
        
 

 
 
 
 
 

Informatiedag over Heupprotheses 
 

Zaterdag 28 juni 2008 
  

 

De operatie waarbij een versleten heupgewricht wordt vervangen door een prothese, de 
totale kunstheup, is één van de meest succesvolle orthopedische ingrepen. In de loop der 
jaren zijn er verschillende typen heupprothesen ontwikkeld en verfijnd. Toch heeft 
deze vorm van behandeling vaak minder goede resultaten bij jongere patiënten. Vooral 
voor deze patiëntengroep is een aantal jaren geleden de resurfacingprothese ontwikkeld, 
die inmiddels ook in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen wordt toegepast. Van dit 
type prothese zijn echter de resultaten op langere termijn nog niet bekend. 
  
De Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie (SPO) en de Vereniging Aangeboren 
Heupafwijkingen (VAH) krijgen veel vragen van hun leden en individuele patiënten over 
de voor- en nadelen van deze behandelmethodes. Om u deskundig te informeren over de 
laatste inzichten van beide mogelijkheden organiseren wij een informatiedag voor 
iedereen die meer wil weten over heupprotheses. 
  
  

Programma 

Op zaterdag 28 juni 2008 zal dr. B.W. Schreurs een lezing geven over de totale 
heupprothese en dr. J. de Waal Malefijt over de resurfacingprothese. Uiteraard is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deelnemende orthopedisch chirurgen en 
aan de gespreksleider, dr. Paul Rompa. Ook zullen twee patiënten die deze operaties 
hebben ondergaan over hun ervaringen vertellen.  
  
De informatiedag wordt gehouden in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. 
De dag begint om 10.30 uur (zaal open vanaf 10.00 uur) en duurt tot ca. 14.30 uur. Het 
definitieve programma kunt u nalezen op de websites van de VAH en de SPO. 
  
De toegang bedraagt € 5,- voor leden, begunstigers en donateurs van de VAH en de SPO 
(incl. 2 consumpties en een eenvoudig lunch). Aan niet-leden wordt een bijdrage van 
€10,- gevraagd.  
 
  

Aanmelden 

 

U kunt zich aanmelden via de websites van de VAH of de SPO: 
www.heupafwijkingen.nl of www.patientenbelangen.nl 

 
 
 
Deze informatiedag wordt georganiseerd door de: 
Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie, T: 026–3215154 E: info@patientenbelangen.nl 
Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen, T: 0900–4387 397 (€ 0,10 p/min.) 
E: info@heupafwijkingen.nl 
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