
 
 
 
 
 

Anti  
Luxatiebrace  



Zojuist heeft u een zogenoemde antiluxatie brace aangemeten gekregen.  
Dit heeft uw dokter voor u bepaald omdat er vergroot risico is op een  
heupluxatie. Dit kan zijn doordat u recent een heupluxatie heeft gehad, 

of omdat er tijdens een operatie complicaties zijn opgetreden.  

Wat is een heupluxatie?  

Tijdens een heupluxatie schiet  
de kop van uw (kunst)heup uit de  
'kom'. Dit kan in sommige gevallen  
al gebeuren bij een minimale 

beweging. Een heupluxatie is  
vaak zeer pijnlijk en gaat samen  
met een afwijkende stand van 

het been.  
 
De antiluxatiebrace  
Nadat uw heup gereponeerd (kop  
terug in de kom zetten) is, vraagt  
de orthopedisch- of traumachirurg 

een antiluxatiebrace voor u aan.  
Vaak wordt deze binnen een 

dagdeel bij u aangemeten.  
Deze antiluxatiebrace voorkomt  
het opnieuw luxeren(uit de  
kom schieten) van de heup. De  
antiluxatiebrace beperkt u in uw 

bewegingen waardoor uw heup  
niet opnieuw uit de kom kan  
schieten. In de praktijk betekend  
dit dat u uw been ongeveer 70-80° 

naar voren en 5-10° naar achteren  
kunt bewegen. Ook wordt uw 

been door de brace enigszins 

naar buiten gedrukt waardoor 

uw benen iets wijder uit 

elkaar  
staan. Op deze manier wordt een 

constante druk van de kop in de 

kom van uw heup gewaarborgd.  

U moet uw brace gedurende 6  

weken 24 uur per dag dragen,  
tenzij uw behandelend arts anders 

voorschrijft.  
Het is daarom ook niet toegestaan  
uw brace los te maken, enkel  
tijdens het wassen mag de brace 

in een gecontroleerde omgeving  
tijdelijk los. De brace werkt  
alleen als deze op de juiste manier  
gedragen wordt, u moet daarom  
regelmatig controleren of de brace 

niet verschoven is of te los zit.  
 
Lichamelijke verzorging  
Afhankelijk van uw lichamelijke  
gesteldheid moet u in bed  
gewassen worden of mag u staand  
douchen. Uw arts zal u vertellen 

wat voor u van toepassing is. Het 

wassen met een antiluxatiebrace  
moet altijd plaatsvinden met  
volledige begeleiding van iemand  
uit uw omgeving of de thuiszorg.  
 
In bed: Wanneer u op bed ligt  
om gewassen te worden, mag de 

brace voorzichtig even af. Vanaf  
het moment dat u op bed ligt  
zonder brace mag u niets meer  
doen. Vooral niet zelf de brace om 

en af doen. Na het wassen kan de 

brace weer aangelegd worden, zie  
hievoor: 'het aanleggen van de 

antiluxatiebrace'.  



Douchen: Als uw arts goed-  
keuring gegeven heeft om  
staand te douchen, mag u onder  
begeleiding van uw naaste of 

thuiszorg plaatsnemen in de  
douche. Als u stabiel staat mag 

deze de brace bij u afdoen.  
Zodra u zonder brace staat mag 

u niet meer draaien, bukken of  
hurken! Zorg dus dat uw  
shampoo hoog staat! Zodra u  
klaar bent met douchen, moet u 

weer geholpen worden met het 

aanleggen van uw brace.  
 
Vergoeding  
De antiluxatiebrace wordt in  
overleg met uw zorgverzekeraar  
vergoed. Deze voorziening  
mag slechts eenmalig verstrekt  
worden. Voor meer informatie  
kunt u uw polisvoorwaarden 

raadplegen.  
 

Bekkenband  

 
 
 

Scharnier  
 
 
 
 

Dijbeensteun  

 
 
 

Dijbeenband  

Tips voor thuis  
- Neem altijd plaats op een hoge  
stoel. Hierdoor zal de buikband  
minder in uw buik drukken en  
komt er minder spanning op uw 

heup.  
- Draag uw onderbroek altijd  
over uw antiluxatiebrace. Dan 

hoeft de brace niet af en kunt  
u zelfstandig naar het toilet. 

Indien uw toilet laag is, kunt  
u bij een thuiszorgwinkel een 

toiletbril-verhoger huren.  
- Om huidirritatie tegen te gaan,  
raden wij aan een hemd of  
T-shirt onder uw brace te 

dragen.  
- Neem geen plaats in auto's  
met een lage instap. Hierdoor  
komt er onnodig veel druk op de 

heup.  
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Het aanleggen van de anti  

luxatiebrace  
Zowel bij het staand als in bed om-  
doen van de antiluxatiebrace moet u  
geholpen worden door iemand anders.  
 
Het scharnier moet ter hoogte van  
uw heup zitten. U kunt uw heup  
vinden door het gebied rond uw heup af  
te tasten totdat u groot botpunt voelt.  
Ter hoogte van dit botpunt moet het 

scharnier zitten (zie afb. 1).  
 
Zodra deze hoogte bekend is 

slaat men de bekkenband om 

uw middel. De rugplaat moet  
in het midden van uw rug zitten en de  
bekkenband op de taille (zie afb. 2),  
 
Dan doet u de bekkenband stevig 

dicht met de klittenband sluiting.  
Aan weerszijde van de brace zit een  
metalen ring aan een touw. Deze ringen  
trekt u naar voren en plakt u met de  
klittenbandsluiting midden voor op de 

bekkenband (zie afb. 3). U voelt hierbij 

steun in uw rug komen.  
 
Tot slot moet men de band boven uw knie 

stevig vastmaken. Het is belangrijk dat de  
brace stevig vastzit. Doet u dit niet, dan  
bestaat het risco dat uw heup wederom zal 

luxeren.  
 
Voor vragen kunt u altijd contact met  
ons opnemen. Op de achterzijde van dit 

boekje vindt u onze contactinformatie.  
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Daar waar standaard stopt, gaan wij verder 
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