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Orthopedie 
 

Adant™ Injecties 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
U heeft met uw arts afgesproken dat u behandeld gaat worden met Adant™ injecties. 
Adant™ is een injectietherapie voor de behandeling van artrose. Uw behandelend arts heeft 
u al informatie gegeven over deze behandeling. Hier kunt u alles nog eens rustig nalezen.  
 

Wat is artrose 
Artrose is slijtage van een gewricht en is een van de meest voorkomende 
gewrichtsaandoeningen.  
 
Bij artrose is er sprake van afname van het gewrichtskraakbeen. Wanneer het kraakbeen, 
het glijdoppervlakte van een gewricht, in kwaliteit achteruit gaat, wordt het gewricht minder 
beweeglijk, stijver en pijnlijker. Artrose gaat gepaard met de vermindering van de kwaliteit 
van de gewrichtsvloeistof of synoviale vocht. Het synoviale vocht smeert gewrichten en voedt 
het kraakbeen. Soms kan er bij artrose sprake zijn van een actieve ontsteking.  

 
Behandelingsmogelijkheden bij artrose 
De behandeling van artrose is er op gericht de klachten draaglijk te maken. Oefentherapie, 
pijnstillers en ontstekingsremmende medicatie worden gebruikt om de symptomen te 
bestrijden. 
 

Adant™ injecties. 
Een andere behandeling is het aangedane gewricht, te injecteren met hyaluronzuur. Het 
injecteren van hyaluronzuur gebeurt doormiddel van de zogenaamde Adant™ injecties. 
Hyaluronzuur is een belangrijke stof die in het kraakbeen van een gezond gewricht wordt 
aangemaakt en vervult een zeer belangrijke rol in het functioneren van gewrichten. Het 
beschermt het kraakbeen, is schokdempend en smeert als het ware het gewricht. 
 

Waarom een behandeling met Adant™? 
Door het inspuiten van hyaluronzuur in het aangetaste gewricht neemt dat de kwaliteit van 
het synoviale vocht toe. Hierdoor vermindert de pijn en nemen klachten als stijfheid en 
stramheid af. Door de Adant™ behandeling kan een operatie vaak uitgesteld worden. Indien 
genoemde behandelingen niet (meer) helpen, kan uw behandelend specialist alsnog 
adviseren om te opereren. 
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De behandeling 
 
De behandeling met Adant™ 
Er wordt drie keer om de 14 dagen een injectie Adant™  in het aangedane gewricht 
gespoten. 
 
De behandelend arts dient de injecties toe tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Er is geen 
speciale voorbereiding nodig. 
Na de behandeling mag u weer naar huis. Voor vertrek krijgt u via de spreekuurassistente 
een afspraak voor de volgende injectie. 
 
 

   
Figuur 1.Schematische 
weergave van het 
schoudergewricht 

Figuur 2. Schematische 
weergave van het 
kniegewricht 

Figuur 3. Schematische 
weergave van het 
enkelgewricht 

 

 

Weer thuis 
 
Wij adviseren u om de eerste uren na de behandeling rustig aan te doen. Daarna mag u uw 
gewone werkzaamheden weer doen. 
 

De effecten van de Adant™ behandeling 
De effecten van de injecties zijn na enkele weken merkbaar en houden 3 tot 6 maanden aan. 
Pijnvermindering en verbetering van gewrichtsfunctie vindt bij circa 70% van de patiënten 
plaats. Niet bij iedereen dus.  
 

Bijwerkingen 
Pijn en/of zwelling van het gewricht kan voorkomen na injectie met Adant™.  
 

Kan iedereen een Adant™ behandeling ondergaan?  

 Adant™ bevat geen dierlijke eiwitten, waardoor de kans op allergische reacties minimaal 
is.  

 Er kan geen injectie gegeven worden als u een ontsteking of huidziekte heeft in de buurt 
van de injectieplaats.  

 Adant™  mag niet worden toegepast wanneer u bekend bent met allergische reacties 
voor adant, hyaluron of andere hyaluronzuur producten. 
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Vragen / Bereikbaarheid 
 

Heeft u tijdens uw behandeling vragen en/of problemen, blijf er niet mee rondlopen, maar 
neem contact op met een van de orthopedie-consulenten. 
 

Orthopedie-consulent 
 

Locatie Venlo 
routenummer 74  
 (077) 320 64 25 
ortho-consul-venlo@viecuri.nl 

Locatie Venray 
routenummer 11 
 (0478) 52 28 03 
ortho-consul-venray@viecuri.nl 

 

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en  
van 13.15 tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
 

 

Bij ernstige medische problemen na de ingreep kunt u bellen naar de Spoedeisende 
Hulp (SEH): 
 (077) 320 58 10 
 

 
Wilt u meer informatie bezoek dan onze website: 

Orthopedie - Onze specialismen - VieCuri Medisch Centrum      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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