Coxitis fugax

heupontstekingen bij kinderen
Orthopedie

Coxitis fugax (heupontsteking bij kinderen)
Inleiding

Coxitis fugas is een relatief veelvoorkomende heupaandoening die het vaakst
gezien wordt bij kinderen tussen de 3 en 10 jaar. Er is sprake van een goedaardige
irritatie van het heupgewricht zonder dat daar een direct aanwijsbare oorzaak voor
is. Er treed een ontstekingsreactie op in het gewrichtskapsel van de heup. Vaak is
dat maar aan één zijde te vinden.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de ontstekingsreactie is onbekend.

Klachten

De klachten die kinderen ervaren zijn:
Pijn in de heupregio (lies), het bovenbeen en soms de knie
Het looppatroon is verstoord en het kind loopt mank.
Soms wil het kind helemaal niet meer staan of lopen
Het zijwaarts heffen en draaibewegingen van de heup zijn beperkt.
Meestal voel het kind zich niet ziek, maar kan er wel een geringe
temperatuursverhoging zijn.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van lichamelijk en echografische
onderzoek. Men ziet dat het kind niet of moeilijk loopt en bewegingen van de heup
zijn pijnlijk.
Bij een echo vindt men vocht in het heupgewricht. Soms kan het zijn dat er een
gewrichtspunctie wordt afgenomen en in een laboratorium onderzocht om te kijken
of er daadwerkelijk een infectie in het heupgewricht is.

Behandeling en herstel

De behandeling bestaat uit rust, eventueel ondersteund met pijnstilling. Het
kind mag tijdelijk niet lopen, maar hoeft meestal niet opgenomen te worden. De
symptomen verdwijnen over het algemeen volledig zonder restverschijnselen en
houden maximaal 1 a 2 weken aan.
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Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Contact

Poli Hoorn: 0229 25 78 21
dagelijks van 8.00 - 17.00 uur
Poli Purmerend: 0299-45 71 32
dagelijks van 8.00 - 17.00 uur
Poli Enkhuizen: 0228 31 23 45
Zie ook www.Dijklander.nl
Algemene informatie over orthopedische aandoeningen kunt u vinden op internet
bij www.orthopedie.nl; www.orthopeden.org; www.zorgvoorbeweging.nl; www.
patientenbelangen.nl; of www.patellofemoraal.nl
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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