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Verwijderen van
een k-draad op
de Gipskamer



Uw kind is geopereerd aan een fractuur welke is 

gefixeerd met een of meerdere k-draden. 

Deze k-draad moet na een aantal weken, in opdracht 

van de behandelend arts, worden verwijderd op de 

Gipskamer. Met behulp van deze folder willen we u 

informeren en voorbereiden op deze behandeling.

Wat zijn k-draden?
K-draden zijn metalen pennetjes, vergelijkbaar met 

een cocktail-prikker. Zij zorgen ervoor dat de breuk 

niet kan verschuiven nadat deze tijdens de operatie 

is gezet. De k-draad bewaakt op die manier de 

stand. Tijdens de operatie bepaalt de arts of er een 

of meerdere k-draden geplaatst worden. Meestal 

krijgt de patiënt na de operatie een gips, afhankelijk 

van de soort breuk. De k-draad is aan de buitenzijde 

van de huid te zien. Het uiteinde van de k-draad 

is omgebogen of er is een kraaltje op het uiteinde 

geplaatst.



 

Het verwijderen van de k-draad
Het verwijderen van de k-draad gebeurt op de 

Gipskamer, zonder verdoving. Het verwijderen is een 

korte handeling, en is vergelijkbaar met het geven 

van een injectie. De k-draad is niet vast gegroeid 

aan de huid. De pijn die de patiënt ervaart komt van 

het botvlies, een pijnscheut van de beweging van de 

k-draad langs dit vlies. Het is nuttig om een uur voor 

de afspraak een dosis paracetamol te nemen.

In de meeste gevallen gaat de patiënt eerst 

naar de Gipskamer voor het verwijderen van het 

gips en het verwijderen van de k-draad door de 

gipsverbandmeester. Vervolgens wordt er op de 

afdeling Radiologie een röntgenfoto gemaakt, de 

uitslag van de röntgenfoto krijgt u op de Gipskamer. 

Het verwijderen gebeurd met behulp van een tang, 

daarmee trekt de gipsverbandmeester de k-draad er 

uit, over het prikgaatje wordt een pleister geplakt. In 

sommige gevallen bloedt de insteekopening even na.
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De verwijderde k-draden mag u mee naar huis 

nemen, let wel op, het is geen speelgoed, ze zijn 

zeer scherp.

De arts spreekt verder beleid af na het verwijderen 

van de k-draad, bijvoorbeeld mag de patiënt 

belasten/oefenen, of moet er opnieuw gips 

omheen.

Nazorg
 − Droge pleister over de insteekopening, zolang 

deze bloedt;

 − Patiënt mag gewoon douchen;

 − Indien insteekopening warm, rood, pussig 

wordt dan contact opnemen met de 

Gipskamer/Spoedeisende Hulp.

Voor vragen of informatie
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact 

opnemen met de Gipskamer of de Spoedeisende 

Hulp. U kunt de Gipskamer van maandag t/m 

vrijdag tussen 08.00 - 12.00 uur en tussen

13.00 - 17.00 uur bereiken via (010) 291 36 19.

Vanaf 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen is 

de Gipskamer gesloten en kunt u contact opnemen 

met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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