
Riinlan d Ziekenhuis bestriidt pyiamaverlamming'

Kunstheup en hup, lopen

hiderdorp * Patiënten die een
runstheup ofkunstknie hebben ge-
hegen, zijn in het Leiderdorpse
Rijnland Ziekenhuis al vier uur na
le operatie hun bed ríit. oat bevor-
lert het herstel, zegt orthopeed Jo-
ds Jansen. ,,Lang in bed liggen leidt
ot complicaties. Spier- en longfunc-
Ée nemen af en voor het koppie is
net ook niet goed. Deze aanpak is
roor iedereen beter."
l/anaf vandaag werkt het Rijnland
met een'snel herstel protocol' voor
knie- en heupoperaties. Jansen deed
het idee op in een Londens zieken-
huis, waar hij zich in zote speciali-
rcerde. Door veel lokale verdoving
in te spuiten'rond het gewricht en
zenuwpijnstillers te geven, hoeven
patiënten na de operatie niet meer
lwee dagen aan het morfine-infuus.
En dus hoeven ze ook niet meer in
bed te blijven. Met een looprek kun-
nen ze zich heel aardig redden.
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,,De fysiotherapeut helpt ze het bed
nit, de verpleging helpt ze aarrkle-
d.en en dan kunnen ze zelfstandig
naar de wc, aan tafel eten, bezoek
zittend ontvangeni', vertelt physici-
an assistent Maud Curvers.,,Ze zijn
ook niet ziek. Ze hebben een grote
operatie gehad, maar twee dagen in
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orthopedie-poli het protocol voor-
bereid en er sinds november zorz
mee proef gedraaid. ,,Het moet vei-
lie zii n.W e zijn geen cowbo y s", zegt
Jansen. ,,Ons doel is ook niet om
mensen snel het ziekenhuis uit te
werken. ons gaat het om het alge-
heel welzijn van de mensen. We pro-
beren de pyjamaverlamming te
doorbreken. Als mensen in bed lig-
gen, ga:rn ze er vanuit dat er voor ze
gezorgd moet worden. Wij streven
naar zelfr edzaamheid."

,Het Rijnland is niet het enige zie-
; kenhuis dat mensen niet meer zo
: lang in bed laat liggen. Jansen: ,,We
izijn in D_elft en Sittard wezen kij-
i ken, daar doen ze het ook. Maar daar
, is het een project van oÍthopeden.
, gij ons doen alle disciplines mee.
i Dat maakt ons protocol toch uniek."
iledereen in het ziekenhuis die met
i de heup- en kniepatiënten te maken
iheeft, is erbij betrokken. ,,Vandaar
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ook dat jaar voorbereiding", legt
Jansen uit. ,,Iedereen móet over-
ruigd zijn van het nut en de patiënt
hetzelfde verhaal vertellen: de or-
thopedieconsulent, de anesthesist,
de verpleger, de ffsiotherapeut."
Het is belangrijk, vertelt Curvers,
dat de patiënt goed weet wdteÍ gaat
gebeuren. ,,D an zijn ze minder bang
en hebben ze minder stress. En min-
der stress geeft minder pijn."
Het hele ziekenhuis ziet de voorde-
len van de {rieuwe atnpak,zegtJan'
sen. ,,Tot de voedingsassistenten
aan toe. Die merken dat de patiën-
ten na de operatie gewoon stevig
eten, in plaats van te spugen in een
bakje. En de anesthesisten zijn ook
blij, want die hoeven de patiënten
na de operatie helemaal niet meer te
zienl'
De nieuwe aanpak wordt toegepast
bij alle patiënten, jong en oud. Jan-
sen: ,,Iedereen heeft er baat bij."
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McDrive, we zijn wel zorgvuldig.
We zijn begonnen met mensen zes
uur in bed te houden en hebben ge-

zien dat we dat konden terugbren-
gen naar vier uur."
Jansen en Curvers hebben samen
met hun collega's van anesthesie, fy-
siotherapie, afdeling, en

Ie gaat veel te snel, doe maar rus-
tig a.;rn, zeggen haar kamergeno-
ten. Maar daar voelt Dohle niets
voor. ,,Lopen gaat Prima met een
rekje. En thuis kan mijn man voor
mij zorgen, die is met Pre-Pensi-
oeÍ1."
En eerlijk is eerlijk ze voldoet aan
het criterium van de fYsiothera-
peuten voor ontslag uit het zie-
kenhuis. Zekanhaar knie negen-
tig graden buigen. ,,MeeÍ zelfs."
Toegegeven: ze heeft nog wel heel
veel pijn van de operatie. ,,Maar ik
heb medicijnen."

'Vanavond naar huis'
leiderdorp * Alles in het fujnland
Ziekenhuis is erop gericht om Pa-
tiënten die een heup- of knieoPe-
ratie hebben gehad snel weer mo-
biel te krijgen, maar bij het bed
van mevrouw O. Dohle trekt oÍ-
thopeed Joris ]ansen toch wel
even zijnwenkbrairwen oP.,,Ik ga
vanavond naar huis", zegt de
vrou\ry die woensdagmiddag een
nieuwekniekreeg al een daglater.
,,In de folder staat vier à vijf da-

, gen, maar ik wil eruit'', zegt de-Voorschotense. 
,,Wat moet ik

hierl"


