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De totale heupprothese  
 
In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over de heupoperatie en het herstel erna.  
U treft informatie aan over de revalidatie. Ook wordt aandacht besteed aan de hulpmiddelen en 
eventuele aanpassingen thuis. Achter in de folder worden tot slot enige oefeningen gegeven die 
u zelf kunt doen.  
Het in deze folder beschreven verloop van de revalidatie is slechts een richtlijn; soms kan het 
herstel langzamer of juist vlotter verlopen. 
 
De heup 
De heup is een kogelgewricht dat ervoor zorgt dat het bovenbeen en bekken op een flexibele 
manier met elkaar zijn verbonden. 
De kogelvormige kop op het dijbeen(de heupkop) beweegt in de kom van de heup. De heupkop 
en de heupkom zijn bedekt met een dikke laag kraakbeen. Dit kraakbeen dient als een 
schokdemper. Het gewricht wordt verder beschermd door het gewrichtskapsel.  
Het heupgewricht wordt gestabiliseerd door de sterke banden die in het lichaam aanwezig zijn. 
Het heupgewricht beweegt door de spieren en pezen die aan het bovenbeen vast zitten. 
 
De heupprothese  
De kraakbeenlaag tussen de heupkop en-kom kan aangetast worden. Als dit zodanig toeneemt 
dat u last krijgt, spreekt men van arthrose. De beschadigde of versleten heup is bij bewegen 
vaak erg pijnlijk. Ook kan verstijving optreden. Als de last voor u te groot wordt, kan de 
orthopedisch chirurg een heupprothese adviseren. In deze folder leest u over de mogelijkheden 
van een behandeling en wat deze voor u betekent. 

                                
Wat zijn de oorzaken? 
Slijtage van het gewrichtskraakbeen (artrose) is de meest voorkomende oorzaak van 
beschadiging van het heupgewricht. Aantasting van het kraakbeenweefsel is vaak aan 
ouderdom gerelateerd. Door de artrose wordt kraakbeenweefsel langzaam afgebroken. Doordat 
het lichaam geen nieuw kraakbeen aanmaakt wrijven de botten uiteindelijk tegen elkaar.  
Een andere oorzaak van artrose kan een breuk van de hals van het dijbeen zijn. Het risico op 
een breuk neemt aanmerkelijk toe naarmate u ouder wordt en de botkwaliteit lager wordt. Indien 
bloedvaten die het bot van bloed voorzien, beschadigd raken, kan de heupkop afsterven 
(necrose van de heupkop). In deze gevallen is een operatie noodzakelijk, en wordt vaak een 
heupprothese geplaatst. 
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De Totale Heup Prothese  
De Totale Heup Prothese (T.H.P.) is een prothese ter vervanging van de versleten heup. Bij 
deze operatie wordt het heupkapsel geopend om bij het aangetaste heupgewricht te komen. 
De beschadigde heupkop wordt bij de femurhals afgezaagd.  
Het door artrose aangetaste oppervlak van het kraakbeen van de heupkom wordt uitgefreesd. 
De heupkom wordt voorbereid zodat de nieuwe kunstheupkom precies past en kan worden 
bevestigd. 
In het dijbeen wordt de steel geplaatst en daarna wordt daar de kogelvormige kop opgezet. 
De manier van verankering van de prothese wordt bepaald door factoren als uw algemene 
gezondheid, uw botkwaliteit en uw lichamelijke activiteit. De heupprothese moet stevig worden 
bevestigd aan de botten van uw heup. Om dit te bereiken wordt de prothese in principe 
ingeklemd (zgn ingroei heup). Soms is het nodig om de prothese te bevestigen met cement. 
 
Deze prothese mag direct voor 50% belast worden, wat inhoudt dat u snel na de operatie onder 
leiding van de fysiotherapeut mag gaan leren lopen.  
Wel moet u de eerste zes tot acht weken met een hulpmiddel zoals elleboogskrukken, een 
rollator of een looprek lopen. Wat voor u het meest geschikte hulpmiddel is, zal door de  
fysiotherapeut met u besproken worden.  
 

Voor de operatie Na de operatie 
 

                                            
 
 
Wanneer is een heupprothese noodzakelijk?  
De orthopedisch chirurg stelt de ernst van de slijtage vast door anamnese, lichamelijk onderzoek 
en röntgenfoto’s. Als het heupgewricht zo ernstig beschadigd is en de klachten zodanig zijn, kan 
een heupprothese een goede oplossing zijn. 
 
  

Slijtage

e 
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Wat kunt u met een heupprothese?  
Na plaatsing van een heupprothese is de pijn meestal verdwenen en kunt u veel beter lopen.  
In de eerste zes weken tot drie maanden na de operatie herstelt het weefsel rondom de nieuwe 
heupprothese. De kans dat de heupkop uit de kom raakt (=luxeren) is in deze drie maanden 
groter, maar zolang u de leefregels hanteert is de kans op luxeren beperkt. 
Het is niet raadzaam de nieuwe heup in werk en sport zwaar te belasten: de kans op 
beschadiging is groter. De orthopedisch chirurg kan u hierover adviseren.  
Heupprothesen zijn tegenwoordig van hoogwaardige kwaliteit. De levensduur bedraagt 
gemiddeld meer dan tien tot vijftien jaar. Na de operatie moet u met regelmaat op controle 
komen. 

 

Opname, verblijf en revalidatie  

 
 
De voorbereiding op de operatie  
Nadat u bij de orthopeed bent geweest heeft u een gesprek met de Patiënt Supervisor (PS). 
De Patiënt Supervisor is uw aanspreekpunt als u vragen heeft over de behandeling, de operatie 
of de nazorg. 
De Patiënt Supervisors zijn telefonisch of per mail bereikbaar, zie achterin deze folder. 
 
Op de poli heeft u een recept voor laxerende tabletten gekregen. U haalt deze bij uw eigen 
apotheek. De dag voor de operatie neemt u beide tabletten rond 15u in, tenzij anders vermeld. 
 
Wat neemt u in ieder geval mee naar het ziekenhuis:  
 

- nachtkleding en eventueel ochtendjas;  

- makkelijk zittende kleding;  

- pantoffels of stevige schoenen, liefst instappers, wel dichte hiel  
(neem ruime schoenen, eventueel 1 maat groter in verband met het dikker worden van 
de voeten); 

- badstof sokken (om doorliggen te voorkomen);  

- toiletartikelen;  

- krukken of uw rollator (voorzien van uw naam); 

- Lange schoenlepel; 
- medicijnen, die u thuis gebruikt (liefst in originele verpakking);  

- eventueel uw doseringskaart van de trombosedienst; 

- Laat waardevolle eigendommen thuis! 

Voor de operatie dient u nuchter te zijn.  
In de folder van het Preoperatief Centrum staat beschreven wat dit precies inhoudt. 
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Dag van opname  
Op deze dag meldt u zich bij de receptie op het, in de oproepbrief, genoemde tijdstip. Iemand 
van de Unie van Vrijwilligers (UVV) begeleidt u naar de verpleegafdeling. U krijgt dan informatie 
over de afdeling, zoals de mogelijkheid van televisiehuur en telefoonaansluiting.  
U dient zich voor de operatie thuis te douchen. U mag geen bodylotion of andere (vette) crèmes 
smeren! 
Van de verpleegkundige krijgt u een operatiejasje, deze hoeft pas aan als u naar de 
operatiekamer wordt gebracht. 
Sieraden mag u niet aanhouden, deze kunt u beter thuis laten!  
Denk hierbij aan trouwring, piercings enz. 
Bij algehele narcose dienen gebitsprothese(s) uit te zijn wanneer u naar de operatiekamer wordt 
gebracht. Wanneer u een ruggenprik krijgt dan mag u de gebitsprothese(s) inhouden. Een bril 
kunt u beter achterlaten in uw nachtkastje in verband met kans op zoekraken.  
Gehoorapparaten graag wel altijd inhouden! 
 
Voorkoming trombose  
Indien u voor de operatie antistolling (bloedverdunners) gebruikt, zult u hiermee moeten 
stoppen. 
Gebruikt u:      Marcoumar/ fenprocoumon:  stoppen 7 dagen voor operatie;  
                       Ascal/ carbasalaatcalcium: stoppen 7 dagen voor operatie;  

                       Sintrommitis:    stoppen 7 dagen voor operatie;  

                       Ibuprofen, Voltaren (Diclofenac), Naproxen (NSAID’s): 
                             stoppen 5 dagen voor operatie. 
 
Na de operatie start u met Fraxiparine (injectie ter voorkoming van trombose). Dit krijgt u 
toegediend in uw buik of eventueel in uw niet geopereerde been. Het is noodzakelijk deze 
injectie t/m zes weken na de operatie eenmaal daags zelf te injecteren. Dit wordt u tijdens uw 
opname aangeleerd door de verpleegkundige op de afdeling. Indien u voor de operatie al 
antistolling gebruikte dan bepaald de behandelend arts wanneer u weer mag starten met uw 
eigen antistolling. Dit is meestal de vijfde dag na de operatie.  
De trombosedienst zal bepalen wanneer u weer mag stoppen met de Fraxiparine.  
Indien u Ascal gebruikt, dan stopt de Fraxiparine niet bij ontslag en gebruikt u dus Ascal én 
Fraxiparine thuis.  
 
Medicijnen tijdens opname  
Op de opnamedag kunt u uw thuismedicatie nog innemen. De anesthesioloog geeft aan u door 
welke thuismedicatie u nog mag slikken. 
Neem uw medicijnen op het voor u gebruikelijke tijdstip in, maar wel uiterlijk 2 uur voor de 
ingreep, tenzij de anesthesist anders voorschrijft. 
Vanaf de operatiedag worden de medicijnen door onze apotheek verstrekt en delen wij de 
medicijnen aan u uit.  
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Anesthesie technieken 
Voor de operatie zijn er twee mogelijkheden van anesthesie (zie folder Preoperatief Centrum).  
De ruggenprik (spinaal anesthesie) heeft bij ons de voorkeur maar een algehele narcose mag 
ook. Naast de anesthesie maken wij ook gebruik van de zogenaamde LIA-techniek (Lokale 
Infiltratie Anesthesie). Naast een speciaal pijnstillingsvoorschrift met medicijnen wordt hierbij ook 
rond de operatie wond een langwerkend lokaal verdovingsmiddel gespoten. Dit laatste heeft als 
voordeel dat u na de operatie beduidend minder pijn heeft. Het voordeel is dat u minder 
pijnstillende medicatie hoeft te slikken en dus minder last heeft van de mogelijke bijwerkingen 
(zoals misselijkheid). Doordat u minder last heeft van de bijwerkingen en minder pijn stelt het u 
in staat om op de dag van de operatie al te kunnen beginnen met de oefeningen en zelfs al, 
onder begeleiding, de eerste stapjes buiten het bed kunt maken.  
 
Na de operatie ontvangt u van ons drie keer per dag Naproxen. Dit is een medicijn dat behalve 
pijnstillend ook ontstekingsremmend werkt. Ook voorkomt het kalkafzetting op in de spieren 
(periarticulaire ossificaties). 
Om de kans op maagklachten te verkleinen krijgt u hierbij ook eenmaal daags een 
maagbeschermer (Pantozol).  
De pijnstilling wordt in rondes aangeboden, maar tussendoor kan/ mag u altijd vragen om extra 
pijnstilling.  
Wacht niet tot u veel pijn heeft, maar geef het op tijd aan! 
 
De operatie  
Het tijdstip van de operatie hoort u op de opnamedag. Houdt u er rekening mee dat de tijd van 
de operatie altijd nog kan veranderen!  
De operatie duurt één à twee uur. De orthopedisch chirurg maakt aan de zijkant van de heup 
een verticale snee van ongeveer twintig centimeter. Hij verwijdert vervolgens de aangetaste 
gewrichtsvlakken. Met speciale instrumenten wordt het bot aangepast aan de vorm van de 
prothese. Daarna plaats de orthopedisch chirurg de heupprothese. 
Tijdens en soms ook enige dagen na de ingreep krijgt u antibiotica om de kans op infectie te 
verkleinen.  
 
Na de operatie  
U gaat naar de uitslaapkamer, waar u het eerste uur intensieve controle krijgt. Sommige 
patiënten zijn na de ingreep enigszins misselijk. Als u voldoende hersteld bent, wordt u door de 
verpleging opgehaald en teruggebracht naar uw eigen afdeling. 
Als u op de verpleegafdeling terugkomt heeft u:  

- een infuus voor toevoer van vocht;  

- een elastisch verband om de heup (spica). U heeft die spica ongeveer drie dagen om. 
Elke dag wordt deze losgehaald om het verband te verschonen en de wond te 
desinfecteren. 

Regelmatig wordt uw heup gekoeld door middel van ice packs. Deze ice packs krijgt u bij 
ontslag uit het ziekenhuis mee, zodat u het koelen thuis kan continueren. 

Belangrijk is dat u elke dag 2 keer een half uur helemaal plat gaat liggen op bed. Dit om 
verkorten van uw spieren te voorkomen. 
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Uw contactpersoon wordt door de verpleegkundige van de afdeling op de hoogte gesteld over 
uw terugkomst op de afdeling.  
Wanneer u niet misselijk bent mag u enkele slokjes water drinken. Wij raden u aan het drinken 
voorzichtig uit te breiden. U mag alles weer eten en drinken, maar we raden af om een warme 
maaltijd te nuttigen op de operatiedag.  
Als u terugkomt op de afdeling wordt er naar de pijn geïnformeerd. Dit gebeurt vervolgens een 
aantal malen per dag. Zonodig krijgt u (extra) pijnstilling. U mag hier altijd zelf om vragen.  
 
Eerste en tweede dag  
Dagelijks loopt een orthopeed of de arts-assistent ’s morgens met een verpleegkundige visite 
over de afdeling langs de patiënten. Het laboratorium neemt gedurende uw opname twee keer 
bloed bij u af. Wanneer het bloed niet afwijkend is en uw algehele conditie het toelaat, dan wordt 
de eerste dag het infuus verwijderd.  
Indien u een pijnpomp heeft, dan blijft het infuus nog inzitten.  
 
De revalidatie in het ziekenhuis  
Wanneer u geopereerd bent komt de fysiotherapeut met u oefenen. Na de operatie wordt direct 
begonnen met het oefenen van de geopereerde heup. De fysiotherapeut komt bij u langs en zal 
wat oefeningen op bed geven. De fysiotherapeut zal met u proberen te oefenen om op het 
randje van het bed te komen zitten en vervolgens om even op de stoel te komen zitten. 
 
U mag na de operatie voor 50% uw been gaan belasten.  
Het is de bedoeling dat u 6 tot 8 weken met een loophulpmiddel zal blijven lopen. 
U zal samen met de fysiotherapeut gaan oefenen met lopen met het loophulpmiddel. In eerste 
instantie gaat gestart worden met het lopen met looprekje. 
Zodra u een goede sturing en steunname heeft van het geopereerde been zal u gaan starten 
met elleboogkrukken of rollator. Welk loophulpmiddel voor u het beste is zal door de 
fysiotherapeut worden ingeschat. Indien nodig zal ook het traplopen met u geoefend worden. 
Gedurende uw verblijf in het ziekenhuis zal u er doorgaans 2x per dag met u geoefend worden. 
 
Ontslag 
Het streven is om u de derde dag na de operatie met ontslag naar huis te laten gaan.  
Zo nodig wordt thuiszorg voor u geregeld door het transferbureau. Het transferbureau komt op 
de afdeling bij u langs wanneer u opgenomen bent. 
Wanneer naar huis met thuiszorg niet direct haarbaar is kan korte revalidatie in Vivaldi 
aangevraagd worden. Hier kunt u 14 dagen verblijven om verder te revalideren. 
Eventueel kan een lange revalidatieplek aangevraagd worden in Vivaldi of, in overleg met u, bij 
een andere zorginstelling. 
In uw gesprek met de Patiënt Supervisor wordt uw situatie besproken en aan de hand daarvan 
wordt een traject ingeschat.  
Overigens zal alle zorg pas aangevraagd worden zodra u opgenomen bent. Wijzigingen zijn 
altijd mogelijk, geef dit dus bij de verpleegkundige aan wanneer iets veranderd.  
 
Twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd.  
Mocht u in Vivaldi verblijven dan kunnen zij daar uw hechtingen verwijderen.  
Drie maanden na de operatie komt u weer terug op de polikliniek bij de orthopeed.  
Vooraf aan de drie maanden controle wordt eerst een röntgenfoto gemaakt.  
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Traplopen met krukken  
Als geheugensteuntje staat hieronder stapsgewijs de volgorde bij het traplopen beschreven.  
 
Ga vóór u de trap op of af gaat zo dicht mogelijk bij de eerste trede en naast de leuning staan en 
neem één hand aan de leuning. De kruk neemt u mee in uw andere hand. 
 

Trap op: Trap af: 

1. Eerst het goede been 1. eerst de kruk 

2. dan het geopereerde been 2. dan het geopereerde been 

3. als laatste de kruk bijzetten 3. als laatste het goede been 

 
 
Hulpmiddelen en aanpassingen thuis  
Soms is het nodig naast een loophulpmiddel andere hulpmiddelen zoals een toiletverhoger, 
bedklossen of beugels bij het toilet aan te vragen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
en de inrichting van uw woning. Dit zal door de Patiënt Supervisor met u besproken worden. Het 
ziekenhuis kan u helaas geen hulpmiddelen in bruikleen geven.  
De Patiënt Supervisor en het transferbureau hebben folderinformatie en website gegevens over 
waar u materialen kunt huren. 
 

Leefregels  
Door de operatie heeft u beperkingen met wat u mag doen met de heup. De eerste drie 
maanden is de kans op luxeren het grootst. 

- Bij het buigen van de heup mag u niet verder dan 90° graden.  
Dus oppassen met het gaan zitten in een stoel of op een toilet dat lager is dan uw 
knieholte, voorover reiken in zit of het sluiten/ kruisen van de benen.  

- U houdt een veilige grens aan, wanneer u de knieën niet helemaal tegen elkaar houdt bij 
liggen en zitten. Er moet een vuist tussen de knieën passen.  

- Als u in bed ligt slaapt u het veiligst op de rug met een stevig dik kussen tussen de 
benen. Mocht u draaien naar uw zij, dan alleen naar de geopereerde kant.  

- Trek uw benen niet tegelijk op als u op bed ligt. 
- Let op het naar binnen draaien van het geopereerde been. Het is het veiligst wanneer de 

tenen en de knieën recht naar voren of iets naar buiten blijven wijzen. Dus oppassen bij 
het draaien tijdens het lopen, gaan zitten en gaan staan. 

 
Na drie maanden kunt alle bewegingen wel weer maken. Houdt u er wel rekening mee dat drie 
maanden als richtlijn geldt. Het advies is om deze bewegingen eerst in overleg met de 
behandelend fysiotherapeut te oefenen. 
Voor het oprapen van dingen bestaat een handige knijper, de 'Handyman'.  
Zelf autorijden of fietsen mag u pas weer als u uzelf daartoe in staat acht. U dient dit zelf in te 
schatten, evt in overleg met uw fysiotherapeut. 
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Complicaties  
Ondanks alle zorg die aan de operatie wordt besteed, kunnen soms complicaties optreden.  
• Er bestaat kans op infectie van de heupprothese of het gebied er omheen. Daarom is het nodig 
om wondjes goed te ontsmetten;  
• Nabloeding van de wond kan optreden;  
• Als gevolg van de operatie kan aan het geopereerde been de eerste 3-4 maanden een dikkere 
voet/ kuit/ been ontstaan. Dit is niet ongebruikelijk. Eventueel wordt een elastieken kous 
aangemeten op de afdeling of poli orthopedie. Houdt in de gaten dat u uw enkel/ tenen goed kan 
blijven bewegen. 
• Er is kans op trombose. Om dit te voorkomen krijgt u na de operatie nog 6 weken  
bloedverdunnende middelen via een injectie, tenzij anders met u afgesproken. 
Op de verpleegafdeling leert u om deze prik zelf te zetten. Indien dit niet wil lukken, kan het 
transferbureau dit regelen met de thuiszorg. 
 
Wanneer moet u met de behandelend specialist contact opnemen?  
Neem contact op met de behandelend arts als:  
• de wond door het verband heen gaat lekken, waardoor u meerdere keren per dag het verband 
moet verschonen; 
• u niet meer op uw been kunt staan, terwijl dit voorheen wel mogelijk was. 
• Indien er sprake is van toenemende roodheid om de wond, en/of eventuele pusvorming. 
• de wond plotseling dik wordt of continue dik blijft en/of meer pijn gaat doen;  
 
 
N.B.  
Het gebruik van antibiotica (profylaxe) vóór de meeste tandheelkundige of andere chirurgische 
ingrepen is niet (meer) noodzakelijk. Zie ook:    
http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antibioticaprofylaxe_bij_gewrichtsprothese/antibioticaprofylaxe_bij_ge
wrichtsprothese.html  

http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antibioticaprofylaxe_bij_gewrichtsprothese/antibioticaprofylaxe_bij_gewrichtsprothese.html
http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antibioticaprofylaxe_bij_gewrichtsprothese/antibioticaprofylaxe_bij_gewrichtsprothese.html
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Patiënt Supervisor 
Uw vaste aanspreekpunt voor, tijdens en na uw opname 
 
Binnenkort moet u een heupoperatie ondergaan. Om uw verblijf zo goed mogelijk te laten 
verlopen wordt u voor, tijdens en na uw opname begeleid door een Patiënt Supervisor, uw vaste 
aanspreekpunt voor al uw vragen. 
 
Drie tot vijf dagen na ontslag uit het ziekenhuis neemt de Patiënt Supervisor telefonisch contact 
met u op. Op verzoek van uw orthopeed informeert de Patiënt Supervisor hoe het met u gaat. 
De Patiënt Supervisor neemt met u het verloop na de operatie, de opname, pijnbestrijding en de 
herstelperiode thuis door. 
Tijdens uw polibezoek heeft uw orthopeed u uitleg gegeven over PROMS en heeft u uw eerste 
vragenlijst ingevuld. De Patiënt Supervisor zal u helpen herinneren wanneer u de volgende 
vragenlijst in moet vullen. Dit zal met 3 maanden, en daarna jaarlijks zijn. 
 
Bereikbaarheid: 
De Patiënt Supervisor is dagelijks op werktijden telefonisch te bereiken via de poli orthopedie 
(optie 2). 
Tevens zijn zij te bereiken via de mail: orthops@llz.nl 
Zij streven ernaar om uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden. 
 
Voor overige zaken is de poli orthopedie bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 8.00u -16.30u via telefoonnummer: 079-346 25 35:  
optie 1 voor het maken, wijzigen of annuleren van uw afspraak 
optie 2 voor overige vragen aan de doktersassistente  
 
Mochten er buiten kantoortijden zaken zijn die NIET kunnen wachten totdat de poli orthopedie 
weer bereikbaar is en zijn deze gerelateerd aan uw nieuwe heupprothese dan moet u onze 
spoedeisende hulp bellen: 
079-346 25 39 
 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, aarzel dan niet deze te stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orthops@llz.nl
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Oefenprogramma 
 
Als u weer thuis bent dan heeft u nog een fysiotherapeut nodig. Maak voordat u wordt 
opgenomen al een afspraak met hem/haar. 
Een algemeen oefenprogramma is gemaakt voor patiënten met een nieuwe heupprothese. De 
fysiotherapeut(e) neemt de oefeningen met u door en geeft aan welke voor u van belang zijn. 
Het doel van dit programma is de beweeglijkheid van de heup en de spierkracht rond de heup 
zo optimaal mogelijk te houden. 
 
In rugligging (helemaal plat, met de benen iets gespreid):  
de voeten zover mogelijk naar u toetrekken, knieën niet buigen; om beurten een knieholte naar 
beneden in de onderlaag duwen en uw been naar buiten bewegen, terwijl de tenen recht 
omhoog blijven wijzen. Daarna terugbewegen naar de uitgangspositie; bilspieren aanspannen; 
één voor één knieën optrekken; hierbij blijft de knie recht omhoog gaan en de hielen blijven 
contact met het matras houden. 
 
In de stoel  
om beurten de knie maximaal strekken. 
 
Staand met krukken  
een lichte spreidstand, rechtop staan, nu het lichaamsgewicht afwisselend naar links en rechts 
tot boven het standbeen bewegen. 
 
Lopen met twee elleboogkrukken  
krukken naar voren zetten; dan het geopereerde been tussen de krukken zetten, goed de heup 
en de knie strekken, steun nemen op de krukken en het andere been bijtrekken. Op den duur 
doorstappen in plaats van bijtrekken. 
 
Lopen 
De eerste zes weken na de ingreep loopt u binnen met behulp van minimaal één kruk en buiten 
met twee krukken. De daarop volgende zes weken binnen zonder kruk en buiten met één kruk, 
tenzij anders wordt aangegeven. De kruk/stok moet in de hand tegenover de geopereerde heup 
worden gehouden.  
Bij het omdraaien tijdens het lopen, is het van belang dat u stapjes maakt. 
 
Toiletgang 
Veeg na de toiletgang uw billen staande af. 
 
Zitten 
Bij voorkeur zitten op een hoge stoel met armleuningen. 
Bij het gaan zitten en staan het geopereerde been naar voren zetten, tevens de knieën goed uit 
elkaar houden. Niet met de benen over elkaar geslagen zitten. 
 
Liggen 
Het geopereerde been mag niet gestrekt worden opgetild.  
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Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw behandeling, laat dit 
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