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HOE OM VOORBEREIDINGS TE TREF 
VIR CHIRURGIE EN HERSTELTYDPERK

Voor aanvang van chirurgie:

 Reël vir iemand om u in en om die huis te help vir ‘n week of twee na u tuis  
 koms vanaf die hospitaal.

 Reël vir vervoer na en vanaf die hospitaal. U sal nie kan bestuur vir ten minste  
 ses weke na afloop van die operasie nie.

 Rig ‘n “herstelstasie” tuis in. Plaas die afstandbeheer van die TV, radio, tele  
 foon, medisyne, snesies, vullismandjie en beker water langs die area waar u die  
 meeste tyd gaan spandeer terwyl u herstel.

 Plaas alledaagse gebruiksitems op armhoogte om strekking na bo of afbuk te  
 vermy.

 Voorsien in ‘n voorraad kruideniersware en vooraf bereide geregte.

Na afloop van chirurgie: 

 Volg die dokter se instruksies.

 Werk saam met ‘n fisioterapeut om u heup te rehabiliteer.

 Dra ‘n voorskoot met sakke om items in die huis rond te dra. Dit laat hande vry  
 vir balans of om krukke te gebruik.

 Gebruik ‘n langsteel-“reiker” om ligte aan te skakel of om items nader te trek   
 wat buite armbereik is. 
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WAT VERWAG KAN WORD
ONMIDDELLIK NA CHIRURGIE

Onmiddellik na u heupvervanging-chirurgie, sal u slegs beperkte beweging toegelaat 
word. Wanneer u in die bed is, word kussings of ‘n spesiale toestel (abduksie-kuss-
ing) gewoonlik gebruik om die heup in die regte posisie te hou. U kan ook vloeistow-
we deur ‘n binne-aarse buis ontvang om vloeistowwe wat verlore gegaan het tydens 
die operasie, te vervang. Daar mag ook ‘n buis naby die sny geleë wees wat vloeis-
towwe dreineer. ‘n Kateter kan ook gebruik word totdat u self die badkamer kan 
gebruik. Die dokter sal medikasie voorskryf vir pyn en ongemak. 

U mag ‘n bloedoortapping benodig indien daar aansienlike bloedverlies tydens
chirurgie was. 

Die dag na die operasie of gedurende die dag van die operasie, sal ‘n fisioterapeut u 
oefeninge aanleer om herstel te bevorder.’n Fisioterapeut mag u vra om diep asem te 
haal, te hoes of om in ‘n eenvoudige apparaat wat longkapasiteit meet, te blaas. 
Hierdie oefeninge verminder die ophoping van vloeistowwe in die longe na die
operasie. 

So vroeg as een tot twee dae na die operasie mag dit vir u moontlik wees om op die 
rand van die bed te sit, alleen te staan en selfs met ondersteuning te loop. Terwyl u 
nog in die hospitaal is, sal ‘n fisioterapeut u oefeninge aanleer soos bv. die saamtrek 
en ontspan van sekere spiere wat kan help om die heup te versterk. Die kunsmatige 
heup het ‘n meer beperkte omvang van beweging as die natuurlike, gesonde heup en 
vir dié rede sal die fisioterapeut u ook geskikte tegnieke aanleer vir eenvoudige, daag-
likse aktiwiteite soos buig en sit, om besering aan die nuwe heup te voorkom.
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HOE LANK NEEM HERSTEL EN 
REHABILITASIE?

Om ‘n heupvervanging uit te voer, sal u chirurg: 

 Pasiënte spandeer gewoonlik nie meer as drie tot vyf dae in die hospitaal na ‘n  
 heupoperasie nie. Die volledige hersteltydperk na die operasie neem gewoonlik  
 drie tot ses maande afhangende van die tipe chirurgie, die pasiënt se algehele  
 gesondheid en die sukses van die rehabilitasie-program.

 Indien hospitaalverblyf langer is, mag dit nodig wees om die pasiënt oor te skuif  
 na ‘n Sub-akute fasilitiet (step-down) bv. Intercare Sub-Akute Hospitaal 
 Rig ‘n “herstelstasie” tuis in. Plaas die afstandbeheer van die TV, radio, tele  
 foon, medisyne, snesies, vullismandjie en beker water langs die area waar u die  
 meeste tyd gaan spandeer terwyl u herstel.

GEDURENDE DIE PROSEDURE

 ‘n Insnyding aan die voorkant of sykant van die heup maak, deur die lae 
 weefsel.

 Aangetaste en beskadigde been en kraakbeen verwyder terwyl gesonde been  
 intak gelaat word. 
 
 Die prostetiese potjie in u bekkenbeen inplant om die beskadigde potjie te   
 vervang. 

 Die ronde kop aan die bopunt van die  femur vervang met 'n prostetiese kop   
 wat geheg word aan ‘n skag wat in die dybeen pas. 
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NA AFLOOP VAN DIE PROSEDURE

Na afloop van die chirurgie, het die pasiënt  ‘n verhoogde risiko vir 
bloedklonte in die bene. Moontlike maatreëls om hierdie
komplikasie te voorkom, sluit in: 

U sal vir ‘n paar uur na ‘n herstelarea geneem word terwyl narkose afneem. Mediese 
personeel sal u bloeddruk, pols, wakkerheid, pyn- en gemaksvlakke monitor. Hulle sal 
ook u behoefte aan medikasie assesseer.

VOORKOMING VAN BLOEDKLONTE

 Vroëe mobilisering. U sal, gou na afloop van die operasie, aangemoedig word  
 om regop te sit en selfs om te probeer om met krukke of ‘n loopraam te loop.  
 Dit sal heel moontlik dieselfde dag as die operasie of die volgende dag gebeur. 

 Druktoediening. Gedurende en na die operasie mag die pasiënt 
 drukk ouse of opblaasbare lugkouse (soos ‘n bloeddrukmansjet) aan die   
 onder bene dra. Die drukking van die opblaasbare lugkouse help keer dat   
 bloed in die beenare opdam wat die kanse vir bloedklont-vorming, verminder.

 Bloedverdunningsmedikasie. U chirurg mag inspuitbare of orale
 bloedverdunners voorskryf na afloop van chirurgie. U mag bloedverdunners   
 benodig vir ‘n verdere tydperk na die operasie afhangende van hoe gou u loop,  
 hoe aktief u is en u algehele risiko vir bloedklonte.
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FISIOTERAPIE

 ‘n Fisioterapeut sal u help met oefeninge wat u in die hospitaal asook tuis kan  
 doen om herstel te bevorder.

  Aktiwiteit en oefening moet deel vorm van u daaglikse roetine om die gebruik  
 van u gewrig en spiere te herwin. Soos terapie vorder sal u die gewig wat op u  
 been geplaas word, vermeerder totdat u in staat is om sonder hulp te loop.

OPVOLG-SORG

 U sal die wondsuster tussen 10 en 14 dae na die operasie sien vir ‘n won  
 dondersoek en moontlike verwydering van steke/ krammetjies.

 Sodra die steke verwyder is, sal u die fisioterapeut sien vir verdere oefeninge.  
 Hierdie afspraak word gewoonlik gemaak direk na u wondkliniek afspraak.

 
 Ses weke na die operasie sal u die chirurg sien (x-straal met aankoms) om   
 seker te maak dat u heup behoorlik herstel. Indien die herstelproses na wense  
 vorder, hervat die meeste pasiënte hul normale aktiwiteite teen hierdie tyd,al   
 mag dit in ‘n beperkte hoedanigheid wees.
 Verdere herstel met verbeterende krag geskied dikwels nog vir 12 tot 18   
 maande.
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RISIKO’S GEASSOSIEER MET
HEUPVERVANGING-CHIRURGIE

Bloedklonte. Klonte kan na die operasie in u beenare vorm. Dit kan gevaarlik wees 
aangesien ‘n stuk van die klont kan afbreek en dan beweeg na die long, hart of in rare 
gevalle, die brein. U dokter mag bloedverdunners voorskryf om hierdie risiko te
verminder

Infeksie. Infeksie kan voorkom by die plek van insnyding asook in dieper geleë weef-
sel van die heup. Die meeste infeksies word met antibiotika behandel alhoewel erns-
tige infeksie naby die prostese, chirurgie mag benodig om die prostese te verwyder 
en te vervang.

Frakture. Gesonde gedeeltes van die heupgewrig mag gedurende die operasie 
breek. Die fraktuur is soms so klein dat dit vanself herstel. Groter frakture mag her-
stelwerk met draad, kramme of moontlik ‘n metaalplaat of beenente benodig.

Ontwrigting. Sekere posisies kan veroorsaak dat die kop van die nuwe gewrig ont-
wrig word, veral in die eerste paar maande na die operasie. Indien die heup ontwrig, 
mag u dokter u met ‘n stut toerus om die heup in die korrekte posisie te hou. Indien 
die heup aanhou ontwrig, is chirurgie dikwels nodig om dit te stabiliseer. 

Verandering in lengte van been. U chirurg tref voorsorgmaatreëls om hierdie prob-
leem te voorkom, maar soms veroorsaak ‘n nuwe heup dat een been langer of korter 
as die ander is. Dit word partymaal veroorsaak deur ‘n kontraktuur van die spiere 
rondom die heup. In sulke gevalle help dit om daardie spiere toenemend te strek en 
te versterk. 

Losgaan van gewrig. Alhoewel hierdie komplikasie ongewoon is met nuwer inplant-
ings mag die nuwe gewrig nie stewig heg aan die been nie of dit mag oor tyd 
losgaan, wat pyn in die heup kan veroorsaak. Chirurgie mag nodig wees om die 
probleem te herstel.

Mag insluit: 
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RESULTATE

U  kan verwag dat die nuwe heup die pyn wat u voor die operasie ervaar het, sal 
verminder. Dit sal ook die omvang van beweging in u gewrig verhoog. Moet egter nie 
verwag om alles wat u kon doen voor die heup seer geraak het, steeds te kan doen 
nie. Hoë impak bewegings, soos hardloop en die speel van netbal, mag te veel stres 
op die kunsgewrig plaas. Mettertyd sal u egter gemaklik aktiwiteite soos swem, gholf, 
stap of fietsry kan doen.
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OPSOMMING Tydlyn: 
Heupvervanging-chirurgie

Dag van Chirurgie

 U sal verskeie ure voor die geskeduleerde operasie inboek. (Vooraf instruksies  
 sal per epos aan u gestuur word.) 

 Die prosedure sal moontlik 2 tot 3 ure duur.

 Herstel van narkose sal ongeveer 2 ure duur.

 Sodra u heeltemal wakker is, sal u na ‘n hospitaalkamer geneem word. 
 (Intensiewe Sorgeenheid)

 U sal heel moontlik ‘n vloeistofdieet vir die res van die dag volg.

 U sal medikasie benodig vir pyn asook om infeksie en bloedklonte te voorkom.

1 tot 2 Dae na Chirurgie

 U sal (met hulp) opstaan uit die bed en begin om rond te beweeg met behulp  
 van ‘n loopraam of krukke.

 U sal ‘n fisioterapeut sien. Hulle sal u help om te leer hoe om veilig, met mini  
 male pyn, te beweeg.U sal heel moontlik nie in staat wees om, vir ‘n paar   
 weke, sekere bewegings uit te voer nie.

 U kan gewoonlik ‘n dag na afloop van die oprasie begin met ‘n normale dieet.

 U sal heel moontlik oorslaan van binne-aarse na orale pynmedikasie.

 Indien in die Intensiewe Sorgeenheid, mag u oorgeplaas word na ‘n normale   
 saal.
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3 Dae na Chirurgie

 Stap sal makliker raak. U sal heel moontlik, sonder hulp, badkamer toe kan   
 loop.

 Indien u goed herstel, sal u ontslaan word uit die hospitaal. Sommige pasiënte  
 bly langer indien daar enige komplikasies is. 

 U mag direk huis toe gaan of, afhangende van u situasie, na ‘n rehab-fasiliteit  
 om te herstel.

4+ Dae na Chirurgie

 Volg u dokter se instruksies om u insnyding te versorg. Hou die area droog en  
 spons u slegs af in plaas van ‘n vol bad om infeksie te voorkom. Moenie dat   
 die insnyding nat word nie.

 Rapporteer enige tekens van infeksie soos verhoogde rooiheid , vog wat uit die  
 wond kom of koors, onmiddellik aan u dokter.

 Volhard met die voorgestelde fisioterapeutiese oefeninge. 

 U behoort in hierdie stadium minder pynmedikasie te benodig. 

 Beweeg so veel as moonlik rond. Dit sal goeie bloedvloei in u bene handhaaf   
 en help om bloedklonte te voorkom. 
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10 tot 14 Dae na Chirurgie

 Die steke of krammetjies van u insnyding sal verwyder word deur die wond  
 kliniek. Teen hierdie tyd mag u begin bad of stort.

3 tot 6 Weke na Chirurgie

 U sal die meeste tipes ligte aktiwiteite kan doen. U sal heel waarskynlik sonder  
 ‘n loopraam of krukke kan loop, wat deur u fisioterapeut aanbeveel sal word. 

 Teen ses weke sal u heel moontlik kan bestuur. Kry egter eers vooraf bevestig 
 ing vanaf u fisioterapeut.

10 tot 12 Weke na Chirurgie

 U mag alle normale aktiwiteite hervat.

Totale Heupvervanging Video 

https://youtu.be/kXPc8qtJzco
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FISIOTERAPIE 

Fisioterapie is noodsaaklik vir die herwinning, herskoling en leef van ‘n volle 
funksionele lewe. Fisioterapie help om die volle omvang van beweging te herwin, om 
weer te leer loop met, en later sonder, ondersteunende apparate binne die raamwerk 
van voorgeskrewe veiligheidsmaatreëls. Fisioterapie sal u, na die operasie, help met 
die uit- en inklim in die bed, op ‘n veilige manier. 

Dit is noodsaaklik om voort te gaan met verskeie fases van oefening en rehabilitasie 
soos voorgeskryf aan u deur u fisioterapeut. Die doel is om die omvang van beweging 
te verbeter, om die geopereerde heup te versterk en uiteindelik die funksie so te 
verbeter dat u ‘n vol, funksionele lewe kan lei of ten minste ‘n beter lewenskwaliteit 
kan hê.

Dit is belangrik dat u die spesifieke rehabilitasie-riglyne en voorsorgmaatreëls volg 
soos voorgeskryf deur u dokter en fisioterapeut. U opvolgbesoek aan die fisioterapeut 
is sowat 10 dae na afloop van die operasie. Dit is gewoonlik direk na die 
opvolgbesoek aan die wondkliniek. 

Tydens hierdie opvolgbesoeke sal die fisioterapeut u voorgeskrewe oefeninge
herevalueer en aanpas soos nodig. Verdere opvolgbesoeke sal voorgestel word na 
gelang van die bevindings tydens die herevaluasies. 

Fisioterapeute werk hand aan hand met u chirurg om die beste moontlike
lewenskwaliteit vir u te verseker.


