
Wat is een Hallux Valgus?
Hallux is de medische term voor grote teen en valgus staat 
voor een standafwijking naar buiten. Hallux valgus staat 
dus voor een grote teen die naar buiten staat. Door de 
stand afwijking ontstaat er een knobbel aan de basis van 
de grote teen en wordt de voet breder. Hallux valgus komt 
voornamelijk voor bij vrouwen . De oorzaak is waarschijnlijk 
erfelijk maar het dragen van nauw schoeisel kan bestaande 
klachten zeker verergeren.
De klachten van een hallux valgus ontstaan door wrijving 
van schoeisel over de huid over de knobbel. De kapsels 
en onderhuid ontsteken hierdoor en worden dikker. Door 
de spanning op het kapsels en de pezen zal de grote teen 
steeds meer naar buiten geduwd worden en tegen de twee-
de teen aan drukken. Deze druk zal op den duur de tweede 
teen uit evenwicht brengen met een hamerteen tot gevolg. 
Door deze hamerteen ontstaat overdruk op de voetzool ter 
hoogte van het gewricht met pijnklachten tot gevolg.
Bij een lang bestaande hallux valgus kan ter en gevolge van 
de stand afwijking kraakbeen schade ontstaan in het ge-
wricht met artrose tot gevolg. 

Waaruit bestaat de operatie
Door een operatie wordt de stand gecorrigeerd.  
Hamertenen worden eventueel gelijktijdig gecorrigeerd. 
De operatie gebeurt onder algemene anesthesie of met 
een epidurale verdoving. Daarnaast wordt bij een aantal 
patiënten de zenuw in de knie verdoofd (n. popliteus blok). 
Hierdoor is het mogelijk om de operatie via daghospitaal 
uit te voeren. Sommige patiënten blijven toch één nacht 
opgenomen. 

Afhankelijk van de gebruikte techniek wordt een gips aan-
gelegd of een speciale schoen voorgeschreven waarmee ge-
stapt kan worden. In beide gevallen zal het ongeveer 6 tot 12 
weken duren voordat de voet voldoende ontzwollen is zodat 
een normale schoen gedragen kan worden. De keuze tussen 
algemene of epidurale anaesthesie wordt met de anaesthesist 
besproken.

Wat breng ik mee
• Uw SIS kaart
• Uw identiteitskaart
• Uw verzekeringskaart of –formulieren
• Resultaten pre-operatieve onderzoeken zo aangevraagd  

bij huisarts 
• Lijstje met medicatie die u normaal neemt

Wat laat ik thuis
• Geld en juwelen, waardevolle spullen

Voorbereiding
• Uw blijft nuchter : niet eten of drinken vanaf 24u de avond 

voor de ingreep. Soms is een aanpassing mogelijk maar dit 
mag enkel als de behandelende specialist  dit expliciet zegt

• Alle nagellak verwijderen van vinger-en teennagels
• Geen maquillage aanbrengen

Na de ingreep
• U blijft op de ontwaakzaal tot u goed wakker bent. Uw chi-

rurg kot in de namiddag langs om u te ontslaan
• Bij het verlaten van het ziekenhuis moet een volwassen 

persoon u begeleiden
• Na een algemene verdoving kan u zich wat slaperig, ijl of 

duizelig voelen. Daarom mag u de eerste 24 uur geen voer-
tuigen of machines besturen, alcohol gebruiken of belang-
rijke documenten ondertekenen

• lichte misselijkheid is mogelijk, als die na 24 uur nog niet 
beter is liefst contact opnemen met uw huisarts

Rust, hoogstand, ijs
Het is in de beginperiode heel belangrijk dat u zich hieraan 
houdt: door de operatie zal uw voet opzwellen. Wanneer u de 
voet laat afhangen zal dit erger worden met pijn tot gevolg. 
Hoogstand is dus zeer belangrijk. Daarnaast moet om de zes 
uur gedurende een half uur een ijszakje op het verband of 
gips gelegd worden. Hiermee verminderen de pijn en zwel-
ling. Hoe beter dit in de beginperiode wordt nageleefd, hoe 
minder zwelling er zal ontstaan en hoe sneller de revalidatie 
zal verlopen. Indien u een prik in de knie kreeg kan het soms 
24 uur duren voor het effect hiervan is uitgewerkt. U voelt 
dus geen pijn, het is echter ook in deze gevallen heel belang-
rijk de voet omhoog te houden.

Pijnstilling
Voor uw vertrek wordt pijnstilling voorgeschreven. Het is 
belangrijk de medicatie in te nemen wanneer u de pijn voelt 
opkomen. Het heeft geen zin te wachten met pijnstilling tot 
de pijn te ernstig wordt, het zal dan namelijk veel moeilijker 
zijn de pijn weer op een comfortabel niveau te krijgen. 
De volgende medicatie kan worden voorgeschreven (indivi-
dueel aangepast). 

• Paracetamol 1 gram (bv. Dafalgan forte, Algostase, …) 
 Inname : 4 X 1 per dag (om de 6 uur) 
 Neveneffecten : zelden 
• Ibuprofen 600 mg (bv. Brufen 600; …) 
 Inname : 2 X 1 per dag (om de 12 uur)
 Neveneffecten : maaglast, maagzweren
• Tramadol (vb Tradonal odis 50;...) 
 Inname : 2 X 1 per dag (om de 12 uur)
 Neveneffecten : misselijkheid

 I Wat moet u weten 
bij een Hallux Valgus 
operatie

 I Specifieke 
raadgevingen



 I Autonome verzorgingsinstelling

Hallux Valgus operatie 
Informatiebrochure

ASZ
campus aalst  chirurgisch dagziekenhuis
Merestraat 80
9300 Aalst
t +32 (0)53 76 40 60  (chirurgisch dagziekenhuis)
t +32 (0)53 76 49 14  (Aalst - consultatie orthopedie)
t +32 (0)9 368 82 06  (Wetteren - consultatie orthopedie)
t +32 (0)53 76 40 60  (buiten kantooruren - spoed)

V.U.: Sabine Siau, alg. dir wnd., p/a ASZ, Merestraat 80, 9300 Aalst

Deze medicatie mag gecombineerd worden. Bij ernsti-
ge pijn is het dus toegestaan om 4 maal Parcetamol én             
2 maal Ibuprofen én 2 maal Tramadol retard per dag in 
te nemen !

Gips
Meestal wordt voor uw comfort een gips aangelegd.          
U mag hier niet op steunen en u dient met krukken te 
stappen. Bij de eerste wondcontrole na 5 dagen wordt 
de gips vervangen door een speciale schoen waar u mee 
mag stappen. Deze schoen dient 5 weken gedragen te 
worden.

De operatiewond
Na de operatie wordt uw voet ingepakt in een watten-
verband en meestal een gips. Deze wordt na 5 dagen ver-
wijderd en dan gebeurt ook de eerste wondzorg. Nadien 
krijgt u opnieuw een verband dat gesloten mag blijven 
tot de volgende wondcontrole 2 weken na de operatie, 
waarbij de hechtingen worden verwijderd en een druk-
verband wordt meegegeven. Dit verband wordt overdag 
gedragen maar mag ’s nachts uit. Twee dagen na het ver-
wijderen van de hechtingen is de huid voldoende gene-
zen om een bad of douche te nemen. Ook kunnen vanaf 
nu warm – koud baden toegepast worden. Indien er ook 
een operatie voor hamertenen gebeurde, zitten er pinne-
tjes in uw tenen. In dit geval dient u te wachten met een 
bad of douche tot deze pinnetjes verwijderd zijn (4 – 6 
weken).

Trombose
Na een operatie van de voet kunnen er stolsels in de 
aders ontstaan. Om dit te voorkomen worden spuitjes 
heparine voorgeschreven (bv. Clexane, Fraxiparine, …). 
Deze spuitjes moeten dagelijks op hetzelfde tijdstip 
worden toegediend. De dosis en duur van de behandeling 
worden bepaald aan de hand van uw risicoprofiel 
(leeftijd, gewicht, geslacht, roken, de pil,...). Naast de 
injecties is het belangrijk de tenen te bewegen en de 
kuitspieren regelmatig op te spannen. Dit bevordert 
de bloedcirculatie waardoor de kans op een trombose 
vermindert. 

Ondanks deze maatregelen kan er soms toch nog trombose 
optreden. De klachten zijn meestal ernstige pijn in de kuitspier 
en ernstige zwelling van het volledige onderbeen. Indien deze 
klachten zich voordoen dient u contact op te nemen met uw 
chirurg of huisarts.

Schoenen
Na de eerste controle krijgt u een speciale schoen op de 
raadpleging waarmee u kunt stappen. Na zes weken 
mag u een normale, comfortabele schoen dragen. 
Meestal duurt het nog een zestal weken voordat
 alle schoenen gedragen kunnen worden. 

Controles
5-7 dagen : eerste wondcontrole 
2 weken : verwijderen van de hechtingen 
4 weken : verwijderen pinnetjes voor hamer-
                     teencorrectie 
6 weken : controle met röntgenopname 
12 weken : controle 
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