De gipsbroek
Gipskamer

Informatie over de gipsbroek bij heupluxatie
De gipsbroek

Verzorging van het kind met een gipsbroek.

Uw kind heeft een gipsbroek aangemeten gekregen als nabehandeling bij een
heupluxatie. Het is een kunststof gipsverband, de binnenkant bestaat uit een
katoenen kous en watten om de huid te beschermen. Soms wordt er een stok
tussen de benen geplaatst voor de stevigheid van het gips. Dit stokje is niet
bedoeld om het kind aan op te tillen. Ook mag u het kind niet alleen onder de
oksels optillen maar moet het altijd ondersteund worden.
Als het kind op de rug ligt moet er een kussen of handdoekrollen onder de beentjes
liggen. Daardoor heeft het kind minder last van druk van het gips in de rug. Ook
zwelling van de voetjes wordt zo voorkomen omdat de beentjes dan iets hoger
liggen.
Het kind mag gerust op schoot worden genomen.
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Verzorging van het gips.

Hieronder geven wij een aantal tips voor de behandeling van het gips om
problemen te kunnen voorkomen.
• Verschoon regelmatig en vaker dan normaal de luier.
• Als het gips bij de randen nat is geworden kan dit gedroogd worden met een
föhn op een lauwe stand.
• Bij ontlasting of diarree in het gips kunt u met wegwerpdoekjes tussen het gips
en de huid dit proberen te reinigen. Mocht het echt niet schoon te krijgen zijn
neem dan contact op met de gipskamer.
• Het kunststof kan erg scherp worden en de randen zijn daarom afgeplakt met
vilt om de huid te beschermen. Als dit nat of vies is geworden kunt u contact
op nemen met de gipskamer en eventueel een nieuw stuk vilt halen om het te
vervangen.
• Controleer in het begin regelmatig of het gips niet te strak zit, of de kleur van de
teentjes nog goed is (rose) en ze nog lekker warm zijn.

Lichamelijke verzorging.

Om te voorkomen dat het gips nat en vies wordt door urine gebruikt u eerst een
inleg luier. (bv tena of depend van Mölnlycke, of een inlegluier van Kruidvat) Deze
stopt u tussen de gipsbroek en de huid. Hierover heen gaat een gewone luier.
Mochten de randjes dan nog nat worden kunt u deze met een föhn op lauwe stand
droogföhnen.
Omdat het gips niet nat mag worden kan uw kind niet in bad en moet u het gewoon
wassen.

Kleding:

door het gips kan het kind geen gewone broek aan. Het makkelijkste is om de
binnennaad los te halen en er klittenband of strikjes aan te zetten om het zo dicht
te maken. Een rompertje kan wel aan als deze een maatje groter is dan u gewend
bent om uw kind aan te trekken.
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Wanneer contact opnemen.
•
•
•
•

Als het kind koorts krijgt
Blijft huilen
Blauwe of witte teentjes en voeten krijgt wat niet overgaat als de beentjes hoog
liggen.
Er een “vreemde” geur uit het gips komt.

Contact

Bij vragen of klachten kunt u telefonisch contact opnemen met de gipskamer;
Tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur belt u 0229-208259.
Buiten kantooruren belt u de Spoedeisende Hulp 0229-257699.
NB: Ga met vragen of klachten niet naar de huisarts of de huisartsenpost. Neem
altijd contact op met het ziekenhuis.
De gipskamer heeft ook een internetsite met informatie www.dijklander.nl/zorg/
afdelingen/gipskamer
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Notities:
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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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