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VRYWARING: Praat altyd met jou dokter oor die opsies wat tot jou beskikking is en oor die 
voordele en risikos wat met elke opsie gepaard gaan. Die inligting in hierdie brosjure is slegs 
bedoel as algemene inligting, nie as mediese advies of ’n aanduiding vir die geskiktheid van ’n 
pro tese vir jou, of enige iemand anders nie.

Leef jou aktiewe lewenstyl
Mans en vrouens van alle ouderdomme kan deur heup artritis geaffekteer word, en dit kan 
aktiwiteite en tydverdrywe belemmer. Die direkte anterior benadering vir volledige heupvervanging 
kan jou vinniger as tradisionele chirurgiese metodes op die been kry.

Danksy ’n kleiner insnyding is daar minder trauma aan die onderliggende spier- en sagte weefsel. 
Dit lei tot ’n kleiner litteken, minder post-operatiewe pyn en ’n vinniger terugkeer na normale 
aktiwiteite. Trouens, die direkte anterior benadering vir volledige heupvervanging maak vinniger 
herstel moontlik, in vergelyking met tradisionele heupvervangingschirurgie.

Om jou te help om die proses van die direkte anterior benadering vir volledige heupvervanging ten 
volle te verstaan, bied hierdie brosjure ’n omvattende verduideliking van die minder indringende 
heupvervanging, die voordele wat dit inhou, en wat om tydens hospitalisasie en jou terugkeer huis 
toe te verwag.

Heuppyn
Is dit vir jou moeilik om te loop? Om trappe te klim? Om selfs die mees basiese aktiwiteite van jou 
daaglikse lewe baas te raak? Dink jy meer dikwels aan jou heuppyn as nie? As jy “ja” op hierdie 
vrae geantwoord het, is dit tyd om iets aan jou pyn te doen. En as alle ander konserwatiewe 
behandelingsmaatreëls misluk het, (indien van toepassing, ‘n geskikte gewigsverlies program of 
oefenprogram, medikasie ens.) is dit dalk tyd om gewrigsvervanging-chirurgie te oorweeg.

Gewrigsvervanging-chirurgie is suksesvol op pasiënte uitgevoer en kan help om beweeglikheid, 
pynverligting en lewensgehalte te verbeter.

Die direkte anterior benadering tot hierdie tipe chirurgie kan tot vinnige herstel lei, wat jou in staat 
kan stel om ‘n vol lewe te lei.
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Om te verstaan waarom jy heuppyn het, sal dit help om vertroud te wees met die 

Anatomie van die heup
Die heupgewrig is vir beweeglikheid sowel as stabiliteit ontwerp, en help die onderlyf om op drie 
vlakke te beweeg. Die heup voorsien ’n belangrike skokabsorberingsfunksie aan die torso en bolyf 
sowel as stabiliteit wanneer jy staan en ander gewigdraende aktiwiteite doen.

Bene
Die heup is eintlik ’n koeëlgewrig wat twee afsonderlike bene, die femur (dybeen) aan die bekken 
koppel. Die bekken het twee koppievormige holtes, een aan elke kant van die liggaam, wat die 
acetabulum genoem word. Die femur is die langste been in die liggaam en koppel die bekken aan 
die heupgewrig.

Die kop van die femur, wat balvormig is, pas netjies in die acetabulum en vorm die koeëlgewrig van 
die heup wat die been in staat te stel om vorentoe en agtertoe en van kant tot kant te beweeg en 
links en regs te draai.

Kraakbeen
Die acetabulum is met kraakbeen uitgevoer en dit dien as kussing vir die been tydens 
gewigdraende aktiwiteite. Dit stel ook die gewrig in staat om glad en onbelemmerd op alle 
bewegingsvlakke met die minimum wrywing te draai.
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Ligamente
Die ingewikkelde ligamentestelsel wat die femur aan die bekken heg is noodsaaklik vir stabiliteit, 
want dit voorkom dat die heup buite sy normale bewegingsvlak beweeg.

Spiere
Die spiere van die heupgewrig het twee funksies: dit werk saam om krag te voorsien om die 
heup in alle rigtings te beweeg en dit stabiliseer die hele onderlyf wanneer jy staan, loop of ander 
gewigdraende aktiwiteite uitvoer.

Heup artritis
Artritis van die heup is ’n toestand wat die kraakbeen tussen die femurkop en die acetabulum 
wegslyt en veroorsaak dat die twee bene teen mekaar skuur – rou been op rou been. Wanneer 
dit gebeur, word die gewrig knopperig, weggevreet en onegalig, wat lei tot pyn, styfheid en 
onstabiliteit. In sommige gevalle kan die beweeglikheid van die been aansienlik ingeperk word.

Osteoartritis
Osteoartritis is die mees algemene vorm van artritis in Suid-Afrika. Dit is degeneratief (m.a.w. die 
toestand, struktuur en funksie van daardie liggaamsdeel word oor tyd afgetakel), en hoewel dit 
meer dikwels in pasiënte bo 50 voorkom, kan dit op enige ouderdom voorkom, veral as die gewrig 
op een of ander manier beskadig is.

Dit is gewoonlik beperk tot die groot gewigdraende gewrigte van die onderste ledemate, insluitend 
die heupe en knieë, maar kan ook die ruggraat en boonste ledemate se gewrigte affekteer. 
Pasiënte met osteoartritis ontwikkel dikwels groot beenuitsteeksels of osteofiete om die gewrig, wat 
beweeglikheid nog verder inperk.
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Oorsake
Osteoartritis van die heup is ’n toestand waarna algemeen verwys word as “slytasie-artritis”. 
Hoewel die degenererende proses versnel kan word (m.a.w. vinniger vorder) in persone wat

vorige heupchirurgie ondergaan het, is talle osteoartritisgevalle bloot ’n gevolg van die heup wat 
verweer. Sommige kundiges glo dat daar ’n genetiese geneigdheid mag bestaan by mense wat 
osteoartritis van die heup ontwikkel. Abnormaliteite van die heup as gevolg van vorige frakture 
of kindersiektes mag ook lei tot ’n degenererende heup. Osteoartritis van die heup is die mees 
algemene oorsaak van volledige heupvervangingchirurgie.

Simptome
Die eerste en mees algemene simptoom van osteoartritis is pyn, gewoonlik in die liesarea tydens 
gewigdraende aktiwiteite soos loop. Om heupartritispyn te verminder, kompenseer mens dan 
gewoonlik deur mank te begin loop, wat die spanning oor die artritisheup verminder. Heupartritis 
mag ook lei tot bewegingsverlies in die heupgewrig, wat alledaagse aktiwiteite soos die aantrek 
van skoene en kouse moeilik maak. As gevolg van die kraakbeendegenerasie verloor die heup sy 
buigsaamheid en krag, en dit kan beenuitsteeksels laat ontwikkel. Namate die artritis versleg, kan 
die pyn toeneem en konstant word, selfs gedurende aktiwiteite wat nie gewigdraend is nie.

Behandeling
Voordat volledige heupvervangingchirurgie oorweeg word, kan jy en jou dokter verskeie nie- 
chirurgiese behandelings probeer. ’n Toepaslike gewigsverliesprogram kan help om die spanning 
oor die heupgewrig te verminder. Gewigsverlies kan egter moeilik wees vir mense met heupartritis 
aangesien die artritispyn hulle verhoed om meer aktief te wees en kalorieë te verbrand. Daar 
kan begin word met ’n oefenprogram om die krag en buigsaamheid van die heup- en die 
onderste ledemaatgewrigte te verbeter. Aanpassings in lewenstyl en aktiwiteite kan gemaak 
word om die aktiwiteite wat met heuppyn geassosieer word, te verminder. Verskeie middels of 
voedingsaanvullings mag deur jou dokter voorgeskryf word om pyn en inflammasie geassosieer 
met die siekte te verminder.

Ondersteunende apparate soos ’n kierie of kruk kan help om die spanning wat deur die 
heupgewrig gedra word tydens die loopaksie, te beperk en heupartritispyn sodoende te verminder. 
As nie-chirurgiese behandeling onsuksesvol is, mag jy en jou chirurg besluit dat ’n volledige 
heupvervanging die beste beskikbare opsie vir jou is. |  4
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Gewrigsrumatiek
Gewrigsrumatiek verskil van osteoartritis want dis nie ’n  “slytasie”-fenomeen nie maar ’n  chroniese 
inflammatoriese siekte wat gewrigspyn, styfheid en swelling tot gevolg het. Die siekte- proses lei tot 
erge en soms vinnige agteruitgang van verskeie gewrigte, wat lei tot akute pyn en funksieverlies.

Oorsake
Hoewel die presiese oorsaak van gewrigsrumatiek onbekend is, glo sekere kundiges dat ’n virus 
of bakterie moontlik die siekte in mense met ’n genetiese geneigdheid vir gewrigsrumatiek kan 
sneller. Talle dokters reken gewrigsrumatiek is ’n outo-immuunsiekte waar die gewrigsweefsel 
van die gewrig deur die immuunstelsel aangeval word. Gewrigsrumatiek begin gewoonlik in die 
middeljare en kom meer algemeen by vroue voor.

Simptome
Die primêre simptome van gewrigsrumatieks is soortgelyk aan osteoartritis en sluit pyn, swelling 
en verlies aan beweeglikheid in. Ander simptome kan aptytverlies, koors, energieverlies, 
bloedarmoede en rumatoïede knoppies (weefselknoppe onder die vel) insluit. Mense wat aan 
gewrigsrumatiek ly, ervaar tipies episodes van verergering of opvlamming wat pyn en styfheid in 
verskeie gewrigte insluit.

Behandeling
Die behandeling van rumatoïede artritis kan medikasie wat die verloop van die siekte beïnvloed 
asook pynstillers insluit. Soos met alle medikasie kan risikos en newe-effekte voorkom. As nie-
chirurgiese maatreëls nie effektief is nie, kan jou chirurg ander maatreëls voorstel wat moontlik 
chirurgies van aard mag wees, sodat jy na ’n verbeterde vlak van funksionering en beweeglikheid 
kan terugkeer.
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Wat is die direkte anterior benadering vir volledige 
heupvervanging?
Hierdie minder indringende chirurgie vir heupvervanging maak dit moontlik om van die voorkant 
van die heupgewrig oop te maak in plaas van die sykant (lateraal) of agterkant (posterior). In die 
direkte anterior benadering, word die heup vervang via ’n natuurlike interval tussen die spiere. Die 
belangrike spiere vir heupfunksionering, naamlik die boudspiere wat aan die posterior en laterale 
bekken en femur heg, word onaangeraak gelaat.

Omdat die laterale en posterior sagte weefsel ook nie aangeraak word nie, is daar onmiddellike 
stabiliteit van die heup en minder risiko van heupontwrigting. Pasiënte wat posterior-insnydings kry, 
moet gewoonlik streng voorsorgmaatreëls tref wat heupbeweging vir die eerste twee maande na 
die operasie beperk. Die belangrikste hiervan is dat hulle aangesê word om heupbuiging te beperk 
tot nie meer nie as 60 grade. Hierdie beperkings kompliseer ’n pasiënt se eenvoudige daaglikse 
aktiwiteite, soos om op ’n stoel of toilet te sit of selfs net uit ’n motor te klim.

Na die direkte anterior benadering, kan pasiënte egter onmiddellik hul heup vrylik buig en hierdie 
moeilike beperkings vermy. En as pasiënte seksueel aktief was voor die operasie, is daar moontlik 
geen beperkings op die hervatting van normale seksuele aktiwiteit na die operasie nie. Bespreek dit 
met jou dokter.

Die direkte anterior benadering vir volledige heupvervanging is minder indringend, makliker op die 
weefsel en maak dit moontlik om die prosedure deur ’n kleiner sagteweefsel-“venster” te doen. Met 
hierdie benadering word spiere nie gesny nie. In plaas daarvan word dit op natuurlike wyse van 
mekaar losgemaak, wat lei tot korter hersteltyd en minder beperkings op aktiwiteit as tradisionele 
heupvervangingchirurgie.

Die voordeel vir pasiënte is minder pyn en vinniger herstel.

Minder pyn
Trauma as gevolg van weefselskade veroorsaak pyn en swelling as deel van die genesingsproses. 
Aangesien anterior heupvervanging ’n baie kleiner insnyding en dissektering van normale weefsel 
noodsaak, is die eindresultaat minder pyn tydens die herstelproses.

Vinniger herstel
Met direkte anterior benadering heupchirurgie word baie minder tyd in die hospitaal benodig om 
onafhanklikheidteherwinenweergemakliktevoel.Eenkliniesestudiehetbevind:
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Tradisionele vs. anterior heupvervanging

Wie is ’n kandidaat vir die direkte anterior benadering vir 
volledige heupvervanging?
Enigeen kan oor die algemeen baat by ’n minder indringende operasietegniek. In sommige gevalle, 
as gevolg van die grootte of gewig van die pasiënt, moet die insnyding groter gemaak word, maar 
die trauma aan die omliggende weefsel sal steeds minder wees as dit met tradisionele chirurgie 
vergelyk word. Jou chirurg sal probeer om die insnyding so klein as moontlik te hou, maar daar 
is gevalle wanneer die pasiënt sal baat by ’n groter snit. Pasiënte met ernstige gebreke van die 
heup en abnormale beenformasie as gevolg van trauma, of vorige heupvervanging, mag dalk nie 
kandidate vir die direkte anterior benadering wees nie.

Volledige heupvervanging
As jy en jou chirurg alle konserwatiewe behandelings vir jou heup-artritis uitgeput het, is jy moontlik 
’n kandidaat vir die direkte anterior benadering vir volledige heupvervanging. Hierdie prosedure is 
dikwels die enigste opsie om pyn te verminder en moontlik weer ’n aktiewe, pynvrye lewe te lei. As 
jou dokter besluit ’n volledige heupvervanging is geskik vir jou, sal die volgende inligting jou begrip 
gee van wat jy kan verwag.

Volledige heupvervanging is ’n chirurgiese prosedure om die heupgewrig te vervang. Tydens die 
prosedure word die twee gedeeltes van die heupgewrig, naamlik die heuppotjie (acetabulum) en 
die bal (femurkop), verwyder en vervang met gladde kunsmatige oppervlak. Die 

Tradisionele vs. anterior heupvervanging

Tradisioneel Anterior

Grootte van insnyding 20.32 - 25.4 cm 7.62 - 12.7 cm

Hospitaalverblyf 5 - 7 dae 2 - 3 dae

Hersteltyd 12 weke 2 - 6 weke
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kunsmatige potjie word gewoonlik gemaak van 
metaal met ’n hoëdigtheid-plastiekvoering, en die 
kunsmatige knop word van metaal of keramiek 
gemaak.

Prostesekomponente
In volledige heupvervanging-chirurgie bestaan die 
prostese of implantaat uit drie komponente.   Die 
femurstam word van ’n metaal soos titanium gemaak 
en word in die skag van die dybeen of femur 
ingeplaas. Die bal, of femurkop, word aan die stam 
gekoppel en is ontwerp om die artritiese femurkop 
te vervang. Die derde gedeelte, die acetabulêre 
komponent, is ’n metaalskulp met ’n keramiek- of 
plastiese binnevoering vir die potjie.

Hierdie komponente word in die bekken en dybeen 
geplaas en is ontwerp om die beweeglikheid van die 
natuurlike heupgewrig noukeurig na te boots.

Die prosedure
Die heup word blootgestel deur die natuurlike 
vlak tussen die spiere en sonder om die spiere of 
senings van die been los te maak. Die artritiese 
femurkop word gesny en verwyder. Die artritiese 
acetabulum ondergaan ’n prosedure wat ruiming 
genoem word. Die proses vorm die been om die 
prostese te pas. ’n Acetabulêre prostese word 
ingesit. X-strale kan gebruik word om die prostese 
akkuraat te posisioneer. Skroewe kan ook vir meer 
stabiliteit gebruik word.

Nadat die acetabulêre prostese gestabiliseer is 
word ’n gewigdraende oppervlak in die femorale 
kanaal geplaas.

Femurstam

Femurkop (bal)

Acetabulêre 
komponent

Bekken

Holte (acetabulum)

Bal (femurkop)

Dybeen 
(femur))
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Dit word ingelaat as ’n ‘proef’ femur prostese en 
die bokant word met ’n proef femurale kop bedek. 
Dit laat toe dat aanpassings gemaak kan word om 
stabiliteit en lengte te verseker.

Sodra die korrekte lengte en stabilitiet behaal is 
word die protese aangeheg.

Die prosedure word afgerond deur die femorale kop 
in die acetabulum te plaas. Die wond word dan met 
’n antibiotiese oplossing gewas en toegemaak.

Verbeterde materiale vir 
prosteses wat langer hou
Ingenieurs het materiale ontwikkel wat die leeftyd 
van ’n prostese kan verleng. OXINIUM™ materiaal, van 
Smith & Nephew, is ’n sirkoniumgebaseerde allooi 
soortgelyk aan titanium met ’n keramiekoppervlak 
wat baie goeie slytasieweerstand bied sonder 
verbrokkeling. As gevolg van die hardheid, gladheid 
en krap- en skuurwerende eienskappe, kan ’n 
OXINIUM vervanging die oplossing wees vir pasiënte 
wat andersins gewrigsvervanging uitstel omdat hulle 
bekommerd is oor slytasie.

Wanneer sirkonium onderwerp word aan hoë 
temperature in die teenwoordigheid van suurstof, 
is die resultaat OXINIUM materiaal wat ’n gladde 
keramiekoppervlak het. Aangesien OXINIUM 
materiaal ’n metaal is, is frakture nie noodwendig ’n 
probleem nie.

Daar is talle prostese-inplantopsies beskikbaar, en 
daarom sal jou chirurg die beste een vir jou met jou 
bespreek, gegrond op jou ouderdom en anatomie.
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Heupvervanging: pre-operasie en operasiedag
As jy en jou ortopediese chirurg besluit het dat ’n volledige heupvervanging aangewese is vir jou, 
moet jy in die dae wat die operasie voorafgaan, asook op die dag van die operasie, voorbereidings 
tref. Hier volg ’n beskrywing van wat jy te wagte kan wees.

Prosedure voor die operasie
Jy en jou ortopediese chirurg kan ’n aanvanklike chirurgiese konsultasie hê. Hierdie afspraak 
sluit moontlik pre-operatiewe X-strale, ’n volledige mediese en chirurgiese geskiedenis, fisiese 
ondersoek en ’n omvattende lys van medikasie wat jy tans neem asook jou allergieë in. Tydens 
jou besoek, sal jou ortopediese chirurg waarskynlik die prosedure met jou bespreek en jou vrae 
beantwoord.

Jou ortopediese chirurg mag versoek dat jy ’n volledige fisiese ondersoek deur jou internis of 
gesinsdokter ondergaan, aangesien jy medies geskik verklaar moet word voordat jy hierdie 
prosedure mag ondergaan. Voor die chirurgie, sal jy ook verskeie toetse moet laat doen. Vra jou 
chirurg asseblief vir ’n lys van die toetse wat vereis word.

Voorbereiding vir die hospitaal
Voor die operasie, moet jy die volgende reëls nakom:
•  Eet normaalweg die dag voor die operasie

•   Geen kos of water na middernag die nag voor jou operasie nie - soos deur jou chirurg of

 narkotiseur aangedui

•  Volg jou dokter se instruksies wat gebruik van medikasie betref op die dae wat jou operasie   
 voorafgaan

•   Probeer om lang, rustige nagte se slaap te kry. As jy slaapmiddels nodig het om dit te verseker, 
laat jou dokter weet

Dag van die operasie
Nadat jy in die hospitaal opgeneem is op die dag van jou operasie, sal jy ‘n aantal vorms van die 
hospitaal, die narkotiseur, ens. moet teken. Na hospitaaltoelating sal jy na die pre-chirurgiese 
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area geneem word waar die verpleegpersoneel kliniese waarnemings sal neem (bloeddruk, 
liggaamstemperatuur, hartklop, asemhaling), ’n binneaarse drup sal insit en die nodige medikasie 
sal toedien. Jy sal gevra word om jou blaas leeg te maak net voor die operasie, en om alle juwele, 
kontaklense, kunsgebit, ens. te verwyder.

Jy sal ’n hospitaaljurk aantrek en op ’n draagbaar geplaas word. Daar sal aan jou sekere 
asemhalingstegnieke verduidelik word wat jy moet beoefen wanneer jy na die operasie wakker 
word. Indien moontlik sal jou narkotiseur ’n draai by jou maak om vertroud te raak met jou mediese 
geskiedenis, huidige medikasie en die soort verdowing wat tydens die operasie gebruik moet word. 
Jou chirurg sal jou ook identifiseer en die heup waaraan gewerk gaan word, merk. Jou familie en 
vriende sal vertel word waar hulle vir jou moet wag, terwyl jy op die draagbaar na die operasieteater 
gestoot word.

Operasie en herstel
Sodra die operasie afgehandel is, sal jy na die herstelkamer geneem word om vir ’n tydperk 
noukeurig waargeneem te word. Jou bloeddruk, hartklop, asemhaling en liggaamstemperatuur sal 
noukeurig deur die herstelkamerpersoneel gemonitor word. Spesiale aandag sal aan jou sirkulasie 
en gevoel in jou voete en bene gegee word. Jou pynvlak sal ook met aandag beoordeel word. 
Sodra jy wakker is en jou toestand gestabiliseer het, sal jy na jou kamer of saal oorgeplaas word. 
Hoewel protokol ietwat verskil van hospitaal tot hospitaal, kan jy sommige of alles van die volgende 
te wagte wees wanneer jy wakker word:

•  Daar mag ’n groot verband op die operasie-area geplaas wees.

•  Jy mag ’n suigtoestel sien met buise wat direk na die wond loop. Hierdie toestel help die 
verpleegpersoneel om die hoeveelheid vloeistof wat na die operasie uit die wond dreineer, te 
meet en aan te teken.

•  Jy sal na die operasie steeds ’n binneaarse drup inhê om voldoende vloeistof te voorsien. Die 
drup kan ook gebruik word vir die toediening van antibiotika en ander medikasie.

•  ’n Kateter mag in jou blaas geplaas wees aangesien die newe-effekte van sekere middels dit 
soms moeilik maak om te urineer.

•  Jy mag dalk ’n rekkous dra om die risiko van diep veneuse trombose (DVT) te verminder. ’n Kom- 
pressietoestel kan op jou voete geplaas wees as verdere voorkoming van DVT.

• Jy mag ’n pasiëntbeheerde pyntoestel (PBA) of epidurale pompie hê wat pynmedikasie   
 toedien.
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•  Om komplikasies te voorkom, word slegs die pasiënt toegelaat om die knoppie op die pyntoestel 
te druk. Om oordosering te voorkom, word die toestel geprogrammeer om voorafbepaalde 
hoeveelhede pynmedikasie toe te dien elke keer as die knoppie gedruk word. 

•  Jy sal tipies in ’n hospitaalsaal geplaas word waar die ander pasiënte ook ortopediese chirurgie 
ondergaan het. Die verpleegpersoneel in daardie saal sal dus goed opgelei wees om chirurgie 
pasiënte te versorg.

Heup-rehabilitasie na die operasie
Een van die mees kritieke faktore vir sukses by algehele heupvervanging hang af van jou toewyding 
aan fisiese rehabilitasie. Om toepaslike resultate te verkry, moet jy aktief betrokke wees by die 
rehabilitasieproses en toegewyd op jou eie sowel as saam met die fisioterapeute werk.

Vroeë rehabilitasie
Fisioterapeute kan tot so gou as 2-4 ure na die operasie al met behandeling begin. Hulle sal jou 
leer loop met behulp van ’n ondersteunende toestel soos ’n loopraam met wiele, om daaglikse 
aktiwiteite baas te raak en jou wys hoe om trappe met veiligheid te klim. Hulle sal jou ook wys 
hoe jy sekere oefeninge op jou eie kan doen, sodat jy jou verswakte spiere weer sterk kan maak. 
Wanneer jy gereed is om die hospitaal te verlaat, sal die fisioterapeute kyk na ’n reeks progressiewe 
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oefeninge wat jy tuis kan doen. Hierdie oefeninge is daarop gemik om die spiere geleidelik sterk te 
maak en jou na pynvrye beweging te laat terugkeer. Die belangrikste aktiwiteit wat jy vir jou nuwe 
heup kan doen, is om soveel as moontlik te stap. Dit sal ongelooflik baie help om jou nuwe heup 
buigsaam en sterk te maak. Onthou dat nie alle oefeninge toepaslik is vir alle pasiënte nie. Hou 
altyd by die oefeninge wat jou dokter en fisioterapeute vir jou voorgeskryf het.

Rehabilitasie en oefenprogram
Tuis

Na jou operasie mag jou fisioterapeut jou met jou rehabilitasieprotokol help (d.w.s. die oefeninge, 
moets en moenies tydens jou herstel asook daarna). Afgesien van die oefeninge saam met 
jou terapeut behoort jy ook in jou vrye tyd die heupoefeninge te doen. Dis ook belangrik dat jy 
gereeld loop sodat jou heupspiere aanhou versterk. ’n Oefen- en loopprogram help jou herstel 
na die operasie en help ook om alledaagse aktiwiteite makliker baas te raak. Hier volg ’n lys met 
potensiële oefeninge wat jy gevra kan word om te doen:

• Buig- en strekoefeninge vir die enkels

•  Dyspier-stelle

•  Boudspier-stelle

•  Hakskeen-glippe

• Beenoplig-oefeninge

• Kniestrekke

•  Heupwegdraai-oefeninge

Hoe lank sal jou prostese hou?
Dis moeilik om die leeftyd van ’n heupprostese te voorspel aangesien dit van soveel faktore afhang. 
Ongelukkig kan chirurgiese komplikasies voorkom en in sekere gevalle hou ’n prostese net vir ’n 
kort tydjie. Die oorgrote meerderheid prosteses hou egter vir jare en bied aan pasiënte pynverligting 
en verbeterde funksie. Deur die voorsorgmaatreëls vir jou heup te tref en jou aktiwiteitsvlak te 
beheer, kan jy die funksie en leeftyd van jou kunsheup verbeter en verleng.
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Chirurge, navorsers en prostesevervaardigers gaan voort met hul toegewyde werk om die kort- sowel 
as langtermynresultate van volledige heupvervanging te verbeter.

Voorkoming van heupvervangingskomplikasies:
Belangrike instruksies en voorbehoedmaatreëls.
Daar is potensiële risikos met heupchirurgie soos frakture, infeksie, loswikkeling en dislokasie wat 
moontlik bykomende chirurgie mag verg. Praat met jou dokter om te bepaal watter behandeling 
die beste vir jou mag wees. Soos in die geval met enige groot chirurgie, kan post- operatiewe 
komplikasies na volledige heupvervangingchirurgie voorkom. Hieronder volg ’n lys van die meer 
algemene komplikasies wat na heupvervangingchirurgie kan voorkom. Hierdie lys is nie alles-
omvattend nie.

Aarontsteking
Hierdie toestand, algemeen bekend as diep veneuse trombose, kom voor wanneer bloedklonte 
in die groot are van die bene vorm. Soms kan hierdie klonte losraak van die are, deur die 
sirkulasiestelsel beweeg en vassit in die belangrike slagare van die longe. Dit staan bekend as ’n 
pulmonale embolisme en is ’n ernstige mediese toestand.

Die volgende stappe kan deur jou en jou dokter geneem word om die risikos van aarontsteking te 
verminder:

•  Bly streng by die medikasieprotokol soos voorgeskryf deur jou dokter. Moenie daarmee ophou 
voordat jy jou dokter geraadpleeg het nie

•  Dra jou rekkous (TED-kous) vir minstens twee weke na die operasie

•   Lig die geaffekteerde voet om swelling te voorkom

•  Doen voet- en enkeloefeninge om bloed optimaal te laat vloei

•    Indien jy swelling, rooiheid, pyn en/of teerheid in die kuitspier ontwikkel, stel jou dokter 
onmiddellik daarvan in kennis
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Infeksie
Infeksies kom by ’n klein persentasie heupvervangingspasiënte voor. Ongelukkig kan infeksies 
steeds voorkom, selfs wanneer alles moontlik gedoen is om dit te verhoed.

Die volgende stappe kan geneem om die risiko van post-operatiewe infeksies te verminder:

•  Monitor die wond goed en rapporteer onmiddellik enige tekens van rooiheid, swelling, teerheid, 
dreinering, slegte reuk, toename in pyn of knaende koors

• Was altyd jou hande voor en nadat jy aan die wond gevat het – veral wanneer die steke   
 nog in is

Longontsteking
Die ontwikkeling van longontsteking is ’n moontlike newe-effek van chirurgie.

Die volgende stappe kan die risiko verminder:

•  Diep asemhalingsoefeninge: ’n Eenvoudige analogie om korrekte diep asemhaling te illustreer 
is: “Ruik die rose en blaas uit die kers”. Met ander woorde, asem stadig en diep deur jou neus 
in en beheersd deur jou mond uit. ’n Maklike duimreël is om hierdie oefening 8-10 keer te doen 
elke uur wat jy wakker is.

•  Hoes: Dit help om die uitskeidings in jou longe los te maak en uit jou pulmonale stelsel te skei.

Heupontwrigting: Belangrike kennisgewing
Een van die mees algemene probleme na ’n volledige heupvervanging is heupdislokasie of 
ontwrigting. Aangesien die kop- en potjiegedeeltes van die prostese kleiner is as die natuurlike 
anatomie, kan die kop uit die potjie glip as die heup in sekere posisies geplaas word. Onthou om 
nie jou been na agter te strek en terselfdertyd na buite te draai nie. Hou ook in gedagte om nie, 
terwyl jy sit, groot binnewaartse draaibewegings met die geaffekteerde been te maak nie.
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Laastens
Hopelik het jy die inligting in hierdie pamflet insiggewend gevind. As jy 
enige vrae het, moet asseblief nie huiwer om die inligting in 
hierdie pamflet asook enige ander vrae met jou dokter te 
bespreek nie.

*OXINIUM™ Femurkoppe toon ’n 61% vermindering in omvang- 
verweerskaal [1] teenoor konvensionele poliëtileen onder 
verswarende [2] omstandighede vergeleke met CoCr 
femurkoppe van soortgelyke grootte (4). Die toets is uitgevoer 
in ’n multi-aksiale heupgewrignabootser vir vyf miljoen 
siklusse per individuele toets deur ’n 32mm, +0 verplasing 
OXINIUM Femurkop of Smith & Nephew Universal CoCr 
femurkop met gelitte komponent; ’n Reflection Acetabulêre 
voering (32mm I.D., 54mm O.D., 7mm dikte, 20o oorhang); 
en Hyclone Gemodifiseerde Alfaserum smeermiddel. 
Die resultate van in vitro toetse toon geen korrelasie met 
kliniese verweermeganismes of verrigting nie.
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