
Hoe u voorbereid bent en veilig blijft bij een ziekenhuisopname met het 

Ehlers-Danlos syndroom (EDS) 

Dit artikel geeft een overzicht van manieren waarop u zich kunt voorbereiden op een 

ziekenhuisverblijf als u EDS heeft, evenals tips over chirurgische voorbereidingen en uw eigen 

belangenbehartiging voor patiënten. 

 

Mensen met het Ehlers-Danlos syndroom (EDS) hebben vaak een operatie nodig om 

gewrichtsproblemen, botbreuken of hernia's te verhelpen. Dergelijke procedures kunnen voor 

sommigen echter problematisch zijn. Als u EDS hebt en een operatie wilt ondergaan, moet u 

rekening houden met een aantal zaken.  

 

Ten eerste tast EDS het bindweefsel aan dat structuur geeft aan gewrichten, huid, bloedvaten en 

andere weefsels en organen in het hele lichaam. Het eindresultaat van deze genetische afwijking is 

hypermobiliteit en instabiliteit van de gewrichten, anomalieën van de huidtextuur en fragiliteit van 

de vaten en weke delen. Dit kan het voor een ongetrainde medische professional een uitdaging 

maken om te weten hoe hij u goed moet verzorgen. Wees uw eigen beste advocaat en leer hoe u 

hen kunt helpen u te helpen. Het kan heel overweldigend zijn om te proberen veilig te blijven en te 

weten wat u moet doen als u in het ziekenhuis moet verblijven. Uw beste verdediging is om meer te 

leren en een paar stappen te nemen om u meer in controle te voelen en ervoor te zorgen dat uw 

ervaring zo aangenaam en veilig mogelijk is. Met de juiste voorbereiding bent u beter geïnformeerd 

en beschikt u over de nodige middelen om uw ziekenhuiservaring soepeler te laten verlopen.  

 
[Disclaimer: Het mediateam van EDS Awareness Chronic Pain Partners heeft in dit artikel verschillende bronnen 

verzameld om u wegwijs te maken. Raadpleeg de citaten in de bronnen hieronder en uw arts/chirurg voor 

medisch advies. Dit is geen medisch advies maar een samenvatting van gepubliceerd onderzoek en tips van 

patiënten die zonder verplichting of verantwoordelijkheid voor uw gebruik worden gedeeld]. 

 

Basiskennis 

Vanwege de mogelijke complicaties moet u een operatie alleen overwegen als laatste redmiddel en 

op advies van een chirurg. Overweeg een tweede of zelfs derde mening te vragen om er zeker van te 

zijn dat u de juiste beslissing neemt (zolang de situatie geen noodgeval is). Veel voorkomende 

complicaties bij EDS en chirurgie zijn overmatig bloedverlies, wondgenezingsproblemen, scheuren in 

bloedvaten en problemen met anesthesie en andere medicijnen. Ernstiger subtypes van EDS, 

waaronder vaataandoeningen met kwetsbare bloedvaten, kunnen gepaard gaan met hogere 

percentages complicaties. Een optimale behandeling begint met een chirurg die kennis en ervaring 

heeft met EDS of in ieder geval bereid is te leren en te luisteren. Vraag om een medisch team dat 

bekend is met uw risico's en behoeften voor de best mogelijke resultaten. Wees niet bang om voor 

uzelf op te komen, maar denk er ook aan uw artsen niet af te schrikken. Begrijp dat sommige 

complicaties ondanks alle inspanningen niet kunnen worden voorkomen, en laat uw medisch team 

weten dat u en zij aan dezelfde kant staan. 

 

Bereid u voor op wat u kunt beheersen 

EDS-patiënten moeten de risico's van chirurgische complicaties begrijpen, evenals veel voorkomende 

problemen rond langdurige wondgenezing en littekenvorming rond de operatieplaats. Andere 

problemen kunnen voortkomen uit comorbiditeiten zoals POTS, mastcelactiveringsstoornissen 

(anafylaxie, allergieën voor medicijnen) en complexe pijn. Informeer bij uw artsen naar de door hen 



aanbevolen wondverbanden, medische tapes of hechtoplossingen voor thuis tijdens de 

herstelperiode, met duidelijke verwachtingen over het schoonmaken van de wond. Bespreek ook uw 

opties voor pijnbestrijding, voedingsbehoeften, lichaamsbeweging en eventuele lichamelijke 

beperkingen of restricties na de operatie, zoals tillen of bukken en bukken.  

 

Hier zijn een paar dingen die u vóór uw operatie en verblijf in het ziekenhuis kunt doen om u beter 

voor te bereiden: 

• Bereid u zo mogelijk voor op een operatie of ziekenhuisverblijf door een noodplan op te 

stellen en bereid u voor op eventuele hulpverleners om u als EDS-patiënt beter te kunnen 

helpen door dit artikel te lezen met links naar informatie over het opstellen van een plan, het 

verkrijgen van een medisch identiteitsbewijs en het delen van uw medische dossier met 

hulpverleners.  

• Waarschuw uw chirurgisch team altijd van tevoren dat u het Ehlers-Danlos syndroom (EDS) 

en eventuele comorbiditeiten hebt. 

• Print dit artikel uit en geef het aan uw chirurg voor het gesprek. 

• Hydrateer consequent een paar dagen voor de ingreep (in aanvulling op de preoperatieve 

instructies die u van uw artsen krijgt) en overweeg het drinken van eiwitrijke shakes om 

ervoor te zorgen dat uw lichaam 2-5 dagen van tevoren goed gevoed is. 

• Informeer uw chirurg over de gewrichten die het vaakst subluxeren, omdat de kans daarop 

groter is onder narcose. 

• Laat een dierbare ook voor u pleiten door rechtstreeks (indien nodig steeds opnieuw) met 

elke wisselende verpleegkundige bemanning te spreken, en benadruk het belang van een 

eventuele anafylaxiereactie en hoe u in geval van nood hulp kunt inroepen (inclusief het 

indrukken van de Code Blue-knop op de muur). MCAS-patiënten kunnen dodelijk allergisch 

zijn voor typische ziekenhuisproducten zoals wrijfalcohol, jodium, enz. 

• Pak voor uw comfort de onderstaande lijst in met wat u mee moet nemen voor uw verblijf in 

het ziekenhuis om de kans op een goede afloop en een aangenamer verblijf te vergroten. 

Hier volgen enkele essentiële tips en samenvattingen uit publicaties die u met uw arts en/of 

chirurg kunt delen om complicaties te voorkomen: 

- Wees ervan bewust dat EDS-patiënten mogelijk meer plaatselijke verdoving en meer algehele 

anesthesie nodig hebben.  

- EDS-patiënten hebben een hoger percentage medicijnallergieën, soms gerelateerd aan 

mestcelaandoeningen.  

- Overweeg een echocardiogram vóór de operatie om te controleren op mogelijke problemen met de 

bloedvaten en het hart (aneurysma's, klepverzakkingen of hartritmestoornissen). 

- Vermijd extreme/langdurige positionering van de patiënt en overbelasting van reeds hypermobiele 

pezen en ligamenten. 

- Wees ervan bewust dat rib subluxaties mogelijk zijn, en wees voorzichtig dat de longen niet 

hyperinfleren. (voorkom hyperinflatie *EDS-Fonds) 

- Overweeg het sluiten van wonden met subcutane hechtingen en het gebruik van hechtpleisters, die 

langer dan normaal moeten blijven zitten om het genezingsproces te bevorderen. Overweeg ook het 

gebruik van een combinatie van hechting en kleefstrips voor het sluiten van de huid of adviseer 



opties voor thuisgebruik van Steri-strips (verkrijgbaar voor patiënten op Amazon) om wonden te 

sluiten na hechtingen en de wond langer dicht te houden. 

- Vermijd intramusculaire injecties omdat deze overmatige blauwe plekken kunnen veroorzaken. 

- Zorg dat u geen letsel of dislocatie van gewrichten veroorzaakt wanneer u uw ledematen optilt of 

uw kaak beweegt voor intubatie; veel patiënten hebben TMJ, hypermobiele kaken en bruxisme of 

klemmen, die allemaal kunnen zorgen voor moeilijkere intubatie en postoperatieve 

kaakcomplicaties. 

- Probeer zo mogelijk fluoroquinolon-antibiotica te vermijden vanwege het risico op verdere 

beschadiging van het bindweefsel. 

- Laat een medische waarschuwingsarmband maken en draag deze waardevolle identificatiemiddelen 

om medische teams en hulpverleners te helpen bij uw verzorging.  

- Vraag alle teamleden van het ziekenhuis, inclusief de verpleegkundigen van de PACU en de afdeling, 

om van tevoren op de hoogte te zijn van de unieke behoeften van de patiënt voor een optimale 

postoperatieve zorg en dat de afgedrukte tekens op hun kaart staan, duidelijk zichtbaar op de 

muurborden zijn aangebracht en duidelijk op de deur van de ziekenhuiskamer van de patiënt zijn 

aangebracht. 

 

Complicaties om op te letten tijdens ziekenhuisverblijf met hypermobiele EDS 

 Verdoving:  

• Plaatselijke verdoving werkt misschien niet, of de patiënt kan er op reageren (MCAS). 

• Epidurale anesthesie kan CSF-lekken veroorzaken, die bij EDS-patiënten mogelijk niet snel of 

niet volledig genezen. 

Bloedvaten: 

• Vooral bij mensen met vasculaire EDS kunnen zelfs kleine operaties scheuren van bloedvaten 

en verhoogde bloedingen of hematomen veroorzaken. Invasieve controle, zoals centrale 

veneuze katheters en behandeling, moet zoveel mogelijk worden vermeden. 

Positionering tijdens de operatie:  

• Onjuiste positionering kan leiden tot zenuwcompressie en -beschadiging, huidletsel of 

gewrichtsdislocaties; schuifkrachten moeten worden vermeden en gewrichten kunnen 

worden ondersteund door kussens. 

Intubatie:  

• Intubatie kan leiden tot schade aan de kaak, vooral bij mensen met TMJ. 

• Intubatie kan de instabiliteit van de halswervelkolom verergeren of zelfs veroorzaken.  

• Intubatie kan letsel aan de luchtpijp veroorzaken. Dit kan worden vermeden door een 

kleinere buis en fiberoptische technieken te gebruiken.  

 

 

 



Huid- en wondgenezing:  

• Veel mensen met EDS hebben een trage of gecompromitteerde wondgenezing. Hechtingen 

moeten mogelijk langer blijven zitten. 

• Bloedingen: Sommige EDS-patiënten hebben verhoogde bloedingen, die massaal 

bloedverlies kunnen veroorzaken tijdens grote operaties. In sommige gevallen kan medicatie 

ter verbetering van de bloedstolling worden overwogen.  

Postoperatieve complicaties:  

• Hematomen 

• Spierzwakte 

• Deconditionering 

Speciale maatregelen in geval van autonome neuropathie: 

• Bloeddrukschommelingen in de gaten houden: Bloeddruk en hartslag kunnen bij deze 

patiënten dramatisch schommelen, vooral bij verandering van houding. Tijdens de operatie 

kunnen lange perioden van hypotensie optreden.  

• Snelle revalidatie na de operatie 

• Voorzichtig met bepaalde medicatie die dysautonomie kan verergeren, bijvoorbeeld 

vasodilatoren, narcotica, nortriptyline, amitriptyline, antidepressiva, epinefrine (die nodig 

kan zijn bij een MCAS-reactie), thiopental of ketamine.  

• Temperatuurschommelingen in de gaten houden 

• Uitdroging vermijden 

Speciale maatregelen in geval van MCAS: 

• Minimaliseer stress omdat fysieke en mentale stress reacties kunnen uitlokken; hieronder 

vallen ook stressfactoren tijdens de operatie, zoals bloedverlies, onderkoeling, 

bijnierinsufficiëntie en diverse geneesmiddelen. Chirurgische technieken die het kleinste 

trauma veroorzaken verdienen de voorkeur.  

• Controleer de stollingsstatus vóór de operatie. 

• Geef preventieve medicatie vóór de operatie (zoals H1-blokkers, H2-blokkers, 

corticosteroïden, vitamine C). 

• Wees voorbereid op noodgevallen en houd noodmedicatie klaar (zoals adrenaline). 

• Strikte controle na de operatie: op allergische reacties maar ook op bloedstollingsproblemen 

(beide manieren: bloedingen maar ook tromboses zijn mogelijk).  

Speciale maatregelen in geval van CCI 

• Aanpassen intubatiemethode: Bijvoorbeeld fiberoptische intubatie kan de voorkeur hebben, 

zodat de nek minder hyperextensie hoeft te ondergaan.  

• Strikte controle tijdens de operatie om mogelijke ruggenmergschade te evalueren.  

 

Mogelijke chirurgische risico's bij patiënten met het Ehlers-Danlos syndroom: 

• Schade aan een instabiele halswervelkolom 

• Ontwrichting/subluxatie van het TMJ 

• Neurologisch letsel/compressie 



• Schade secundair aan Occipitale Atlantoaxiale instabiliteit, cervicale instabiliteit (overweeg 

pre-op cervicale flexie en extensie röntgenfoto's) 

• Schade aan kwetsbare mucosa/huid 

• Longletsel/pneumothorax/shunt  

• Verhoogd risico op oogletsel 

• Vasculaire schade 

• Darmbreuk 

• Verhoogd risico op slechte wondgenezing 

• Verhoogd risico op hypotensie/orthostase als gevolg van dysautonomie (POTS), mogelijk 

agressief gebruik van infuusvloeistof nodig. 

• Meer postoperatieve pijn dan verwacht; agressieve pijnbestrijding wordt aanbevolen en 

wees ervan bewust dat opiaten mogelijk niet effectief zijn; overweeg een hoge dosis Tylenol, 

Tramadol en neuropathische middelen. 

• Allergische reacties komen vaak voor als gevolg van mastceldisfunctie; overweeg 

voorbehandeling met antihistaminica, steroïden en/of benzodiazepinen. 

• Gastroparese kan het gevolg zijn; agressief gebruik van laxeermiddelen.  

Paklijst voor een ziekenhuisverblijf  

• Kopie van uw identificatie, medische verzekeringsinformatie, apotheekinformatie, informatie 

over uw huisarts, allergie-informatie 

• Actuele medicatielijst met tijden van inname zodat deze kan worden vergeleken met de RX 

die tijdens het verblijf in het ziekenhuis is verstrekt. 

• Toiletartikelen om te baden, wegwerptandenborstels 

• Lippenbalsem, lotion en babypoeder  

• Haarborstel/kam, haarbanden of -klemmen, droogshampoo spray 

• Antiseptische doekjes, make-up remover gezichtsdoekjes, babydoekjes  

• Kauwgom of pepermuntjes, zuigtabletten, harde snoepjes voor een droge mond 

• Benodigdheden voor oogcontacten, bril, oogdruppels 

• Gemakkelijke pyjama, bij voorkeur met knoopjes of brede halsopening om hem gemakkelijk 

aan te trekken 

• Veterschoenen versus veterschoenen, slipvaste pantoffels of sokken. 

• Zachte gebreide muts voor warmte, extra deken 

• Blocnote, pen en papier voor als het moeilijk is om te praten of aantekeningen te maken met 

geheugenproblemen 

• Contactlijst met telefoonnummers van degenen die u kunt bellen met updates 

• Zijslaapkussen of een U-vormig kussen (vooraf ontsmetten door je kussen te wassen met 1 

kopje afwasmiddel in poedervorm en 1 kopje bleekmiddel in warm water) 

• Tijdschriften, boeken, tablet, koptelefoon voor entertainment  

• Mobiele telefoon, opladers en reservebatterijen 

• Geld voor automaten 

• Snacks voor uzelf, bezoekende geliefden of de verpleegkundigen 

• Lijst met vragen die u tijdens het ontslag kunt stellen (fysiotherapie, vervolgafspraak, enz.)  

  

 

 



Meer hulp nodig? 

 

• Als u hulp nodig heeft bij het uitleggen van uw behoeften aan uw arts, overweeg dan om een 

EDS-bewuste patiëntenbegeleider in te schakelen of bestel een informatief pamflet om aan 

uw arts of chirurg te geven, gemaakt door bekende EDS non-profit bronnen hier 

https://www.redcliffhousepublications.co.uk/product-page/preoperative-assessment-

guidance-heds-hsd 

 

Conclusie: Fouten gebeuren in ziekenhuizen en zorgverleners worden overbelast door het systeem, 

dus neem de leiding over uw eigen gezondheid en veiligheid door voorbereid te zijn. 

 

Rechtstreeks uit onderzoeksartikelen van artsen hieronder vat het goed samen... 

 

 "Met een breed scala aan medische complicaties die frequente arts-patiënt interacties vereisen voor 

personen met hEDS, kan er bij patiënten aarzeling ontstaan om al hun symptomen te beschrijven. 

Diffuse gewrichtspijn, hoofd- en rugpijn, sensorische overweldiging, POTS, gastroparese en andere 

symptomen geassocieerd met EDS moeten in gedachten worden gehouden bij de behandeling van 

patiënten. Met een breed scala aan medische complicaties die frequente arts-patiënt interacties 

vereisen voor personen met EDS, kan er bij patiënten aarzeling ontstaan om al hun symptomen te 

beschrijven. Patiënten kunnen angst of nervositeit tonen bij het bespreken van hun symptomen, wat 

vaak resulteert in diagnoses van angst, depressie en fibromyalgie. Deze patiënten hebben echter 

geen primaire psychiatrische of reumatologische aandoeningen, maar verkeren in plaats daarvan in 

een toestand van dysautonomie, en kunnen ook posttraumatische stress hebben door herhaalde 

medische complicaties. Daarom moeten artsen het initiatief nemen om deze correlaties te begrijpen 

om proactief onnodige complicaties voor patiënten tijdens hun ziekenhuisverloop te voorkomen." 

 

Bron: Clarke, J.E., Santana, J. en Manjarrez, E.C., 2022. Hospital Stay Considerations in Hypermobile 

Ehlers-Danlos Syndrome: An Exemplary Case With Insights for Coexisting Symptoms. Annalen van 

Interne Geneeskunde: Clinical Cases, 1(4), p.e220154. 

 

U kunt dit artikel downloaden als e-book: 

Surgery Prep: Meeting Your EDS Hospital Stay Needs 

(Surgery Prep: Voldoen aan de behoeften van uw EDS-ziekenhuisverblijf) 

https://www.redcliffhousepublications.co.uk/product-page/preoperative-assessment-guidance-heds-hsd
https://www.redcliffhousepublications.co.uk/product-page/preoperative-assessment-guidance-heds-hsd
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.chronicpainpartners.com/wp-content/uploads/2023/02/surgery-prep-meeting-your-eds-hospital-stay-needs.pdf

