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Totale elleboog- of radiuskopprothese

Polikliniek Orthopedie, route 0.3
Telefoon: (050) 524 5970

Algemeen

•  Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en geldig iden-
titeitsbewijs mee. 

•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
Opnameplanning, telefoon (050) 524 6115. 

•  In het digitale patiëntenportaal Mijn Martini bekijkt u uw persoonlijke medi-
sche gegevens en afspraken. U kunt inloggen via www.mzh.nl/mijnmartini.

Inleiding

In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u een afspraak gemaakt voor een 
operatie aan uw elleboog. In deze folder leest u hoe de ingreep verloopt en hoe 
u zich hierop kunt voorbereiden. De folder is bedoeld als aanvulling op de mon-
delinge informatie die u van uw orthopedisch chirurg en de orthopedieconsulent 
krijgt. 

Voor het slagen van de operatie aan uw elleboog en uw herstel is uw eigen mo-
tivatie heel belangrijk. Natuurlijk kunt u rekenen op ondersteuning van artsen, 
fysiotherapeuten en verpleegkundigen. De eerste dag na de operatie komt de 
fysiotherapeut bij u langs om te oefenen en uitleg te geven over de oefeningen 
die u mag doen. U krijgt een folder mee die u aan uw fysiotherapeut kunt geven 
als overdracht.

Het is belangrijk de informatie in deze folder goed door te lezen, bij voorkeur 
samen met uw partner, familie of een kennis. Op deze manier begint u goed voor-
bereid aan de operatie en het herstel. Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, dan kunt u die stellen aan de orthopedieconsulent of aan de afdelings-
verpleegkundige. Zij kunnen zo nodig contact opnemen met uw behandelend 
orthopedisch chirurg.
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2   Martini Ziekenhuis

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat wij u vragen om mee te doen aan een wetenschappelijk onder-
zoek. Zo draagt ons team bij aan nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Uw 
deelname is geheel vrijwillig. De arts informeert u zo goed mogelijk over de bij-
zonderheden. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behande-
lend orthopedisch chirurg.

Vragenlijsten

Voor en na de operatie krijgt u het verzoek om vragenlijsten in te vullen. Het doel 
van deze vragenlijsten is om inzicht te krijgen in het effect van de behandeling 
en hoe uw herstel verloopt. Dit inzicht krijgen we door uw antwoorden voor en 
na de behandeling met elkaar te vergelijken. Daarom is het belangrijk dat u op 
meerdere momenten dezelfde vragenlijst(en) invult. Daarnaast worden de resul-
taten van de vragenlijsten gebruikt om op landelijk niveau inzicht te krijgen in de 
kwaliteit van zorg. Door eventuele verschillen tussen ziekenhuizen en de behan-
delingen uitgebreider te onderzoeken, kunnen we de kwaliteit van zorg steeds 
verder verbeteren.

Over het ellebooggewricht

Gewrichten in ons lichaam vormen de beweeglijke verbindingen tussen verschil-
lende botstukken. De elleboog is een complex gewricht en vormt de verbinding 
tussen boven- en onderarm. Het ellebooggewricht bestaat uit drie gewrichten: 
het gewricht tussen bovenarm en ellepijp, het gewricht tussen bovenarm en 
spaakbeen én het gewricht tussen spaakbeen en ellepijp (zie figuur 1). Deze zijn 
zo gevormd, dat ze precies tegen elkaar aan kunnen liggen of in elkaar passen.

De uiteinden van deze drie botten zijn bekleed met kraakbeen zodat de verschil-
lende botten soepel over elkaar bewegen. Het kraakbeen is glad en veerkrachtig 
en wordt gevoed door het gewrichtsvocht. Een stevig kapsel houdt de botdelen 
van het gewricht op hun plaats. 

Dit kapsel bestaat uit spieren, pezen en banden die ervoor zorgen dat het ge-
wricht soepel kan bewegen. Tevens zorgen deze voor stabiliteit van de elleboog.
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Figuur : vooraanzicht rechter ellebooggewricht

Oorzaak van de klachten

Veel mensen hebben last van gewrichtsslijtage, wordt ook wel artrose genoemd. 
Slijtage tast de gladde kraakbeenlaag van het gewricht aan. Daardoor kan deze 
laag uiteindelijk helemaal verdwijnen. De gewrichtsvlakken glijden dan niet meer 
zo soepel langs elkaar, met het gevolg dat bewegen steeds moeilijker en pijnlijker 
wordt. Door de irritatie die ontstaat bij bewegen wordt er meer gewrichtsvocht 
aangemaakt, waardoor de elleboog en arm dikker kan worden. 

Oorzaken voor gewrichtsslijtage zijn reumatoïde artritis (een chronische ziekte 
die voortdurend gewrichtsontstekingen veroorzaakt), langdurige overbelasting 
of botbreuken. Soms is de ernst van de breuk zodanig dat deze niet meer te repa-
reren is. Het kraakbeen kan ook door een ongeval of een botbreuk na verloop van 
tijd slijtage gaan vertonen. In enkele gevallen is er geen oorzaak voor de slijtage.

De klachten die kunnen ontstaan zijn:
•  verminderde spierkracht/ stabiliteit van het ellebooggewricht;
•  het draaien van de onderarm wordt moeilijker en pijnlijk;
•  zwelling rondom het ellebooggewricht;
•  ernstige pijnklachten bij bewegen, zowel vanuit het gewricht als weefsels rond 

het gewricht (pezen, spieren en banden);
•  het horen kraken/knarsen bij het buigen van de arm;
•  stijfheid van het ellebooggewricht.
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4   Martini Ziekenhuis

Als het niet meer lukt om de pijn te verlichten met medicijnen en spierkracht en 
coördinatie te herstellen met behulp van fysiotherapie, kan een operatie waarbij 
een elleboogprothese wordt geïmplanteerd, een oplossing zijn. 

Er zijn verschillende elleboogprotheses mogelijk. De orthopedisch chirurg over-
legt met u welk type prothese voor u geschikt is. Hierna ziet u twee types van de 
totale elleboogprothese (fi guur 2a) en de radiuskopprothese (fi guur 2b).

     
Figuur a: twee types totale elleboogprothese

Figuur b: radiuskopprothese

Afbeelding van een totale elleboogprothese Röntgenfoto van een radiuskopprothese
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Voorbereiding 

Een goede voorbereiding op de opname is heel belangrijk. Hierna leest u wat wij 
voor u regelen en wat u zelf moet doen. 

Arbodienst 

In sommige gevallen heeft uw aandoening en de behandeling ervan consequen-
ties voor het uitoefenen van uw werkzaamheden. U kunt met uw specialist be-
spreken of u (tijdelijke) beperkingen heeft. Het is van belang dat u uw bedrijfsarts 
op de hoogte stelt van uw aandoening en behandeling, zodat hij/zij u goed kan 
begeleiden bij de terugkeer naar uw werk. Hiervoor kunt u een afspraak maken 
op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbodienst van het bedrijf of de 
organisatie waar u werkt. 

Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor eventueel overleg 
tussen uw specialist en uw bedrijfsarts.

Preoperatief spreekuur

Van de Opnameplanning krijgt u een afspraak voor de orthopedieconsulent en 
het preoperatief spreekuur. Informatie over het preoperatief spreekuur leest u in 
de folder ‘Anesthesie en preoperatief spreekuur’ die u toegestuurd krijgt. Na deze 
afspraak wordt er nog bloed geprikt om te kijken of er ontstekingswaarden in het 
bloed aanwezig zijn. U wordt binnen drie maanden na het preoperatief spreekuur 
geopereerd. 
De datum en het tijdstip van opname en operatie ontvangt u via de Opname-
planning. Daar kan het secretariaat van de polikliniek of de orthopedieconsulent 
u helaas geen informatie over geven. Uitgebreide informatie over opname in het 
ziekenhuis leest u in de folder ‘Welkom in het Martini Ziekenhuis’.

Afspraak met de orthopedieconsulent

Voor uw bezoek aan het preoperatief spreekuur heeft u een afspraak met de or-
thopedieconsulent op de polikliniek Orthopedie. Deze twee afspraken plannen 
we aansluitend. Tijdens deze afspraak krijgt u van de orthopedieconsulent infor-
matie over de gang van zaken rondom uw opname en ontslag. 
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6   Martini Ziekenhuis

De orthopedieconsulent bekijkt ook samen met u welke zorg u eventueel nodig 
heeft na uw ontslag. Als u nazorg nodig heeft, dan bespreekt het Transferpunt 
met u voor welke zorg u in aanmerking komt. Het Transferpunt is de schakel tus-
sen de verpleegafdeling in het ziekenhuis en de thuiszorgorganisatie of het ver-
pleeghuis.

U krijgt tijdens deze afspraak veel informatie in één keer. Ook verzamelen we al-
lerlei gegevens. We raden u daarom aan uw partner, een familielid of een kennis 
mee te nemen naar deze afspraak.

Heeft u vragen over uw opname of verblijf? Die kunt u voor, tijdens en na de ope-
ratie stellen aan een van onze orthopedieconsulenten. Zij hebben op werkdagen 
op twee momenten telefonisch spreekuur. Deze tijden staan op het visitekaartje 
vermeld dat u van ons krijgt.

Belangrijk

Soms kan de operatie op de geplande datum niet doorgaan. Bijvoorbeeld, omdat: 
•  Er meer voorbereiding nodig is, omdat u ook onder behandeling staat van een 

andere specialist.
•  U griep heeft (met koorts).
•  U verhinderd bent door privéomstandigheden.
•  U een infectie heeft, zoals 
 –  een abces;
 –  een steenpuist;
 –   tandwortelgranuloom (een ontsteking aan de wortel van een kies of tand);
 –  wondroos;
 –  een ontstoken likdoorn;
 –  een ingegroeide vingernagel;
 –  open wondjes aan de hand/arm;
 –  blaasontsteking;
 –  longontsteking.

Het is dan niet verstandig een prothese te plaatsen vanwege de kans op infectie. 
Neem bij de bovengenoemde situaties zo snel mogelijk contact op met de Op-
nameplanning. Deze afdeling is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 16:00 uur 
via tel. (050) 524 6115.
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Voorbereidingen op de operatie

Na de operatie aan uw elleboog kunt u de geopereerde arm een aantal weken 
niet goed gebruiken. Als het om de arm van uw dominante hand gaat, dan is het 
ongemak vaak groter. Dagelijkse activiteiten zoals aankleden, wassen en naar het 
toilet gaan, kunnen dan moeizamer verlopen. We raden u in dat geval aan om 
voor de operatie alvast te oefenen met de niet dominante hand. Ondanks het 
feit dat u gewoon mobiel bent en na de operatie zelf wel iets kunt doen, is het 
verstandig om van tevoren hulp te regelen voor boodschappen, koken, huishou-
delijk werk en vervoer.

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Wat u wel of niet mag eten en drinken, leest 
u in de folder Anesthesie en preoperatief spreekuur. Verder vragen we u om te dou-
chen op de ochtend voor de operatie.

Opname

Wij nemen u op in het ziekenhuis op de dag van de operatie, tenzij er vooraf een 
reden is genoemd om u een dag ervoor op te nemen.  

U meldt zich bij de receptie in de centrale hal. Direct daarna gaat u naar verpleeg-
afdeling Orthopedie. Het kan ook gebeuren dat we bloed afnemen op de ver-
pleegafdeling zelf. Dan gaat u daar meteen naartoe. We spreken dit van tevoren 
goed met u af. Als u dat graag wilt, kan een gastvrouw van het ziekenhuis u bege-
leiden naar de afdeling.

Tijdens de opname heeft u de volgende zaken nodig: 
•  ondergoed en nachtkleding (bij voorkeur met wijde of korte mouwen);
•  comfortabele kleding (bijvoorbeeld een trainingsbroek of broek met een elas-

tische boord);
•  stevige schoenen waarop u goed kunt lopen en waarvan de hakzijde is geslo-

ten;
•  toiletartikelen;
•  medicijnen die u gewoonlijk gebruikt.
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U kunt waardevolle bezittingen zoals sieraden of grote geldbedragen beter thuis 
laten vanwege het risico op diefstal of vermissing. Het ziekenhuis is hiervoor na-
melijk niet aansprakelijk.

Opnamegesprek

Op de verpleegafdeling neemt een verpleegkundige alle informatie met u door 
die u eerder heeft gegeven op het preoperatief spreekuur en bij de orthopedie-
consulent. Wijzigingen kunt u op dat moment doorgeven. Ook krijgt u informatie 
over de operatie en over het programma tijdens de opnamedag. Uw partner of 
familielid mag bij dit gesprek aanwezig zijn.

Voor de operatie

Ruim een uur voor de operatie trekt u een operatiejasje aan. U krijgt pijnmedica-
tie ter voorbereiding op de operatie en we markeren uw elleboog. Het is belang-
rijk dat u dan nog even naar de wc gaat en goed uitplast. 

Een verpleegkundige brengt u naar de holding. Dat is de ruimte waar de eerste 
voorbereidingen plaatsvinden voor de operatie. Daarna brengt de verpleegkun-
dige u naar de operatiekamer. Daar wordt u op de operatietafel gelegd en kan de 
anesthesioloog beginnen met de voorbereiding voor de operatie.

De operatie

Er zijn verschillende typen elleboogprotheses. Afhankelijk van uw leeftijd, de 
kwaliteit van de spieren en pezen en ernst van slijtage, beslist de orthopedisch 
chirurg welke prothese voor u geschikt is. 

Totale elleboogprothese
De chirurg maakt een snede aan de achterkant van de elleboog. Vervolgens wordt 
het ellebooggewricht bloot gelegd, waarna het kopje van het spaakbeen wordt 
verwijderd. Daarna worden de versleten gewrichtsvlakken verwijderd en wordt 
een proefprothese geplaatst. Na controle van de stand en beweging van de el-
leboog met een proefprothese wordt de definitieve prothese met botcement 
geplaatst (zie figuur 2a). Hierna worden de weggeschoven banden en spieren 
zorgvuldig teruggeplaatst en wordt de wond gesloten. 
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Radiuskopprothese
De chirurg maakt een snede aan de zijkant van de elleboog. Vervolgens wordt 
het ellebooggewricht bloot gelegd en het versleten of beschadigde kopje van 
het spaakbeen verwijderd. Daarna wordt een metalen pen in de mergholte van 
het spaakbeen bevestigd. Tijdens de operatie beoordeelt de chirurg of de pen 
met botcement moet worden vastgezet. Daarna wordt het kopje bovenop de 
pen vastgemaakt (zie figuur 2b). Soms is het herstellen van beschadigde banden 
noodzakelijk. In dat geval krijgt u na de operatie gips of een spalk.

In de meeste gevallen wordt er geen drain achtergelaten. Vervolgens wordt de 
huid gehecht met ‘nietjes’. U krijgt een stevig drukverband om het elleboogge-
wricht om zwelling te voorkomen en een draagband (collar ‘n cuff) om uw el-
leboog en arm rust te geven. In opdracht van de orthopedisch chirurg kunt u 
soms voor een periode van zes weken een afneembare gipsspalk of scharnier-
brace krijgen om de elleboog te ondersteunen en te voorkomen dat u bepaalde 
bewegingen maakt na de operatie. De orthopedisch chirurg bespreekt  met u of 
u met of zonder gips nabehandeld wordt. In de meeste gevallen is het niet nodig 
de elleboog met gips na te behandelen.

De operatie duurt ongeveer anderhalf tot 3 uur. Om infecties te voorkomen, krijgt 
u tijdens en na de operatie via een infuus een antibioticum toegediend.

Na de operatie

Na de operatie rijden we u naar de recovery (uitslaapkamer). Ook hier blijft u op 
bewakingsapparatuur aangesloten, zodat we uw lichaamsfuncties kunnen con-
troleren. De recoveryverpleegkundige laat uw contactpersoon telefonisch weten 
dat de operatie klaar is. Als u weer goed wakker bent en alle lichaamsfuncties in 
orde zijn, mag u terug naar de verpleegafdeling. De verpleegkundige van de af-
deling stelt uw contactpersoon daarvan op de hoogte en deze persoon mag dan 
op bezoek komen.

Na de operatie heeft u in uw arm een naaldje of een infuus. Zo krijgt u antibiotica 
en eventueel vocht toegediend.

Vanwege de operatie neemt de kans op trombose (bloedstolsel) toe. Om trombo-
se te voorkomen krijgt u ‘s avonds na de operatie een bloed verdunnende injectie. 
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Meestal dienen we deze toe in de buik. Deze injectie werkt preventief en stopt als 
u naar huis (met ontslag) gaat.
Als u voor de operatie al bloedverdunners (acenocoumarol, sintromitis, fenpro-
coumon, apixaban, dabigatran of marcoumar) gebruikte, dan stellen we u hier 
na de operatie weer op in. U krijgt na de operatie tegelijkertijd de net genoemde 
bloedverdunnende injecties. Zodra u goed bent ingesteld op de bloedverdun-
ners of als u naar huis gaat zijn deze injecties niet meer nodig. Als u andere bloed-
verdunners gebruikt dan hierboven staat beschreven, wordt het herstarten van 
uw eigen bloedverdunners overlegd met de orthopedisch chirurg of anesthesist.

Terug op de verpleegafdeling mag u weer eten en drinken. Wassen en aankleden 
doet u meteen weer zoveel mogelijk zelf. Als het nodig is, helpt een verpleegkun-
dige u daarbij. 

Liggen en slapen

Het is aan te raden om na de operatie op uw rug te slapen. Hierbij moet u uw 
arm wat hoger op een kussen laten rusten om zwelling in de vingers te voorko-
men. Dit kan ook de  pijnklachten verminderen omdat uw arm goed wordt onder-
steund. Op de zij slapen mag wel als dat mogelijk is. Ook dan is het goed om de 
arm te laten rusten op een (dik) kussen.

Wond en wondverband

Na het sluiten van de wond op de operatiekamer krijgt u een verband op de wond 
en wordt er een drukverband aangelegd. Het drukverband mag twee dagen na 
de operatie worden verwijderd. Soms mag het eerder worden verwijderd als dat 
nodig is om goed te kunnen oefenen. Dit gaat altijd in overleg met de orthope-
disch chirurg en fysiotherapeut. Zo nodig verwisselt de verpleegkundige het ver-
band voordat u naar huis gaat. Als de wond droog is, hoeft de wond niet opnieuw 
worden verbonden. Als er een drain is, wordt deze de eerste dag na de operatie 
verwijderd. De insteekopening van de drain wordt verbonden met wondverband. 
Bij uw ontslag krijgt u een telefonische afspraak met de orthopedieconsulent 
mee rond vijf dagen na uw ontslag. De dag dat de consulent u belt, mag u na het 
opstaan de pleister verwijderen zodat u de consulent kunt vertellen hoe de wond 
eruit ziet. 
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Bloedafname en röntgenfoto

De eerste dag na de operatie neemt een laborant bloed af om bepaalde waarden 
in uw bloed te controleren. Op de dag van de operatie of de dag erna wordt op de 
afdeling Radiologie een controlefoto gemaakt van uw elleboog.

Mobiliseren

U mag, als u zich goed voelt, op de dag van de operatie uit bed. We raden u aan dit 
de eerste keer onder begeleiding van een verpleegkundige te doen in verband 
met eventuele duizeligheidklachten. Om uw elleboog te ontlasten draagt u een 
collar ‘n cuff. Afhankelijk van de operatie geven de orthopedisch chirurg en fysio-
therapeut u advies over wat u wel en niet met uw arm mag doen na de operatie 
en hoe lang u de collar ‘n cuff moet dragen.

De eerste dag na de operatie start u met oefeningen onder begeleiding van de 
fysiotherapeut. De eerste zes weken is het de bedoeling de elleboog te gebruiken 
op geleide van klachten (bijvoorbeeld pijn, zwelling) en volgens de (verderop te 
lezen) leefregels en zo nodig een collar ’n cuff te gebruiken. Alleen wanneer de 
orthopedisch chirurg dit voorgeschreven heeft moet er een (afneembare) gips-
spalk of scharnierbrace gebruikt worden.  

Naar huis

Meestal gaat u 2 tot 3 dagen na de operatie weer naar huis. Dit hangt af van de 
soort pijnbestrijding die voor u is afgesproken, hoe u zich voelt, hoe de wond er 
uit ziet en of u de oefeningen goed uit kunt voeren volgens de fysiotherapeut.

Voor de opname is met u besproken wat de mogelijkheden zijn als u na de ope-
ratie niet of met hulp naar huis kunt. Als u thuiszorg nodig heeft voor hulp bij 
de lichamelijke verzorging en/of wondverzorging, schakelen we het Transferpunt 
van het ziekenhuis in. Is een tijdelijke opname in een verpleeghuis noodzakelijk 
en komt u hiervoor in aanmerking? Dan regelt het Transferpunt dat al voor de 
opname. 

Voordat u met ontslag gaat, neemt de verpleegkundige nog enkele praktische 
zaken met u door, zoals de controleafspraken. Als uw medicatie tijdens de zieken-
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huisopname wijzigt, komt onze apothekersassistent bij u langs op de verpleegaf-
deling om daarover uitleg te geven. Zij kan de medicatie die u thuis moet gebrui-
ken direct voor u meenemen, zodat u niet meer langs uw eigen apotheek hoeft 
te gaan. Dat geldt ook voor de pijnmedicatie die door de arts is voorgeschreven 
voor de operatie. Houd er wel rekening mee dat u een eventuele eigen bijdrage 
dan met uw pinpas betaalt.
Maakt u geen gebruik van de service van de politheek in het ziekenhuis? Dan 
krijgt u een overzicht van uw ontslagmedicatie mee en zo nodig een recept voor 
medicijnen. Uw huisarts en thuisapotheek ontvangen een overzicht van uw ont-
slagmedicatie.

Als u opgehaald wordt, is het handig dat alvast een rolstoel meegenomen wordt 
vanaf de ingang van het ziekenhuis. Hiervoor hebt u een muntje van 2 euro nodig. 

Waarschuwing: antibiotica bij toekomstige behandelingen en ingrepen

U krijgt bij uw ontslag uit het ziekenhuis een pasje mee waarop een link staat 
naar informatie over het gebruik van antibiotica bij toekomstige behandelingen 
en ingrepen. Dit advies blijft voor u levenslang van kracht en geldt dus niet alleen 
voor de eerste maanden na de operatie.

Weer thuis

De eerste tijd na de operatie kan uw elleboog en het gebied rondom de wond dik 
en warm aanvoelen, dit is normaal en neemt geleidelijk af. Ook heeft u mogelijk 
blauwe plekken rondom de wond die na enige tijd vanzelf verdwijnen. De eerste 
tijd is de elleboog nog pijnlijk, ook tijdens het oefenen. Deze pijnklachten nemen 
steeds meer af, maar kunnen soms nog drie tot vier maanden na de operatie aan-
wezig zijn.
Het (uitbreiden van) het oefenen gaat in overleg met uw fysiotherapeut en or-
thopedisch chirurg. Stukje bij beetje kunt u de dagelijkse bezigheden weer uit-
voeren. Het wordt aangeraden om niet meer dan 2 kg te tillen en incidenteel 5kg. 
Het advies is om (levenslang) niet zwaarder dan 5 kg te tillen. Dit advies wordt 
gegeven om te voorkomen dat de prothese zich loswrikt uit het bot.  
De gemiddelde tijd voor de revalidatie na de plaatsing van de elleboogprothese 
is drie maanden tot een half jaar.
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Fysiotherapie 

Na de operatie aan uw elleboog krijgt u een verwijsbrief mee voor de voortzet-
ting van de fysiotherapie. Het is van groot belang dat de fysiotherapeut u ook na 
de operatie goed blijft begeleiden om de spierkracht en de beweeglijkheid te 
verbeteren. U maakt zelf een afspraak met uw fysiotherapeut. Tijdens uw verblijf 
in het ziekenhuis heeft u van de fysiotherapeut instructies gekregen om thuis 
zelfstandig te kunnen oefenen. Dagelijks oefenen is erg belangrijk voor een goed 
resultaat. Daarnaast krijgt u een folder mee die u kunt overhandigen aan de fysio-
therapeut waarin de benodigde informatie in staat voor een goede nabehande-
ling.

Resultaat

Over het algemeen is het resultaat van het plaatsen van een elleboogprothese 
goed en mag u verwachten dat de pijn verdwijnt. Hoe goed de beweeglijkheid 
wordt, hangt onder andere af van de stijfheid van het kapsel en de pezen rondom 
de elleboog, de mate waarin het gewricht versleten was en de spierkracht. Verge-
leken met een normaal ellebooggewricht kunt u de elleboogprothese over het 
algemeen minder zwaar belasten. Meestal kunt u de elleboog niet meer volledig 
strekken. Maar dat is meestal niet nodig om dagelijkse werkzaamheden te kun-
nen uitvoeren. 

Complicaties

Net als bij andere operaties kunnen er complicaties optreden. De volgende com-
plicaties zijn mogelijk:
•  Er loopt een zenuw heel dicht langs de elleboog, bij het ‘telefoonbotje’. Deze 

zenuw moet volledig worden vrij gelegd om goed bij de elleboog te komen. 
Deze zenuw is erg kwetsbaar en veel patiënten (ongeveer 10%) ervaren daar-
om na de operatie tintelingen of een doof gevoel in de pink en ringvinger. In 
de meeste gevallen herstellen deze klachten weer, soms zijn ze blijvend.

•  Breuk in bovenarm, spaakbeen of ellepijp. Omdat het spaakbeen en de ellepijp 
dunne botten zijn, kan tijdens het plaatsen van de prothese een scheurtje of 
breukje ontstaan. In de meeste gevallen heeft dit geen consequenties, maar 
soms kan het nodig zijn de arm in gips na te behandelen.
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•  Rond de elleboogprothese kan een infectie ontstaan. De kans op een infectie 
blijft altijd aanwezig zolang u een prothese heeft, dus ook langere tijd na de 
operatie.

•  Er kan na de operatie een nabloeding optreden.
•  Slijtage en loslating. De gemiddelde levensduur van een prothese is tien tot 

vijftien jaar, afhankelijk van de belasting. Als de prothese is versleten, is het 
vaak wel mogelijk om een hersteloperatie uit te voeren. Maar dat is technisch 
veel lastiger en ingewikkelder en met meer kans op complicaties zoals infectie, 
botbreuken en vaat-/zenuwletsel. Het is daarom heel belangrijk dat u ook voor 
het behoud van de prothese voorzichtig om gaat met uw kunstgewricht.

Controle

Na de operatie maken we verschillende afspraken met u. 
•  De secretaresse maakt een belafspraak voor vijf tot zeven dagen na de opera-

tie. De orthopedieconsulent neemt dan telefonisch contact met u op. Op die 
dag mag u ‘s ochtends bij het opstaan het wondverband verwijderen. 

•  Circa twee weken na de operatie worden de hechtingen door de huisarts of 
in het ziekenhuis verwijderd. Als dit in het ziekenhuis moet gebeuren, krijgt u 
daarvoor een afspraak mee.

•  Ongeveer zes weken na de operatie komt u terug naar het ziekenhuis voor een 
controleafspraak bij de orthopedisch chirurg die u heeft geopereerd.

•  Voorafgaand aan deze afspraak gaat u naar de afdeling Radiologie voor een 
controlefoto. 

Leefregels 

Er zijn een aantal leefregels waarmee u rekening moet houden in de eerste zes 
weken na de operatie. Dit om te voorkomen dat u uw elleboog overbelast. Hier-
onder de leefregels op een rij:

•  Gebruik uw elleboog op geleide van klachten, afhankelijk wat de pijn en zwel-
ling toelaten. U mag maximaal een kopje koffie tillen de eerste 6 weken. 

•  Na de eerste 6 weken niet meer dan 2 kg tillen, buigen is meestal niet verder 
mogelijk dan 100 graden i.v.m. de hechtingen. Bij (afneembare) gipsspalk of 
scharnierbrace gelden uiteraard andere regels.
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•  U draagt gedurende 1 week een collar ‘n cuff en bouwt dit in de 5 weken daarna 
af. Na zes weken mag de collar ‘n cuff af en mag u geleidelijk beginnen met 
lichte activiteiten met de arm. Dit mag ook eerder als de pijn en zwelling dat 
toelaten. In de meeste gevallen mag u de arm na de operatie ook actief strek-
ken. Als de chirurg een operatietechniek gebruikt waarbij dit niet toegestaan 
is, wordt dit expliciet vermeld.

  Bij het optillen van dingen geldt levenslang een belasting incidenteel van 
maximaal 5 kg.

•  In rust mag u de hand zoveel mogelijk net iets hoger leggen dan de elleboog 
om zwelling van de hand tegen te gaan. 

•  Fietsen en autorijden (met stuurbekrachtiging) mag rond 6-8 weken na de 
operatie mits er voldoende controle over de arm is op dat moment. 

Veel gestelde vragen en antwoorden

1. Wanneer neem ik contact op met de polikliniek/orthopedieconsulent? 
 •  Als de operatiewond 14 dagen na de operatie nog niet droog is.
 •  Als de operatiewond gaat lekken terwijl dat eerder niet zo was of bij forse 

toename van wondlekkage.
 •  Als u ineens hevige pijn heeft in de elleboog, ongewone pijnklachten heeft 

of een toename van pijnklachten bij bewegen.
 •  Bij koorts, hoger dan 38,5 ˚ Celsius, koude rillingen en als u zich hierbij ziek 

voelt.

2. Hoe vaak moet ik oefenen en wanneer weet ik of ik teveel heb geoefend?
  Oefenen 2-3 maal per dag. In series van 3 maal 5, uitbreidend naar 3 maal 10 

herhalingen. 
  Als de elleboog en/of vingers meer gezwollen raken na het oefenen, kan dat 

een teken zijn van te veel oefenen. De elleboog doet dan vaak ook meer pijn 
en voelt vaak warmer aan. Het is normaal dat de elleboog tijdens het oefenen 
meer pijn doet, maar deze pijn moet na de oefeningen binnen ongeveer 10-15 
minuten wel weer goed afzakken. 

3. Hoe lang blijft mijn arm en elleboog warm aanvoelen?
Gedurende zes tot twaalf maanden kan de elleboog warm blijven aanvoelen.
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4. Hoe lang blijft mijn elleboog pijnlijk?
 De eerste drie maanden na de operatie neemt de pijn geleidelijk af. 

5. Mijn arm is gezwollen, is dat verontrustend?
  Het is heel normaal dat u de eerste drie maanden na de operatie nog enige 

zwelling merkt in uw arm en/of elleboog. 

6. Hoe verzorg ik mijn wond?
 •  De wond moet schoon en droog blijven. Meestal gaat u met ontslag met 

een wondverband op de wond. U kunt het verband de vijfde dag na de ope-
ratie verwijderen. Dan is de wond doorgaans droog en hoeft er geen andere 
pleister meer op. 

 •  De huid rondom de hechtingen kan wat rood of geïrriteerd zijn. Veertien 
dagen na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Dan heeft u snel 
minder last van een geïrriteerde huid. 

 •  Heeft u last van veel wondlekkage? Neem dan contact op met de orthope-
dieconsulent voor advies. 

 •  U krijgt in ieder geval vijf tot zeven dagen na de operatie een telefoontje van 
deze consulent. 

 •  Smeer de eerste maanden na de operatie geen lotion of crème op de wond.
 •  Hoe bouw ik pijnmedicatie af?
Hiervoor verwijzen we naar het afbouwschema dat u heeft meegekregen. Indien 
dit niet voldoende werkt, mag u contact opnemen met de huisarts over het wij-
zigen van pijnmedicatie.

8. Wat voor kleding kan ik het beste dragen?
  Draag kleding die u gemakkelijk uit- en aan kunt krijgen met één hand. Denk 

daarbij aan een broek met een elastische boord en soepele stof. Ruime boven-
kleding,  die prettig zit als u uw arm tegen uw buik aanhoudt. Bijvoorbeeld een 
blouse of een vest.

9. Wanneer mag ik weer…
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Douchen of in bad?
In principe mag u gelijk weer douchen. De wond is de eerste vijf dagen afgedekt 
met een pleister. Als de pleister na vijf dagen is verwijderd, adviseren we u om de 
wond na het douchen goed droog te deppen. Het droog houden van de wond 
bevordert een goede wondgenezing. U mag de eerste drie maanden niet in bad.

Autorijden?
De eerste 6-8 weken na de operatie mag u niet autorijden. 

Fietsen?
De eerste 6-8 weken na de operatie mag u niet fietsen. 

Werken?
Dit hangt af van de aard van het werk. Bij een zittend beroep is dit afhankelijk van 
de klachten. Zwaarder lichamelijk werk is niet verstandig na het plaatsen van een 
elleboogprothese. De hervatting van uw werk wordt begeleid door uw bedrijfs-
arts. 

Sporten?
Het nieuwe gewricht is een kunstgewricht en dit is altijd kwetsbaar. Zware licha-
melijke inspanningen en sporten kunnen de levensduur van het nieuwe gewricht 
verkorten. Bespreekt u daarom met uw arts wanneer u welke sport weer mag 
beoefenen.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Is dat niet 
het geval? Dan vragen we u dit te bespreken met degene die hiervoor direct ver-
antwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met de leidinggevende van de 
polikliniek Orthopedie of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze 
zorg. 
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Tot slot 

Heeft u voor, tijdens of na uw ontslag nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de orthopedieconsulent (050) 524 6453. Bij dringende vragen buiten kantoor-
uren kunt u contact opnemen met uw huisarts. Verder willen we u wijzen op de 
website van het Martini Ziekenhuis waar nog meer informatie te vinden is over de 
totale elleboog- of radiuskopprothese.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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