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Inleiding
De arts heeft u verteld dat u een gebroken teen heeft. Een gebroken
teen komt vaak voor. Meestal geneest deze botbreuk snel en zonder
complicaties. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Diagnose
De arts kan met lichamelijk onderzoek meestal met zekerheid
vaststellen of uw teen gebroken is. Het is dan niet nodig om een
röntgenfoto te maken.

Behandeling
De behandeling van een gebroken teen is conservatief. Dit betekent
dat u niet geopereerd hoeft te worden. Rust is belangrijk voor een
goede genezing. De gebroken teen wordt met pleister aan een
naastliggende teen geplakt, een zogenaamde pleisterspalk. U mag
daarmee doen wat u kunt zonder dat u pijn krijgt.
Het dragen van een stevige schoen met een stugge zool maakt het
lopen makkelijker.
De eerste dagen wordt de pijn vooral veroorzaakt doordat de teen
gezwollen is. Als u uw voet hoog legt, vermindert de pijn. In de loop
van de eerste week zal rond de teen en de voorvoet een blauwe
verkleuring te zien zijn door de bloeduitstorting. Deze verdwijnt
vanzelf. Bij pijn mag u paracetamol nemen. In de bijsluiter staat de
dosering.
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De pleisterspalk mag niet nat worden. Dit betekent dat u uw voet
bijvoorbeeld in een plastic zak doet als u gaat douchen. U mag niet
zwemmen of in bad gaan. Zodra de pleisterspalk nat wordt, kan
deze loslaten. Ook kan er water in de pleisterspalk achterblijven, wat
uw huid week maakt.
Als u weinig pijnklachten heeft is de pleisterspalk niet meer nodig.
Dit is meestal na één tot twee weken. Eventueel kunt u zelf
tussentijds de pleisterspalk vernieuwen.
De breuk is na ongeveer drie weken vastgegroeid. Het duurt
meestal zes tot acht weken voordat u helemaal geen klachten meer
heeft.

Controle
Het is niet nodig met een röntgenfoto te controleren of het bot is
vastgegroeid en ook controle op de polikliniek is niet nodig.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw huisarts of
specialist.

2 van 2

