Zorg voor..

Elkerliek voert nieuwe
methode heupprothese in
Nieuwe methode biedt patiënt veel voordelen
In het Elkerliek ziekenhuis wordt sinds kort gewerkt met
een nieuwe methode voor het inbrengen van heupprotheses.
Deze worden geplaatst ter vervanging van een slecht werkend
heupgewricht. De nieuwe manier van opereren biedt
de patiënt veel voordelen, zoals een kleinere kans op
spierschade. De operaties worden uitgevoerd door de
orthopedisch chirurgen van het Elkerliek.
Verschil
Bij de nieuwe methode opereert de orthopeed aan de voorzijde, tussen de spierengroepen en de zenuwen door. Bij de
oude methode was het noodzakelijk om door een spier te gaan
om de prothese in te brengen.

Onderzoek heeft aangetoond dat bij de nieuwe manier van
opereren minder tot geen spierschade optreedt. Dit heeft
tot gevolg dat de patiënt eerder op de been is, zonder extra
risico’s. Ook is sprake van een kortere opnameduur en mogelijk
minder pijn na de operatie. Aangezien de spieren niet los
worden gemaakt, is spierkrachtverlies na de operatie minimaal.
Bijkomend voordeel is dat de patiënt een andere ligging op de
operatietafel aanneemt, wat voor de patiënt comfortabeler en
voor de anesthesist prettiger is.

Elkerliek onderzoekt risico harten vaatziekten bij reumapatiënten
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die reuma of jicht
hebben, extra risico lopen om problemen te krijgen met
hun hart of bloedvaten. Het Elkerliek start daarom voor
deze patiënten de reuma-vaatrisico-polikliniek. Het ziekenhuis volgt daarmee als een van de eerste ziekenhuizen de
vernieuwde landelijke richtlijn Cardio-Vasculair Risico
Management.
Reuma en jicht zijn bekend als veroorzakers van ontstekingen
aan botten, gewrichten en pezen. Minder bekend is dat door
deze ontstekingen ook problemen kunnen ontstaan in de bloedvaten. Deze chronische ontstekingen dragen, net als bijvoorbeeld diabetes en hoge bloeddruk, bij aan het dichtslibben van
de bloedvaten, ook wel aderverkalking genoemd.
Risico bepalen en beperken
De reumatoloog verwijst patiënten met reumatoïde artritis
of jicht naar deze gespecialiseerde polikliniek. Doel van de
nieuwe polikliniek is om voor elke individuele patiënt het
risico op hart- en vaatziekten te bepalen. Hiervoor worden
verschillende onderzoeken gedaan. Daarna volgt een gesprek

met een gespecialiseerd verpleegkundige. Hij/zij legt uit wat het
risico inhoudt en geeft leefstijladviezen om het risico te beperken. Tijdens het gesprek op de polikliniek is er een overlegmoment
en kan de patiënt ook vragen stellen aan de gespecialiseerde
internist. Bij het eenmalige bezoek aan de polikliniek wordt het
risico op hart- en vaatziekten voor de patiënt berekend. Dit risico
wordt vervolgens teruggekoppeld naar de huisarts van de patiënt.
Eventueel wordt dit voorzien van een advies voor medicatie.
In principe neemt de huisarts vervolgens de begeleiding en
behandeling van het vaatrisico van de patiënt over.
Samenwerking
De reuma-vaatrisico-polikliniek is een goed voorbeeld van
samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisarts. Het
risico wordt in het ziekenhuis bepaald door de gespecialiseerd
verpleegkundige en de internist. De verdere behandeling van
de patiënt wordt overgedragen aan de huisarts. Deze huisarts
kan met vragen altijd terecht bij het ziekenhuis. Bovendien blijft
de huisarts op deze manier betrokken bij de patiënt, wat een
meerwaarde is voor de patiënt.
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