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Orthopedie binnen de  
Sint Maartenskliniek

De meeste mensen ondergaan met succes een 

kunstheupoperatie. Toch kunnen er (na verloop van tijd) 

klachten ontstaan. De prothese zit bijvoorbeeld los of er 

ontstaat een infectie. Soms is het dan noodzakelijk om 

opnieuw een operatie te verrichten waarbij wij 

onderdelen of de gehele prothese vervangen.  

Deze hersteloperatie wordt een revisieoperatie 

genoemd. De operatie is erop gericht om pijn en 

klachten weg te nemen en het functioneren te 

verbeteren. De Sint Maartenskliniek voert in Nederland 

verreweg de meeste heuprevisieoperaties uit.  

Patiënten uit heel Nederland komen naar onze kliniek. 

In dit overzicht vindt u de belangrijkste feiten.

Aantal heuprevisieoperaties: 276
Leeftijd oudste patiënt: 96
Leeftijd jongste patiënt: 17
Gemiddelde reisafstand patiënten in km: 83
Mensen die elders al in behandeling zijn geweest komen 
vervolgens bij de Sint Maartenskliniek op aanraden van een 
(huis)arts, maar ook door zelf op zoek te gaan naar informatie.

60% van onze verwijzingen voor klachten aan 
heupprothese is afkomstig van huisartsen.

83%
van onze heuprevisiepatiënten is al in een 
ander ziekenhuis in behandeling geweest 
voor zijn klachten voordat hij bij de 
Sint Maartenskliniek komt.

Snel terecht: patiënten die voor een heuprevisie komen krijgen 
voorrang.

Meeste orthopediepatiënten  
per jaar: 35.000
Meeste orthopeden: 37
Aantal orthopedisch chirurgen die 
regelmatig een heuprevisie 
uitvoeren: 7
Lid van International Society of Orthopaedic Clinics 

Zorg op meerdere locaties: Nijmegen, Woerden en Boxmeer
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(Bij één patiënt kunnen meerdere redenen een rol spelen  
om de prothese te vervangen)

www.maartenskliniek.nl/heuprevisie

Redenen voor heuprevisies

De Sint Maartenskliniek voert 7,5 keer zoveel heuprevisies uit 

als een gemiddeld ander ziekenhuis.

Innovatief
Nergens in de wereld worden zo veel 3D-heupprotheses geplaatst  

als in de Sint Maartenskliniek. Daarnaast doen we constant 

(wetenschappelijk) onderzoek naar betere methoden en protheses.
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Oxford heupscore
Mensen die een revisie van de heupprothese krijgen vanwege 

(verdenking op) infectie geven aan dat hun pijnintensiteit en 

functionele beperking na de operatie een stuk lager liggen dan 

voor de operatie. 

Pijnintensiteit en functionele beperking
(60 grootste, 12 is laagste)

Voor de operatie: 47
4 maanden na operatie: 31
1 jaar na operatie: 29

Heuprevisie-
operaties
bij de Sint Maartenskliniek

Jonger dan 50
Ouder dan 80

Van 70 tot 79

Van 50 tot 59

Van 60 tot 69

Heuprevisieoperaties 2019
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Complex
• We hebben alle specialismen in huis om infecties en andere 

klachten aan protheses te behandelen.

• We weten wanneer we welke techniek moeten gebruiken:  

T-Mars systeem, botimpactie of een 3D-geprinte prothese.
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Zo scoren we op ZorgkaartNederland:

Sint Maartenskliniek 1.582

Huisartsen uiten hun tevredenheid met een 8,5 gemiddeld.

Experts


