen in associatieverband
de immer groeiende behandelingsmogelijkheden binnen
de orthopedie te verdelen.

Diensthoofd, knie- en schouderchirurgie, sportletsels

Op dat moment was dat zeer vooruitziend.
Ondertussen heeft ook in andere diensten het begrip
subspecialisatie zijn intrede gevonden en het is zelfs de
norm geworden.

Dr. Geoffroy Vandeputte

Er is een hospitalisatie voorzien van ongeveer 3 tot 5 dagen.
De verschillende ingrepen van de groep Orthopedie worden
zo goed mogelijk ingepland gedurende de dag.

Dr. Frank Verheyden

Dr. Guy Nelen
Schouder- en kniechirurgie, sportletsels

Hand- en voetchirurgie
Dr. Ruben Jacobs
Schouder-, elleboog- en handchirurgie, kinderorthopedie
Dr. Jan Myncke

schouderartrose
Deze aandoening kan verholpen worden door het
resterende niet functionerende kraakbeen te verwijderen
en te bedekken met metaal.
Het resterende kraakbeen wordt dus door middel van een
boor (frees) verwijderd en vervangen door een metalen
schelp op de schouderkop. De pan of kom wordt vervangen
door PE (poly-ethyleen), dit is een zeer harde bekleding van
plastiek. Hierdoor verdwijnt de pijn en de stijfheid met als
resultaat een betere functie van de schouder.

Wij staan echter ook in voor opvang van acuut trauma en
daardoor kan de planning gedurende de dag eventueel wat
wijzigen. Wees niet ongeduldig tijdens je opname. Wacht je
beurt af terwijl het volledige Orthopedie team alles in het
werk stelt om zowel voor u als voor de andere patiënten de
beste zorgen te voorzien.

Na de ingreep
•

Je krijgt een schouderverband om de arm te laten
rusten. Dit verband moet je dragen overdag en ’s
nachts gedurende de eerste drie weken.

•

Na 24 u wordt gestart met kinesitherapie, als de
pijn het toelaat. Neem daarom tijdig contact op met
een kinesist uit je buurt. De oefeningen bestaan uit
passief geassisteerde anterieure elevatie ( = opheffen
van de arm naar voor door de kinesitherapeut,
pendeloefeningen, mobilisatie van elleboog, pols en
hand).

•

Na één week mag je de arm gebruiken om te eten en
te schrijven. Dan mag je de draagdoek al regelmatig
uitlaten.

•

De externe rotatie moet beperkt worden gedurende
drie weken. Dit betekent dat je de arm niet naar buiten
(weg van de borstkas) mag draaien! Je mag wel je arm
naar voor opheffen zolang de pijn het toelaat (in het
begin doe je dat best ondersteund door je andere, niet
geopereerde arm = geassisteerd oefenen).

Heupchirurgie, artroscopie van heup en knie, sportletsels
Dr. Nick Van Opstal
Heup- en voetchirurgie, artroscopie van heup en enkel
Dr. Steven Heylen
Schouder- en kniechirurgie, sportletsels

schouderprothese
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•

De hechtingen worden verwijderd na 10 tot 14 dagen.
Actieve bewegingen boven het schouderniveau mogen
ook pas gestart worden na drie weken. Tonificatie
(versterken) van de schoudergordel en verdere
stretching is dan verder aangewezen tot zes maanden
na de operatie.

De schouderprothese

Week van de Prothese

De geometrie van de prothese keert de relatie tussen de
oorspronkelijke vorm van het schoudergewricht om.
Dit betekent dat de oorspronkelijke schouderkop nu
vervangen wordt door een komvormige component (ook
cup, pan of socket genoemd).
De oorspronkelijke schouderpan wordt nu vervangen door
een bolvormige component (= glenosfeer).
De volledige beweeglijkheid van het schoudergewricht
berust nu op de spierkracht van de deltoidspier. Dit is de
buitenste en krachtigste spier die het schoudergewricht
overbrugt. De schouder heeft nu voldoende aan deze
deltoidspier om te kunnen werken naar behoren, vermits
het centrum van rotatie verplaatst is naar binnen (= mediaal).
De biomechanica wordt met andere woorden aangepast
door middel van deze schouderprothese.

Het postoperatieve verloop

Voorstelling D3 en de kinesitherapie

De juiste kinesitherapeutische aanpak is een belangrijke
factor in het uiteindelijke resultaat van deze ingreep. Het
revalidatieprogramma moet individueel aangepast worden
en bestaat uit twee fasen: de vroege fase (6 weken) en de
late fase. Een draagdoek wordt gebruikt om de schouder
de eerste vier weken te ontlasten.

D3 is een van de orthopedische afdelingen binnen het
H.-Hartziekenhuis. Op D3 worden in principe alleen maar
orthopedische patiënten opgenomen. Volgens de afspraken
binnen het ziekenhuis worden vooral de electieve ingrepen
op D3 opgenomen. Dit betekent dat wij vooral totale
heupprothesen, totale knieprothesen, schouderprothesen,
rugoperaties en andere grotere orthopedische ingrepen
verzorgen.
D3 is gelegen op de derde verdieping in het D-blok.
De hoofdverpleegkundige is Roger Beirinckx. Op de dienst
werkt een ploeg van 19 verpleegkundigen.
Verder wordt de ploeg aangevuld met 1 administratieve- en
2 logistieke medewerkers en de dames van het onderhoud.
Op een dienst Orthopedie is het revalidatieteam niet weg te
denken. De kinesitherapeuten en ergotherapeuten zorgen
voor de revalidatie van de patiënten. Op D3 zijn er twee
kinesitherapeuten werkzaam namelijk Walter van Noten en
Ann Frans. De ergotherapeuten zijn Debbie Van De Poel,
Hanne Vranckx, Leen Van Gestel en Katrin Roust.

Een omgekeerde schouderprothese
De omgekeerde schouderprothese, wordt geplaatst
vanwege arthrose in het schoudergewricht, die gepaard
gaat met een onherstelbare scheur van de rotator cuff.
De rotator cuff is een peesblad dat vasthecht rond de
schouderkop en deze pees kan scheuren. Dit veroorzaakt
dan pijn en krachtsvermindering in de schouder. Indien
de peesscheur niet hersteld wordt zal dit defect groter
worden in de toekomst en dan is de peesscheur niet meer
herstelbaar. Dit proces gaat op langere termijn gepaard
met slijtage van het kraakbeen in de schouder (artrose).
De pijn blijft of kan verergeren net zoals het krachtsverlies.
Deze prothese wordt ook geplaatst bij een onherstelbare
schouderbreuk, waarbij de aanhechting van de rotator cuff
niet meer kan hersteld worden.

De eerste zes weken mag je de arm gebruiken om te eten
en te schrijven. Je mag de arm gebruiken en bewegen
binnen de pijngrens zonder te forceren.

De operatie en de ziekenhuisopname
De operatie duurt ongeveer 1 uur 30 minuten. De ingreep
gebeurt onder algemene verdoving en er wordt eveneens
een lokale verdoving toegediend, zodat de eerste twaalf tot
vierentwintig uren na de operatie de schouder verdoofd is.
Een ziekenhuisverblijf van ongeveer 3 tot 5 dagen is te
voorzien. Verwacht een verdoofd gevoel de eerste 12 tot 24
uren en dan nadien matige pijn. Vraag tijdig pijnstillers aan
de verpleegkundige en ijsapplicaties!

Kinesitherapie is enkel nodig indien je behandelende arts
het nodig acht. Vaak revalideert de patiënt op eigen ritme en
heeft het geen zin om de prothese extra te gaan belasten
met kinesitherapie, tenzij je arts het nodig acht.
De kinesist kan u helpen de schouder los te maken en met
het aanleren van oefeningen. Forceer de schouder niet en
laat hem ook niet forceren door de kinesist.
Na twee weken mag je de hechtingen laten verwijderen
door je huisarts of uw chirurg.

Bij de totale knie- en heupprothesen wordt er gewerkt
volgens het Care for Motion principe. De steunpilaren
van Care for Motion zijn het uitgebreid informeren van
de patiënt, gestandaardiseerde zorgprotocols, aandacht
voor de eigenheid van de patiënt en het aanbieden van
de mogelijkheid om aan één van onze gekwalificeerde
medewerkers uw vragen te stellen op elk moment van het
zorgtraject. Iedere patiënt krijgt zijn specifieke oefenschema
afhankelijk van de ingreep en de wensen van de chirurg.
Nog een belangrijke schakel op de dienst is Katlijn Van
Dessel. Zij is werkzaam op de sociale dienst.
Op D3 is een belangrijke taak weggelegd voor de sociale
dienst. De sociale dienst zorgt voor de aanvraag naar het
revalidatiecentrum, advies en levering van hulpmiddelen bij
de patiënt thuis (bijvoorbeeld een ziekenhuisbed) en zij kan
helpen bij het oplossen van sociale problemen.
Iedere dienst bestaat uit een groep van mensen met
ieder zijn eigen kennis en specialiteit. Binnen de dienst
Orthopedie zijn alle medewerkers opgeleid voor het Care
for Motion protocol. Door samen te werken met vaste
afspraken en duidelijke gestandaardiseerde richtlijnen
willen wij een reproduceerbare hoge zorgkwaliteit leveren
voor onze patiënten.
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Care for Motion = C4M
‘Care for Motion’ is geen toekomst meer!
‘C4M’ werd de voorbije maanden stapsgewijs ingevoerd.
C4M staat voor een gestandaardiseerde, wetenschappelijk
gefundeerde zorgstrategie die tot betere en vooral meer
reproduceerbare resultaten leidt.

C4M is gebaseerd op enkele klare
principes :
“Primum non nocere”
Ieder chirurg kreeg in één van de eerste lessen tijdens zijn
opleiding deze Latijnse spreuk voorgeschoteld. De spreuk
betekent “In de eerste plaats niet beschadigen”.
Gezien dat de stelregel is moeten we bij onze ingreep zo
min mogelijk weefsels beschadigen. Voor de verschillende
gewrichten zoals heup, knie en schouder maken we
tegenwoordig dan ook gebruik van spiersparende of
minimaal invasieve toegangswegen.
Dit betekent dat we geen spieren meer hoeven door te
snijden, zoals dat meestal gedaan wordt, om toegang te
krijgen tot het gewricht maar dat we de spieren opzijschuiven
en net zo goed perfecte expositie bekomen om de ingreep
kwalitatief goed uit te voeren. Als we de spieren niet
beschadigen hoeven ze achteraf ook niet te genezen wat
rechtstreeks voordeel inhoudt voor onze patiënten.
Ze kunnen dan ook vaak vrijwel onmiddellijk stappen
zonder of met beperkte hulpmiddelen zoals krukken.

Beperken van anesthesie gerelateerde
bijwerkingen
De verdoving voor een ingreep is iets wat noodzakelijk is
maar ook vaak tot ongerustheid bij patiënten leidt. Samen
met de collega’s van de dienst Anesthesie hebben we een
vorm van verdoving op punt gesteld die bestaat uit een
lichte algemene narcose aangevuld met een geheel nieuwe
vorm van ‘LIA’ (Local Infiltration Anesthesia).
Dit betekent dat de pijn tijdens en na de ingreep wordt
tegengegaan door lokale verdoving zoals bij de tandarts,
wat geen algemene bijwerkingen geeft. Door deze lokale
verdoving kan de narcose minder zwaar zijn en hebt u ook
minder pijnstilling nodig na de ingreep.

Week van de Prothese

Dit alles reduceert enorm de kans op misselijkheid, braken
en andere ongemakken die klassiek voorkomen bij zowel
algemene als locoregionale verdoving ook wel epidurale
verdoving genoemd.

“Stop de eenheidsworst”
De klassieke ‘Joint Care-programma’s’ berusten er op dat
patiënten verplicht worden om samen en op hetzelfde
moment alle stappen in de revalidatie door te maken.
We zijn echter allen anders met onze eigenheden en onze
speciale wensen. Daarom is ons ‘zorgpad’ individualiseerbaar. Iedere patiënt krijgt de gelegenheid zelf mee zijn
revalidatie te sturen en de snelheid te bepalen.
Natuurlijk zal je gestimuleerd worden door alle medewerkers
van onze dienst maar er wordt aandacht geschonken
aan jouw persoon. Eigenaardig genoeg zien we dat zelfs
al is samen oefenen en gelijktijdig hetzelfde doen geen
must, dat patiënten toch ongeveer op dezelfde moment
hun ontslagcriteria bereiken en veilig naar huis ontslagen
kunnen worden. Dus zo verschillend zijn we dan ook weer
niet. Ons team van de dienst Orthopedie staat klaar om
u multidisciplinair zo vlot mogelijk te begeleiden doorheen
het zorgpad van de voor u belangrijke prothese!

Besluit
Zoals u ziet is de prothese van vandaag ook in belangrijke
mate de prothese van de toekomst. Er wordt gebruik
gemaakt van geavanceerde technieken en van up-to-date
prothesen. Deze zullen niet enkel hun nut bewijzen vandaag
maar zeker ook in de toekomst. Ons team engageert zich
om de nieuwste evoluties kritisch op te volgen en zijn
techniek indien nodig aan te passen in de toekomst.
‘C4M’ is dan ook geen statische begrip maar evolueert
verder. Op regelmatige basis zitten alle betrokkenen bij
elkaar om het ganse zorgtraject te bekijken en eventuele
ondertussen opgedoken verbeteringen in te passen in ons
‘C4M-traject’. Op die manier blijft ‘C4M’ ook in de toekomst
altijd een beetje nieuw. Elke dag opnieuw wordt nieuwe
ervaring opgedaan die weer gebruikt zal worden bij de
ontwikkeling van de prothese van morgen en overmorgen.
Het blijft onze missie om u, op het moment dat een prothese
voor u noodzakelijk blijkt, het best mogelijke resultaat te
bieden!
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DE PROTHESE VAN DE TOEKOMST
Is er een prothese van de toekomst?
Of zijn er meerdere?
In de vorige edities van de prothesekrant de voorbije dagen
hebt u kunnen lezen wat er precies gebeurt wanneer bij u
een prothese geplaatst wordt, waarom dat gebeurt en wat
u van uw splinternieuwe prothese kan verwachten. Maar
de technologische evolutie staat niet stil en wij ook niet. Wij
volgen de evoluties in de ontwikkeling van prothesen op
de voet zodat ook u in de toekomst niet stil hoeft te blijven
zitten en dit onder het moto “Life is Motion”.
Nochtans is enige gereserveerdheid op zijn plaats.
Regelmatig komen er nieuwe prothesen op de markt
vaak aangekondigd door de industrie met steeds meer
advertising ook buiten de medische tijdschriften en
dus rechtstreeks naar de patiënt toe. Men noemt dit
“direct to consumer advertising”. Maar sommige van die
nieuwigheden verdwijnen achteraf stilletjes zonder veel
tamtam van de markt als blijkt dat de verwachtte resultaten
uitblijven.
Wij kiezen daarom voor u een moderne prothese die zich
toch ook al heeft kunnen bewijzen over de tijd. Geen
experimenten maar vast waarden!

Maar liefst 30 % meer prothesen
Meer en meer mensen worden steeds ouder én die ouder
wordende mensen blijven ook veel langer actief. Daarom
verwachten we de volgende twintig jaar een belangrijke
toename van het aantal prothesen dat zal geïmplanteerd
worden. Er is berekend dat we in 2030 een 30 % méér
prothesen zullen plaatsen dan in 2017.

Prothesen op maat
De meeste patiënten met slijtage van heup, knie of schouder
kunnen vandaag geholpen worden met een nieuw gewricht.
In sommige omstandigheden is het bot dermate misvormd,
bijvoorbeeld na vroegere breuken of er zijn ander storende
implantaten aanwezig van vroeger operaties waardoor het
correct plaatsen van een prothese met klassieke apparatuur
onmogelijk is geworden.
Ook voor deze gevallen, die vroeger niet behandelbaar
waren, is er tegenwoordig een oplossing. Door middel van
een vooraf genomen NMR scan kan het bot van de patiënt
worden nagemaakt en vervolgens kunnen via een techniek
van 3D printing richtapparaten op maat vervaardigd worden
om het misvormde been terug recht te maken en correct
een prothese te plaatsen.
Het zijn dus niet de prothesen, zoals vaak ten onrechte
gezegd wordt, maar wel de instrumenten waarmee ze
geplaatst worden die op maat van de patiënt gemaakt
worden.
Onze dienst heeft uitgebreide ervaring met het plaatsen
van prothesen via deze ‘patiënt specifieke instrumenten
techniek’ (‘PSI’ staat voor Patient Specific Instruments) en
gebruikt die techniek als daar noodzaak voor bestaat.
Op deze manier kunnen zelfs de meest beschadigde
gewrichten nog vervangen worden door een nieuwe
prothese.

H.-Hartziekenhuis - Lier
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Prothesechirurgie grensverleggend?

Nieuw materialen

Prothesen van heup en knie bevinden zich in de grote
en gewichtsdragende gewrichten. Daarom is perfecte
plaatsing essentieel om tot een goed resultaat te komen.

Voor de heupprothesen zijn de laatste jaren al
verschillende nieuwe materialen geïntroduceerd: metaal op
metaal, ceramische heupkoppen, resurfacing i.p.v. totale
heupprothese, etc.

Sommige beenderen zijn op afstand van het gewricht
dermate vervormd door vroegere breuken waardoor ook
daar klassieke technieken niet kunnen worden toegepast.
Ook deze mensen waren vroeger onbehandelbaar.
Tegenwoordig kunnen we in een voorbereidende ingreep
het betrokken been rechtzetten door middel van een
gelijkaardige techniek van 3D geprinte instrumenten zodat
quasi elk misvormd been kan worden rechtgezet zodat in
een tweede ingreep een prothese kan geplaatst worden.
Het grote voordeel van deze 3D printing technologie
bestaat erin dat die technologie toelaat om de ingreep op
de computer tot in het fijnste detail na te bootsen zodat de
uiteindelijk bekomen correctie steeds volledig is.

Ook voor de knie geven nieuwe materialen de prothese
een betere functie en een langer leven: Oxinium™ (Oxidized
Zirconium) is zo een nieuw metaal dat wij vandaag al
routinegewijs toepassen bij de totale knieprothese, en dit
zonder meerprijs voor de patiënt.
Wear Rate CoCr

Bekomen correctie

Ook voor deze nieuwe, hoogtechnologische techniek
beschikken de prothesechirurgen van onze dienst over de
nodige ervaring en competentie.

Heup- en knieprothese
in Oxinium™

Hier een voorbeeld van de 3D printing technologie:
Misvormd bovenbeen na vroegere breuk

Wear Rate Oxinium™

Korter ziekenhuisverblijf
Deze nieuwe materialen hebben meestal allen hetzelfde
doel: de wrijving tussen de verschillende onderdelen van
het kunstgewricht zoveel mogelijk beperken. Want wrijving
betekent slijtage en kansen op slijtage willen we beperken.

Het verblijf in het ziekenhuis na het plaatsen van een heupof knieprothese is vandaag ongeveer 3 tot 5 dagen.
We zien een steeds verder zettende trend naar verkorting
van de hospitalisatie en indien het voor de patiënt haalbaar
is, is beperken van de duur van de hospitalisatie inderdaad
gunstig.

Mean PE Wear Rate (mg/Mc)
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Dit betekent wel dat de patiënt al vóór de ingreep de nodige
voorzorgen voor hulp en omkadering moet inplannen.
Natuurlijk heeft een patiënt na een prothese thuis nog
zorg nodig maar deze zorg hoeft niet noodzakelijk in een
ziekenhuis te gebeuren. Thuiszorg, kiné, ... kan evengoed
en in minder dure en ziekenhuisachtige omstandigheden
gegeven worden.

Makkelijkere revisies
Preoperatief plan met 3d geprinte richtapparaten

Een ‘revisie’ is een heringreep nadat vroeger een prothese
geplaatst werd. Gelukkig is dit zeldzaam maar het kan
nodig zijn indien bijvoorbeeld een deel van de prothese los
komt of de prothese zou versleten zijn.
De prothese die we actueel gebruiken heeft goede
langetermijnresultaten met overleving van meer dan 95 %
op 15 jaar.
De door ons gebruikte prothese heeft ook als voordeel
dat de prothese indien nodig kan uitgebreid worden bij
een heringreep of revisie. De prothese heeft enorm veel
revisiemogelijkheden zodat een heringreep makkelijker
en beter is dan een aantal jaren geleden wanneer de
revisiemogelijkheden beperkter waren.

90
60
30
0

Cast
CoCr

Oxidized
Zirconium

In deze tabel zie je bijvoorbeeld dat de wear rate
(= graad van slijtage) voor Oxidized Zirconium (= Oxinium™)
tot zes maal lager is dan voor het bij andere prothesen
gebruikte CoCr (= Cobalt Chroom).

We raden onze patiënten aan vooruit te denken en reeds
voor de opname een plan te hebben voor bij hun ontslag
uit het ziekenhuis. “Een voorbereid man is er twee waard”.
Het C4M team kan je helpen om je terugkeer naar huis voor
te bereiden.

