
Een heup- of 
knieprothese

IN DEZE FOLDER MEER INFORMATIE OVER:

•  Een knie- of heupoperatie

•  Het Joint Care® traject

•  Onze voorlichting en nazorg

•  Ons orthopedisch team 

Het Maasstad Ziekenhuis
biedt u:

• deskundige specialisten  

• snel revalideren dankzij Joint Care® 

• binnen één week terecht 

• uitgebreide voorlichting 

• goede nazorg 

•  moderne faciliteiten in een modern 

ziekenhuis

Meer informatie

Meer informatie vindt u op

www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup 

of neem contact op met de polikliniek 

Orthopedie via 010 - 291 22 75.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: 010 - 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

@MaasstadZknhuis

Maasstad Ziekenhuis

De heer Brouwer

65 jaar, knieprothese

“Ik stond versteld hoe 
snel ik alles weer kon in 
het dagelijkse leven”

“Jarenlang heb ik als stratenmaker 

gewerkt. Op een gegeven moment 

slijten die knieklachten erin. Je gaat 

er ook anders door lopen. Een brace 

hielp niet, dus toen is samen met de 

arts besloten om een knieoperatie 

te ondergaan. ‘Ik kan er alleen maar 

beter van worden’, dacht ik toen. En 

niets is minder waar. Een stuk fietsen, 

op pad met de kleinkinderen, naar de 

sportschool. Het gaat allemaal goed. 

Ik ben erg tevreden over het gehele 

traject: van voorlichting tot de Joint 

Care®. Het is allemaal prima geregeld 

en er is goed voor me gezorgd.

Ook thuis ging alles prima. Oefenen 

met bewegen is dan wel belangrijk. 

En als je zelf die discipline niet hebt, is 

de fysiotherapeut of sportschool een 

goede stok achter de deur.”

Mevrouw Groeneveld - Opstal

79 jaar, heupprothese

“Het leek wel alsof ik 
vleugels had toen ik 
terug naar huis ging”

“Op een gegeven moment was 

ik toe aan een heupprothese. 

De voorlichting over de operatie 

was prima. En de arts en 

verpleegkundigen hebben goed voor 

me gezorgd tijdens mijn opname. 

De oefeningen met de fysiotherapeut 

doen soms wel pijn, maar alles moet 

weer soepel worden, dus het is wel 

nodig. Omdat ik alleen ben, kreeg 

ik extra hulp onder andere met het 

aandoen van mijn steunkousen. 

Op de verjaardag van mijn kleinzoon 

mocht ik weer naar huis. Thuis ging 

ik verder met de fysiotherapie-

oefeningen: een kwestie van 

discipline. Met als resultaat dat ik 

nu weer in de tuin bezig kan zijn en 

iedere ochtend een flink eind kan 

wandelen met mijn hond, zo fijn!“



Wanneer u één of meer van de 

vragen met ‘ja’ heeft beant-

woord, kan het tijd zijn om 

contact op te nemen met uw 

huisarts om uw klachten te 

bespreken. We informeren u 

graag over de stappen in het 

zorgtraject wanneer u bij het 

Maasstad Ziekenhuis komt voor 

een heup- of knieprothese.

1. Verwijzing van de huisarts  
Met een verwijzing van uw huisarts kunt u 

via 010 - 291 22 75 een afspraak maken 

voor een bezoek aan de polikliniek 

Orthopedie in het Maasstad Ziekenhuis. 

U kunt ook uw afspraak zélf online 

plannen, wijzigen of annuleren. Ga naar 

www.maasstadziekenhuis.nl en klik op 

‘ik wil een afspraak maken’.

2.  Bezoek aan de polikliniek  
Orthopedie 

Binnen één week kunt u terecht op de 

polikliniek Orthopedie. Tijdens dit bezoek 

onderzoekt de orthopedisch chirurg uw 

Het zorgtraject stap voor stap uitgelegd gewrichten en wordt er een röntgenfoto 

gemaakt. De arts bespreekt met u of 

een operatie voor u de beste behande-

ling is. Tijdens dit bezoek is er alle 

ruimte voor het stellen van vragen. Als 

een knie- of heupoperatie gepland 

wordt, krijgt u een uitgebreid informa-

tiepakket dat u thuis op uw gemak kunt 

doorlezen.

3.  Voorbereiden voor de operatie
Het Maasstad Ziekenhuis heeft geen 

lange wachttijd voor knie- en heupope-

raties. Voordat u geopereerd wordt, 

wordt onderzocht of u fit genoeg bent. 

Ook wordt er bloedonderzoek gedaan 

en een hartfilmpje gemaakt. We willen 

de kans op complicaties na de operatie 

zo klein mogelijk maken en u zo goed 

mogelijk voorbereiden op de opname en 

het herstel. Daarom is een voorlichtings-

bijeenkomst door de regieverpleeg- 

kundige en de fysiotherapeut onder-

deel van uw voorbereiding. 

4.  De operatie & verblijf op  
de verpleegafdeling

De operatie duurt ongeveer één tot 

anderhalf uur. Tijdens de opname 

verblijft u op de verpleegafdeling. 

In onze speciaal ingerichte huiskamer, 

maar ook op de gang, oefent u met

de fysiotherapeuten. U leert hoe u, 

tijdelijk met een hulpmiddel, weer

goed kunt lopen. 

5.  Nazorg en revalideren
Het Maasstad Ziekenhuis vindt goede 

nazorg erg belangrijk. Voordat u het 

ziekenhuis verlaat, krijgt u handige 

adviezen mee voor na de operatie, net als 

het telefoonnummer van de verpleegkun-

dige, mocht u nog vragen hebben. 

Ook onze fysiotherapeuten geven u 

advies. Zij zorgen voor een goede 

overdracht, zodat uw eigen fysiothera-

peut u verder kan begeleiden. 

 

Indien u hiervoor in aanmerking komt, 

regelt de transferverpleegkundige extra 

zorg, zoals thuiszorg, voor na de opname.

Na ongeveer twee maanden komt u op 

controle, zodat we goed kunnen monito-

ren of uw herstel naar wens verloopt.

Het orthopedisch team van het Maasstad Ziekenhuis 

heeft veel ervaring met knie- en heupoperaties en het 

gehele zorgtraject daaromheen. Zo’n operatie is geen 

kleinigheid; een goede voorbereiding en voorlichting 

dragen bij aan een vlot herstel. In deze folder vertellen

we u hier meer over.

Heup- of knieprothese
Als een knie of heup slijtage vertoont, nemen de klachten 

vaak toe. Indien de pijn overheersend aanwezig is, 

kunt u baat hebben bij een operatie. Met een heup- of 

knieprothese heeft u later geen pijn en het geeft u weer 

vrijheid van bewegen. 

Knie: het kniegewricht is een groot en ingewikkeld 

gewricht. Bij een operatie wordt het kniegewricht 

vervangen door een knieprothese. De versleten delen van 

de knie worden dan vervangen door metalen en kunststof 

onderdelen. 

Heup: bij een operatie wordt de heupkop verwijderd. 

In de heupkom wordt een kom van metaal en kunststof 

geplaatst. Ook zet de orthopedisch chirurg in het 

bovenbeen een metalen pen waarop een kop wordt 

geplaatst die precies in de kom past. 

Heeft u:

•   pijn bij het lopen  

van korte afstanden?

•   meerdere dagen  

per week pijn aan  

uw knie of heup?

•   slapeloze nachten  

door pijn aan uw  

knie of heup?

•   geen baat bij  

pijnmedicatie?

In het Maasstad Ziekenhuis werken 

gespecialiseerde orthopedisch 

chirurgen. Zij hebben veel ervaring 

met knie- en heupoperaties. U bent 

dan ook in goede handen. Daarnaast 

zorgen onze bekwame verpleegkundi-

gen en fysiotherapeuten dat u qua 

zorg niets tekort komt. 

Op de verpleegafdeling zijn twee 

regieverpleegkundigen werkzaam die 

de coördinatie rondom de Joint Care® 

verzorgen. Zij zijn uw aanspreekpunt 

voor, tijdens en na de operatie.

Ons
orthopedisch
team

Snel naar huis & snel revalideren 
dankzij Joint Care®

Het Joint Care® programma houdt 

in dat u met enkele mede patiënten 

hetzelfde zorgtraject doorloopt. Door 

de inzet van Joint Care® is de ligduur 

in het ziekenhuis korter en revalideert 

u sneller.

U wordt op dezelfde dag geopereerd 

en samen revalideert u in onze huis-

kamer. Daarnaast heeft u uw eigen 

coach (een vertrouwd iemand uit uw 

omgeving) die betrokken is bij het 

gehele traject en u stimuleert in uw 

herstel. Het is belangrijk dat de coach 

vanaf het begin zoveel mogelijk 

betrokken is bij het traject. Immers: 

twee weten meer dan één. Ook wordt 

u begeleid door regieverpleegkundi-

gen en een fysiotherapeut. De regie-

verpleegkundigen begeleiden u van 

A tot Z tijdens het gehele traject: van 

voorlichting en opname tot operatie 

en nazorg. Samen met de fysiothera-

peut oefent u met bewegen en hij/zij 

verzorgt de overdracht naar de fysio-

therapeut bij u in de buurt die voor 

de verdere nabehandeling zal zorgen.

Als u last heeft van knie- of 

heupslijtage kunt u daar in het 

dagelijks leven veel last van hebben. 

In eerste instantie kunnen klachten 

meestal behandeld worden met 

oefentherapie, medicijnen en 

hulpmiddelen, zoals een wandelstok. 

Maar er kan een moment komen 

waarop alleen nog het vervangen 

van het knie- of heupgewricht 

door een prothese de klachten kan 

verlichten.


