
VEELGESTELDE VRAGEN GANNET PATIËNT 
 
De Gannet is een Nederlandse vinding die al meer dan 2000x is toegepast bij de fixatie van 
heuphalsfracturen (mediale collumfracturen). Bij een fractuur in de heuphals kan deze 
gefixeerd worden, u behoudt hiermee uw eigen heup en voorkomt een prothese. Zeker als u 
nog jong bent is dit van belang, aangezien een prothese maximaal 20 jaar meegaat en deze 
een keer vervangen moet worden (revisie). Met uw eigen heupkop is dat niet nodig en hoeft 
u op latere leeftijd geen zware operatie te ondergaan. 
 
De Gannet is speciaal ontwikkeld om bij de fixatie van heuphalsfracturen een goede basis te 
bieden voor genezing. Dit is gelukt, want uit onderzoek blijkt dat het aantal succesvolle 
bothelingen fors groter is dan met andere technieken als bijvoorbeeld een DHS (Dynamic Hip 
Screw) of gecannuleerde schroeven. 
 
Als u behandeld bent met een Gannet zult u nog enige tijd onder controle blijven bij uw 
behandelend arts. Uw arts kan aangeven in hoeverre u uw heup kunt belasten en in 
hoeverre uw eventuele klachten bij het genezingsproces horen. Neem altijd contact op met 
uw arts als u denkt dat de genezing niet gaat zoals u dit uitgelegd is. 
 
 
In welke Nederlandse ziekenhuizen wordt de Gannet toegepast? 
 

o Meander MC  Amersfoort 
o Gelre zkh  Apeldoorn 
o Amphia zkh   Breda 
o Deventer zkh  Deventer 
o Gelderse Vallei Gelre / Wageningen 
o Catharina zkh  Eindhoven 
o MST    Enschede 
o Beatrix zkh  Gorinchem 
o AZM   Maastricht 
o Canisius zkh  Nijmegen 
o VieCuri MC  Venlo 
o St Jansgasthuis Weert 
o Gelre zk  Zutphen 
o Isala   Zwolle 

 
 
Wat zijn mogelijke complicaties na een heupfixatie? 
Er zijn meerdere complicaties mogelijk. Indien u langdurig pijn (enkele maanden) hebt dan 
kan dit wijzen op het niet helen van de fractuur. Raadpleeg in dat geval uw behandelend 
arts. Mocht er een (wond)infectie zijn dan kan de chirurg hierop een behandeling geven. 
 
Kan ik aan boord gaan van een vliegtuig met een Gannet in mijn heup? 
Het kan zijn dat een scan bij de douane uitwijst dat u een metalen implantaat hebt. Dit is 
geen probleem, u hebt geen medische verklaring nodig. 
 



Kan ik allergisch zijn voor een Gannet? 
De Gannet is gemaakt van een medische staalkwaliteit. Een allergische reactie is mogelijk, 
maar is hoogst zeldzaam. 
 
Kan de Gannet weer verwijderd worden? 
De Gannet is zo vormgegeven dat deze eenvoudig verwijderd kan worden. Na botgenezing 
bijvoorbeeld of als het noodzakelijk is een kunstheup te plaatsen. 
 
Wijkt de nabehandeling bij de Gannet af van andere implantaten? 
Nee, de nabehandeling is exact hetzelfde als bij standaardimplantaten 
 
Duurt de operatie met een Gannet langer dan bij andere implantaten? 
Nee, de ingreep is mogelijk zelfs iets korter vanwege de eenvoudige procedure. 
 
Kunnen alle heupfracturen met een Gannet worden behandeld? 
Nee, dit is afhankelijk van de plaats van de fractuur, de eventuele repositie en de biologische 
leeftijd van de patiënt. Daarbij moeten patiënten voor de operatie onafhankelijk zijn van 
hulpmiddelen als krukken. Daarnaast zijn bij complexe fracturen patiënten op hogere leeftijd 
aangewezen op een kunstheup. 
 
Wordt een ingreep met de Gannet door de zorgverzekeraar vergoed? 
In Nederland worden door alle verzekeraars deze ingreep vergoed. 
 

 
 


