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een gebroken bot (fractuur) wordt u binnenkort geopereerd. Tijdens de
operatie zetten we de gebroken delen weer aan elkaar. Hoe dat gebeurt,
heeft te maken met de soort breuk.
Let op: alle operaties aan botbreuken vinden plaats in OLVG, locatie West.

Voorbereiding operatie
Nuchter zijn
Voor de operatie moet u tijdig stoppen met eten en drinken. Dat noemen we nuchter zijn.
Meer hierover leest u in de OLVG-folder ‘Anesthesiologie – volwassenen’ of via
www.olvg.nl/nuchter

Operatie
Tijdens de operatie worden de gebroken delen weer stevig aan elkaar gezet. Hoe dat
gebeurt, hangt af van de soort breuk. Er zijn verschillende mogelijkheden:
 schroeven; dunne metalen pennetjes en/of ijzerdraden in het gebroken bot
 pen(nen) in de mergholte van het bot die door de huid heen in het bot worden geboord.
Deze pennen worden buiten het been of arm met elkaar verbonden (Fixateur externe).
 kunstgewricht (prothese) die het afgebroken botdeel vervangt
Na genezing kunnen de schroeven, platen en pennen gewoon blijven zitten. Als het wel
nodig is om dit materiaal te verwijderen, is een extra operatie noodzakelijk.
De arts bespreekt met u welke operatietechniek in uw geval gebruikt wordt. Ook hoort u dan
ook of de operatie in dagbehandeling gebeurt, of dat het nodig is dat u een paar dagen in het
ziekenhuis verblijft.

Na de operatie
Controle
Als u weer thuis bent, maken we voor u een controleafspraak op de polikliniek en/of de
Gipskamer. Soms is het nodig om een röntgenfoto te maken. Als dat bij u het geval is,
maken we voor u een afspraak bij afdeling Radiologie.

Oefenen
Indien mogelijk, kunt u na de operatie direct oefenen met het been of de arm door te gaan
bewegen en/of belasten. Dat zorgt voor een goede genezing, uw spieren blijven in conditie,
de gewrichten blijven soepel en het bot ontkalkt niet.

Complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico. Zo bestaat ook bij de operatie van de botbreuk de
normale kans op complicaties. Dit kan dagen tot weken of maanden tot jaren na de operatie
zijn.
Specifieke complicaties na een operatie aan een botbreuk zijn:
 Wondinfectie, slechte wondgenezing, bloeding, bloedvat-, pees-, of zenuwletsel.
 Complicaties bij het ingebrachte materiaal zoals een gebroken schroef.
 Minder bewegelijkheid van een arm of been.
 Kraakbeenslijtage, schreefgroei van het bot of het traag of niet vastgroeien van het bot
 Ook kunnen complicaties elders in het lichaam optreden, zoals een trombosebeen
(bloedprop in een ader), blaas- of longontsteking.
Bij complicaties zoals koorts van 38 graden of hoger, toenemende roodheid, warmte,
zwelling of wondlekkage, neemt u dan tijdens kantooruren contact op met de
polikliniek Chirurgie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling
Spoedeisende Hulp.

Operatie/ingreep




Het is altijd mogelijk dat een operatie uitgesteld wordt door onvoorziene omstandigheden.
Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die spoedeisende hulp nodig heeft. Hij krijgt om
medische redenen altijd voorrang. Uiteraard stellen wij dan alles in het werk om u zo snel
mogelijk te opereren/te behandelen.
OLVG is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat de specialist altijd geassisteerd
wordt door een arts-assistent in opleiding tot specialist. Ook kan het zo zijn dat een artsassistent de operatie/ingreep of delen daarvan uitvoert.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/chirurgie

Contact
verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost (dag en nacht bereikbaar)
T
020 599 25 02 (A5)
T
020 599 25 03 (B5)
verpleegafdeling Chirurgie A4, locatie West
T
020 510 84 14 (dag en nacht bereikbaar)
Route 41
Bezoek 11.00 - 12.00 uur en van 16.30 - 19.30 uur

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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