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Het Haloframe
U heeft een haloframe gekregen met als doel de nekwervels te stabiliseren.
Deze behandeling komt meestal zeer onverwacht en u bent misschien volledig overrompeld.
Daarom is het belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.
Laat mensen die u bijstaan, deze informatie ook lezen. Wij weten dat deze behandeling heel
ingrijpend kan zijn.
Het is wenselijk dat uw naaste omgeving dat ook beseft.

Het haloframe
•

•
•
•

Het doel van het frame is de wervels te stabiliseren. Maak het vest daarom niet zelf
strakker of losser. In noodgevallen kan in rugligging het bovenvest aan de onderzijde
losgemaakt en langs de rode lijn open geknikt worden. Tevens zit er voor
calamiteiten aan het vest een ringsleutel bevestigd.
De pennen die door de ring geschroefd zitten, drukken met een bepaalde spanning
op de schedel. De gipsverbandmeester zal dit na een week, en daarna iedere 14
dagen, controleren.
De huid bij de pennen moet drie maal per week schoongemaakt worden met
chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% . Gebruik hiervoor wattenstokjes. Masseer de
huid rondom de pennen.
De papagaai (triangel aan hoofdeind van bed om rechtop te komen) mag niet
gebruikt worden. Dit geeft namelijk teveel spanning op de schedelpennen.

Lichaamsverzorging
•

•
•
•

Vanzelfsprekend heeft u bij het wassen hulp nodig, misschien wel van een
wijkverpleegkundige. Wassen is mogelijk daar waar tussen de vacht en de huid
voldoende ruimte zit. Gebruik een dunne doek of een washand die aan één kant
vochtig gemaakt is; de vacht moet namelijk droog blijven
Het nemen van een bad is, als u behendig bent, ook mogelijk maar let op het
waterniveau
Vrouwen kunnen om smetplekken te voorkomen ook een BH dragen. De BH kan aan
de voorzijde onder het vest geschoven worden
Om een pengatinfectie te voorkomen, dienen de haren eenmaal per week met
betadine shampoo gewassen te worden. Dit kan met een handdouche of maatbeker
maar zorg dat het vest droog blijft. Gebruik alleen een shampoo waar u goed tegen
kunt en geen andere producten, zoals sprays, conditioners, verf, kleurspoeling, ed.

Het dagelijks leven
•
•
•
•

Sporten en zwaar werk raden wij u af
Let op uw evenwicht
Gebruik eventueel een elleboogkruk of rollator
Obstakels zult u anders waarnemen, dit moet echt even wennen.
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Wees behoedzaam
•
•

Til geen zware voorwerpen
Wees verstandig voorzichtig maar wordt niet te passief.

Slapen
Om comfortabel te kunnen liggen kunt u het voeteneind van het matras wat ophogen. Ook
kunt u een klein rolletje in de nek leggen, dit mag echter geen druk op de wervels geven.
•
•
•

U kunt op uw rug en buik liggen. Zijligging is niet stabiel genoeg
Zitten in bed kan met opgetrokken knieën en een opstaande rugleuning
Draai bij het opstaan (niet geheel) naar uw zij en steun op uw elleboog.
Terwijl u uw benen over de rand laat zakken drukt u uw bovenlichaam
omhoog.

Seksualiteit
Het zal misschien niet het eerste zijn waar u aan denkt, maar het kan voorzichtig!

Vervoer
•
•
•
•

Meerijden met de auto is mogelijk. Openbaar vervoer raden wij af
Plaats nemen in de auto gaat als volgt. Eerst zitten (denk aan het dak van de auto),
dan de benen bijdraaien
Uitstappen door precies de tegenovergestelde beweging te maken
Zelf fietsen of brommer rijden is te gevaarlijk omdat u niet naar links of rechts kunt
kijken.

Kleding
Door het frame zal in de praktijk blijken dat de meeste bovenkleding niet meer past. Meestal
is dat goed op te lossen met wat klittenband en de naaimachine.
Extra wijde kleding kan ook uitkomst bieden.

Risico’s en complicaties
Het kan gebeuren dat een pen door de buitenste schedellaag gaat. Meestal voelt u dit wel.
U hoeft zich niet ongerust te maken want de pen wordt door de binnenste laag
tegengehouden en de druk is eraf. Wel is het nodig om een nieuwe pen te plaatsen.
•
•

Een pengat kan infecteren. Er ontstaat roodheid, warmte, pijn en pus. Een nieuwe
pen zal de oude op een iets andere plaats gaan vervangen
Verplaatsing van de nekwervels. Dit gaat gepaard met tintelingen en/of krachtverlies.
Middels aanpassingen aan het frame zal getracht worden de stand van de wervels te
verbeteren
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•

Bij ernstig bandletsel kan na de halobehandeling de nek toch instabiel blijven. Een
operatie waarbij wervels vastgezet worden kan dan nodig zijn.

Wanneer contact opnemen met de gipskamer?
•
•
•
•
•
•

Als u zich ergens ongerust over maakt of brandende vragen heeft
Als er vocht uit een pengat komt
Als u iets voelt knappen bij een van de pennen
Als u tintelingen in een van uw armen voelt
Als u krachtvermindering in armen of benen heeft
Als u koorts heeft, meer pijn voelt of een toename van slikklachten heeft.

Contactgevens
U kunt overdag bellen met de Gipskamer,

(036) 868 88 41.

’s Avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedpost,

(036) 868 88 11.
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