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Verzorging van uw kind in een 

gipsbroek

Uw kind heeft of krijgt binnenkort een gipsbroek. Hieronder 
volgen een aantal tips en adviezen die het dragen van een 
gipsbroek vergemakkelijken.
 
Hoe verzorgt u het gips?
•	 Het gips mag niet nat worden, omdat dit huidproblemen kan 

veroorzaken. Nat gips kunt u met de föhn op een lauwe stand 
drogen.

•	 Wij adviseren u om incontinentieverband te combineren met 
een kleinere maat luier met de flappen eraf geknipt (inlegger). 
Het uiteinde van de inlegger kan ongeveer 2 cm onder het gips 
geschoven worden zowel aan de voor- als achterkant. Dit voorkomt 
dat er ontlasting langs de luier weg lekt.

•	 Verschoon de luier vaker dan normaal.
•	 Vieze randjes kunt u reinigen met een vochtig doekje met wat 

wasmiddel.
•	 Een vieze gipsbroek is geen reden om het gips te wisselen. Dit in 

verband met het behoud van de stand van de heup of het been.
 
Lichamelijke verzorging
•	 Uw kind kan niet douchen. Was uw kind met de hand.
•	 U kunt de haren van uw kind wassen, door uw kind op zijn/haar rug 

op een aankleedkussen op het aanrecht te leggen. Ondersteun het 
hoofdje boven de wasbak.

•	 Billen en stuit kunt u opfrissen met een goed uitgeknepen washand 
zonder zeep. Droog na met een droge washand.

•	 Smetplekjes of rode billetjes kunt u verzorgen met een heel dun 
laagje zinkzalf.

•	 Het is verstandig om uw kind uit de zon te houden in verband met 
transpireren en het gevaar op smetplekken.
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Houding en optillen
•	 Als uw kind op de rug ligt kunt u de beentjes ondersteunen met een 

handdoekrol of kussentjes. Hierdoor drukt de gipsbroek niet met de 
randen in de rug of maagstreek en worden de voetjes ondersteund.

•	 Uw kind mag gewoon op schoot zitten.
•	 Til uw kind nooit onder de oksels op maar ondersteun altijd de billen.
 
Slapen
Soms kan er bij een kind met een gipsbroek een andere slaapgewoonte 
ontstaan. Dit kan komen door het onvermogen zelf te kunnen draaien. 
Dit kan in de eerste periode voor verstoorde nachten zorgen.
 
Tips voor het slapen
•	 Leg uw kind op de rug in bed. Als uw kind op de buik ligt kan het niet 

zelf terug draaien. Dat kan gevaarlijk zijn.
•	 Bij rugligging is het belangrijk om een kussen onder de beentjes te 

leggen. Het kussen moet goed aansluiten (niet te dik of te dun). U 
voorkomt hiermee stuwing (ophoping van vocht in de voetjes).

•	 Een kind met een gipsbroek heeft het snel warm. Denk hieraan bij 
het toedekken van uw kind.

 
Voeding
•	 Borstvoeding kunt u gewoon blijven geven. Gebruik eventueel een 

kussen ter ondersteuning.
•	 Gebruik geen voedingsmiddelen die extra gasvorming stimuleren, 

zoals uien, bonen en erwten. Dit geldt ook voor koolzuurhoudende 
dranken.

•	 Laat uw kind verspreid over de dag kleinere porties eten.
•	 Kinderen in een gipsbroek bewegen minder dan normaal en 

verbruiken minder calorieën.
 
Kleding
•	 Een kind met een gispbroek kan geen gewone broeken dragen. Deze 

kunnen op maat worden gemaakt met een sluiting in de zijnaad 
of met een beensluiting. U kunt eventueel zelf aangepaste kleding 
maken. Meer informatie hierover vindt u op internet.
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•	 Ook is er kleding te verkrijgen bij gespecialiseerde bedrijven (zie het 
kopje 'Meer informatie').

•	 Uw kind kan over de luier een rompertje dragen. Waarschijnlijk heeft 
uw kind een grotere maat romper nodig.

 
Vervoer
Hoe u uw kind kunt vervoeren is afhankelijk van de breedte van de 
gipsbroek en de grootte van uw kind. Het vervoer kan plaatsvinden in 
een:
•	 Gewone kinderwagen (eventueel opgevuld met kussens).
•	 Tweelingkinderwagen.
•	 Tweelingwandelwagen (zitjes naast elkaar).
•	 Maxi cosy opgevuld met kussen zodat de beetjes ruimte krijgen.
•	 Bolderkar voor grotere kinderen of kinderen met breed gips.
•	 U kunt eventueel kinderwagens en dergelijke huren bij 

gespecialiseerde bedrijven (zie het kopje 'Meer informatie').
 
Spelen en bewegen
Probeer uw kind zo normaal mogelijk te behandelen en bij activiteiten 
te betrekken.
Uw kind kan niet lopen, maar tijgeren of kruipen lukt vaak wel.
Soms lukt het kinderen zelf om te draaien en in buikligging te kruipen, 
een enkele keer om te staan. Dit mag u niet stimuleren. Uw kind mag 
best op de buik gelegd worden om te spelen en ook neergezet worden. 
Let erop dat het kind niet kan omvallen. Wees u ervan bewust dat uw 
kind niet zelf terug kan draaien.
 
Aandachtspunten
•	 Voor het aanleggen van de gipsbroek kunt u eventueel een kleur van 

het gips uitkiezen. Neemt u daarvoor telefonisch contact op met de 
gipskamer.

•	 Let erop of de voetjes van uw kind mooi roze en niet te koud zijn. De 
voetjes moeten goed kunnen bewegen. Bij een te strak zittend gips 
wordt de bloedcirculatie belemmerd.

•	 Let erop of er geen rode drukplekjes rondom enkeltjes en gipsranden 
zijn.
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•	 Na ontslag gaat u met uw kindje langs de gipskamer voor controle 
van het gips op scherpe uitsteeksels of randjes.

 
Wanneer neemt u direct contact op?
•	 Als uw kind koorts heeft.
•	 Als er sprake is van zwelling of verkleuren van de tenen (blauw of 

wit).
•	 Als de tenen koud zijn en niet kunnen bewegen.
•	 Als uw kind pijn, gevoelloosheid en tintelingen in de tenen aan geeft.
•	 Als na een heupoperatie wonden erg vies ruiken.
 
Neem in bovenstaande situaties binnen kantooruren contact op met 
de polikliniek Orthopedie of de gipskamer. Buiten kantooruren wordt 
u bij het bellen van de gipskamer automatisch doorgeschakeld naar de 
Spoedeisende Hulp.
 
Controle
U komt op controle bij de chirurgisch orthopeed op de polikliniek 
Orthopedie. Van de chirurgisch orthopeed hoort u wanneer u verwacht 
wordt.
 
Verhinderd
Kunt u niet naar uw afspraak komen, geef dit dan zo spoedig mogelijk 
door aan de gipskamer.
 
Vragen
Als u tussen de afspraken of erna nog vragen heeft, kunt u binnen 
kantooruren contact opnemen met de polikliniek Orthopedie of de 
gipskamer. Buiten kantooruren wordt u bij het bellen van de gipskamer 
automatisch doorgeschakeld naar de Spoedeisende Hulp.
 
Meer informatie
•	 www.heupafwijkingen.nl (Onder het kopje 'Hulp en ondersteuning' 

vindt u informatie met betrekking tot hulpmiddelen, vervoer en 
kleding)

•	 www.kiekhipwear.nl (voor kleding)
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Contactgegevens 
Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
 
Spoedeisende Hulp
040 - 239 96 00
 
Gipskamer
040 - 239 96 50
 
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Orthopedie 
kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/orthopedie



Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


