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Innovatieve en minimaal- 

invasieve implantatiemethodes

In het HELIOS-ziekenhuis Krefeld worden 
implantaten minimaal-invasief ingebracht. Dit 
houdt in dat er een kleinere incisie wordt gemaakt 
en er wordt gekozen voor een spiersparende 
‘route’ naar het gewricht. De chirurg bereikt het 
gewricht namelijk via een natuurlijk scheidings-
vlak tussen de spieren aan de voorzijde van het 
dijbeen. Zo hoeft tijdens de operatie niet in het 
spierweefsel te worden gesneden en worden de 
omliggende weke delen zoveel mogelijk gespaard. 
Voor de patiënten betekent dit minder bloedver-
lies en pijn, zodat ze aanzienlijk sneller weer op 
de been zijn.

Er zijn uiteenlopende soorten implantaten. Welke 
we inzetten, is afhankelijk van de leeftijd van de 
patiënt en de oorzaak van de klachten. Op basis 
van de specifieke behoeften ontwikkelen we voor 
elke patiënt een passend zorgconcept. Implanta-
ten kunnen zowel met als zonder cement worden 
verankerd. Bij jongere, actieve patiënten wordt 
vaak gekozen voor een methode zonder cement.

In Duitsland hebben ongeveer zes miljoen 
mensen te kampen met vroegtijdige ge-
wrichtsslijtage, ook wel artrose genoemd. 
Bewegen gaat steeds moeilijker, men heeft last 
van pijn en de mobiliteit neemt af. Het 
heupbeen wordt hierdoor het vaakst getroffen. 
Wanneer conservatieve behandelingen geen 
effect meer hebben, zal het versleten gewricht 
in veel gevallen moeten worden vervangen 
door een kunstgewricht.

Een verankering met cement heeft de voorkeur bij 
oudere patiënten en bij patiënten met beschadig-
de, brozere botten, bijvoorbeeld als gevolg van 
osteoporose. Maar ook combinaties zijn mogelijk 
(zogenaamde ‘hybride TEP’), waarbij de heupkom 
zonder cement en de steel met cement wordt 
verankerd. Zelfs patiënten op hogere leeftijd 
kunnen het geopereerde been dan vaak al direct 
na de ingreep belasten. Bij jongere patiënten 
zonder ernstige afwijkingen behoren bovendien 
protheses met een korte steel tot de mogelijkhe-
den. Het voordeel van deze protheses is dat er 
voor de implantatie minder botmassa van de 
dijbeenhals hoeft te worden verwijderd, de 
ingreep zodoende minder invasief is en het herstel 
nog sneller zal verlopen.  
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