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Rapid Recovery 1 

Rapid Recovery (Snel herstel bij heup- of 
knieprothese) 

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

Algemeen

Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en geldig identi-
teitsbewijs mee. Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secreta-
riaat van de Opnameplanning, telefoon (050) 524 6115. 

Inleiding 

Binnenkort nemen we u op in het Martini Ziekenhuisvoor een operatie aan uw 
heup of knie. U valt dan onder het zorgtraject Rapid Recovery (snel herstel). De 
totale opnameduur hangt af van uw herstel. Vanaf de dag van de operatie blijft u 
twee tot vijf dagen in het ziekenhuis. 
In deze folder kunt u lezen wat u kunt verwachten voor, tijdens en na uw opname 
in het ziekenhuis. Het is een aanvulling op de uitgebreide, mondelinge informatie 
die u krijgt tijdens het gehele traject. Het is handig om deze folder samen met 
uw partner, familielid of een kennis door te nemen. Dan weet u zeker dat u alle 
informatie goed heeft begrepen. Op die manier begint u goed voorbereid aan de 
operatie en uw herstel. 

Rapid Recovery 

Bij het Rapid Recovery-zorgtraject staan ‘samen op weg’ en ‘zorg op maat’ cen-
traal. Alle betrokken specialisten, fysiotherapeuten en medewerkers op de afde-
ling stemmen hun taken op elkaar af om u vakkundig te begeleiden. Door goed 
afgestemde pijnbestrijding en individuele begeleiding kunt u direct na de in-
greep al beginnen met oefenen. Samen werken aan uw herstel is belangrijk. We 
hopen daarom van uw kant op een enthousiaste en gemotiveerde inzet. 
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2   Martini Ziekenhuis

Samenvatting gehele zorgtraject 

Het zorgtraject begint op het moment dat u met uw orthopedisch chirurg be-
sluit om een totale heup- of knieprothese te laten plaatsen. Vanaf dat moment 
bestaat het zorgtraject uit de volgende onderdelen: 

Poliklinisch bezoek: 
• diagnose door de orthopedisch chirurg
• afspraak preoperatief spreekuur
• afspraak orthopedieconsulent

Bezoek orthopedieconsulent
• voorlichting
• verpleegkundige anamnese (vraaggesprek over uw voorgeschiedenis) 
• inventarisatie van uw thuissituatie
• eventuele benodigde zorg na de operatie

Bezoek preoperatief spreekuur (meer informatie vindt u in de brochure 
Anesthesie en preoperatief spreekuur)
• afspraak met de apotheek
• afspraak met de anesthesioloog
• afspraak met de intakeverpleegkundige
• zo nodig afspraak met de diabetesverpleegkundige

Schriftelijke opnameplanning
•  u ontvangt per brief de voorlopige operatiedatum, opnamedatum en -tijd

Opname op de verpleegafdeling  (Orthopedie)

Ontslag
• naar huis 
• naar een verpleeghuis 

Telefonische afspraak met de orthopedieconsulent ongeveer vijf dagen na 
de operatie

Controleafspraak bij de orthopedisch chirurg na ongeveer zes weken
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Behandeling 

De behandeling en revalidatie vinden individueel plaats en veelal buiten uw ka-
mer. Op de afdeling ontmoet u andere patiënten die een soortgelijke operatie 
hebben gehad. Door dit contact kunt u uzelf en anderen motiveren tot een maxi-
maal resultaat. Daarbij is het belangrijk om te bedenken dat u niet ziek bent, maar 
tijdelijk afhankelijk vanwege enkele ongemakken.    

Mantelzorg

Het is gewenst dat iemand uit uw naaste omgeving (partner, familielid of kennis) 
betrokken is bij uw verzorging en oefeningen. Deze mantelzorger heeft vooral de 
eerste weken thuis een belangrijke taak. Het is wenselijk dat deze persoon regel-
matig bij u thuis aanwezig is vanaf de dag van ontslag. 

Orthopedieconsulent

Voor, tijdens en na de operatie is de orthopedieconsulent uw vaste aanspreekpunt 
bij vragen over uw opname en/of verblijf. De afspraak met de orthopedieconsu-
lent vindt op dezelfde dag plaats als uw bezoek aan het preoperatief spreekuur. 
Tijdens deze afspraak krijgt u informatie over het Rapid Recovery-zorgtraject en de 
gang van zaken rondom uw opname en ontslag. 

De orthopedieconsulent bekijkt samen met u wat u nodig heeft na uw ontslag. 
Het Transferpunt gaat na voor welke zorg u in aanmerking komt. Dit is de schakel 
tussen de verpleegafdeling in het ziekenhuis en de thuiszorgorganisatie of het 
verpleeghuis. 

Omdat u tijdens deze afspraak veel informatie krijgt en er veel gegevens worden 
verzameld, is het aan te raden uw mantelzorger mee te nemen.
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Overzicht van uw activiteiten van opname tot ontslag

Dag van de opname
•  U heeft schriftelijk informatie gekregen over de datum en het tijdstip van de 

opname. 
•  Hoe lang voor de operatie u wel of niet mag eten of drinken hoort u op het pre-

operatief spreekuur. In de brochre Anesthesie en preoperatief spreekuur kunt u 
die informatie nalezen. 

•  Wij vragen u om alvast elleboogkrukken mee te nemen. De fysiotherapeut kan 
de krukken tijdens de opname meteen goed afstellen. 

•  Ongeveer vier tot zes uur na de operatie gaat u voor de eerste keer uit bed. On-
der begeleiding van de fysiotherapeut leert u weer lopen met een hulpmiddel.

Na de operatie
• De (zaal-)arts komt langs. 
•  De fysiotherapeut begeleidt u bij het oefenen met het lopen met elleboogkruk-

ken en met het traplopen. 
• U verblijft verder in de stoel in uw kamer of in een gezellig ingerichte huiskamer. 

Dag van ontslag 
• Bezoek van de (zaal-)arts. 
• Ontslaggesprek met een verpleegkundige. 
• Ontslag (naar huis of verpleeghuis) ’s ochtends of ‘s middags. 

Pijn en pijnbestrijding 

Pijn kan uw herstel in de weg staan. Pijn heeft bijvoorbeeld een remmende wer-
king op uw vermogen om te bewegen. Daarom krijgt u pijnmedicatie die gericht 
is op verzachting van de pijn, zowel tijdens als na uw operatie. De eventueel aan-
wezige pijn moet voor u acceptabel zijn en mag uw herstel niet in de weg staan. 
Een uur voor de geplande operatietijd beginnen de voorbereidingen van de ope-
ratie. U krijgt een operatiejasje aan en we markeren uw heup of knie. U krijgt al-
vast pijnbestrijding in de vorm van tabletten. Vlak voor een verpleegkundige u 
naar de holding (ruimte waar de eerste voorbereidingen voor de operatie plaats-
vinden) brengt, gaat u naar de wc. Het is belangrijk dat u dan goed uitplast.
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Bij het plaatsen van een knieprothese spuit de orthopedisch chirurg pijnmedica-
tie in het geopereerde gebied. Daardoor heeft u tijdens en vooral na de operatie 
weinig tot geen pijn. Bij het plaatsen van een heupprothese is deze vorm van 
pijnbestrijding tijdens de operatie niet noodzakelijk.

Na de operatie krijgt u opnieuw pijnstillers. Op drie momenten per dag vraagt de 
verpleegkundige u naar uw pijnbeleving. Zo nodig krijgt u meer pijnbestrijding. 

Mobiliseren: het stimuleren van de beweging bij de patiënt
Het mobiliseren begint ongeveer vier tot zes uur na de operatie. U komt met be-
hulp van de fysiotherapeut uit bed, zet uw eerste stappen en kunt in een stoel 
zitten. Daarna oefent u verder met de fysiotherapeut. 

Vroeg beginnen met  mobiliseren heeft een aantal voordelen. Het gaat verslap-
ping van de spieren rondom de heup en knie tegen. Daarnaast verminderen we 
zo de kans op complicaties, zoals longproblemen en doorliggen. Verder geeft het 
u zelfvertrouwen als u direct uw nieuwe prothese kunt belasten. 

Ontslag 

Wanneer u voldoet aan de ontslagcriteria mag u naar huis. Deze criteria zijn onder 
andere:
• U kunt veilig lopen met een loophulpmiddel 
• U kunt traplopen
• U kent de leefregels 
• De nazorg is goed geregeld

Twee keer per dag bekijken wij of u voldoet aan deze criteria. U krijgt recepten 
mee voor pijnmedicatie en antistolling. Zo nodig geven we u verbandmateriaal 
mee. Ook krijgt u van ons de data voor de controleafspraken. 

Thuis 

Voor de periode na uw ontslag maken wij goede afspraken met u, de thuiszorg-
organisatie of het verpleeghuis. In bepaalde gevallen is namelijk een opname van 
maximaal twee à drie weken in een verpleeghuis mogelijk. Eenmaal thuis gaat u 
zelfstandig of onder begeleiding van een fysiotherapeut door met uw oefeningen. 
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6   Martini Ziekenhuis

Als de mantelzorger tijdens uw opname regelmatig aanwezig is op de afdeling, 
raakt hij of zij vertrouwd met de begeleiding die u nodig heeft. Dit is belangrijk 
voor uw herstel thuis. 

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 
verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken de leidinggevende van de 
polikliniek Orthopedie of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, 
onze zorg. 

Tot slot

Heeft u voor, tijdens of na uw ontslag nog vragen, dan kunt u ook contact opne-
men met de orthopedieconsulent, tel. (050) 524 6453.  Onze consulenten hebben 
op werkdagen op twee momenten telefonisch spreekuur. Deze tijden staan op 
hun visitekaartje vermeld. Bij dringende vragen buiten kantooruren kunt u con-
tact opnemen met uw huisarts.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 
 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
()  

Bezoekadres
Van Swietenplein 
 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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