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Van de redactie
Naast de veranderingen binnen het team van de redactiecommissie, welke wij u in de vorige editie uitgebreid hebben
gemeld, heeft dhr. Joris Ruhe, wegens het aanvaarden van het
penningmeesterschap binnen de vereniging, ons team verlaten.
Zijn plaats zal worden ingenomen door dhr. Michel de Vries,
gipsverbandmeester in het Spaarne Ziekenhuis te Haarlem. We
hopen dat met name collegae uit de zuidelijke en noordelijke
provincies dit voorbeeld zullen volgen en willen participeren
binnen de redactiecommissie.
In deze uitgave kunt u enkele artikelen lezen die geschreven zijn
naar aanleiding van presentaties tijdens het Trauma-congres te
Maastricht in september 2001. Een van deze artikelen behelst
een overzicht van de meest
besproken items, tijdens de
discussiebijeenkomst, ten
aanzien van het conservatief
behandelen van een fractuur
van de humerus, geschreven
door W.M.G. Wijnen en
J. Goudappel. Een voorbeeld
hoe een protocol eruit komt te zien, betreffende de humerusfractuur, wordt door Joris Ruhe beschreven. De reden van
onderzoek naar het vóórkomen van dystrofie door middel van
vitamine C profylaxe, is omdat er een gelijkenis werd gezien
tussen dystrofie en brandwonden, met hun klassieke tekenen
van ontsteking. De overeenkomst moet gezien worden in de
inflammatoire component en de mogelijke betrokkenheid
van micro-angiopathie. Hierover en over het onderzoek naar
lagere incidentie van posttraumatische dystrofie bij polsfracturen na profylactische toediening van vitamine C schreef
P.E. Zollinger een interessant artikel.

verhoging bij de nabehandeling van achillespeesrupturen
tegen het licht. Hij deed hiermee niet allen ervaring op in het
doen van onderzoek, maar kwam ook in de praktijk toot een
behoorlijke verbetering van de ondersteunende werking van
de hakverhoging. Bovendien gaat er in zijn artikel een handige
tip schuil voor het vervaardigen van een in hoogte variabele
hakverhoging met een materiaal, dat een ieder tot tevredenheid stemt.
Hans Verkerk, gipsverbandmeester in het TweeStedenziekenhuis
te Tilburg, ging samen met zijn partner Karin drie maanden
naar Same, een Tanzaniaans dorp. Zij werden in de gelegenheid gesteld om via de stichting ‘Maria voor Anderen’ deel te
nemen aan een uitwisselingsprogramma. Dit heeft als doel
om kleine projecten op te
starten en het verbeteren van
de kwaliteit van zorg aldaar. In
mei van dit jaar zullen twee
verpleegkundigen vanuit
Same het TweeStedenziekenhuis bezoeken om ideeën en ervaringen op te doen.
Hans is er in geslaagd een indrukwekkend verslag te schrijven
van deze fantastische ervaring. Hij hoopt dat collega-gipsverbandmeesters, die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingswerk,
deze samenwerking met de mensen in Same zullen continueren.

Gezondheidszorg,
ook onze zorg!

In dezelfde lijn publiceren we een artikel over vitamine A van
dhr. B. Scholtens, redacteur van de Volkskrant, waarin een
onderzoek van voedingsonderzoekers van de Harvard Medical
school in Boston beschreven wordt. Te veel aan vitamine A,
ook een oxidant, zou de botten bij vrouwen, in de leeftijd van
34 tot 77 jaar, juist brozer maken.
Twee artikelen naar aanleiding van de scripties van de gipsverbandmeesters die vorig jaar afstudeerden, worden in deze
editie gepubliceerd. Roelof Visser schreef een essay over de
vraag in hoeverre wij als gipsverbandmeesters een terugkeer van
de ziekte van Dupuytren kunnen beïnvloeden met als titel
“De ziekte van Dupuytren en de ‘optimale’ nabehandeling”.
Postoperatief worden vaak recidieven gezien. Hij schetst twee
theorieën over de oorzaak en hoe wij een van deze oorzaken
kunnen beïnvloeden mits, en daarbij staat of valt elke behandeling, de patiënt therapietrouw is. Bart Weerd hield de hak-
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P. Steenvoorde e.a., onderzochten hoe er in de Nederlandse
ziekenhuizen om wordt gegaan met anti-stolling bij immobilisatie van het onderbeen. Door middel van een telefonische
enquête onder 36 ziekenhuizen werd geïnventariseerd
betreffende tromboseprofylaxe, welke medicijnen dit waren,
bij welk soort gips dit gegeven werd en voor welke duur.
Diverse prospectieve gerandomiseerde studies tonen een
percentage van 4-17 % aan van diep veneuze trombose, bij
gipsimmobilisatie van de onderste extremiteit of kniekoker
zonder profylaxe. Als profylaxe in de vorm van laag moleculair
gewicht heparine werd gegeven daalde dit percentage met
0-6%. Als je bovenstaande leest is het toch zeker de moeite
waard om dit onderzoeksartikel te lezen en een protocol ten
aanzien van tromboseprofylaxe te heroverwegen.
Ook zijn er een aantal congressen georganiseerd, waarvan
verslag wordt gedaan.
Namens de redactie wens ik u wederom veel leesplezier.
Cor Gersen
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W.M.G. Wijnen, J. Goudappel

De niet-operatieve behandeling van de
humerusfractuur, geen enkel probleem?
Humerusschachtfracturen worden doorgaans op veel plaatsen niet-operatief behandeld. In dit artikel
wordt in het kort een overzicht gegeven, van de meest besproken onderwerpen die tijdens de discussiebijeenkomst op het symposium “De rollen omgedraaid” van 14 september 2001 gehouden in
Maastricht, aan de orde zijn gekomen.
De humerusschacht fractuur
is één van de weinige fracturen
die bij voorkeur niet-operatief
kan worden behandeld. Dit
komt door de specifieke anatomie van de bovenarm, zoals
de ligging van de nervus radialis halverwege de humerus
dicht tegen het bot aan en de
consistentie van het bot van
de humerus. Daarnaast is er
een goede bloedverzorging,
een snelle genezingstendens
en geven anatomische afwijkingen, bij genezing vrijwel
geen functionele of cosmetische beperkingen.

Primaire behandeling

Humerusfracturen zijn erg
instabiel, moeilijk te reponeren
en geven daardoor vaak geen
goed botcontact. Primaire
behandeling kan geschieden
m.b.v. een drielagenverband,
een drukverband, een circulair
bovenarmgips, een U-spalk
of hanging cast met sling.
Door gebruik te maken van een
U-spalk worden de fractuurdelen gestabiliseerd en is er
compressie van de weke delen
mogelijk. Verder is beweging
van de aangrenzende gewrichten
mogelijk en kan de arm langs
het lichaam hangen (fig. 1).

Indicatie voor conservatieve behandeling

Secundaire behandeling

De plaats van de fractuur.
1. Proximale humerusfracturen.
2. Humerusschacht fracturen.
3. Distale humerusschacht
fracturen.3
De niet operatieve behandeling
van distale humerusschachtfracturen wordt bemoeilijkt
door het makkelijk ontstaan
van complicaties als varus
angulatie en secundaire nervus radialis uitval.

Wanneer de primaire fractuursymptomen zoals pijn en
zwelling zijn afgenomen kan
er worden overgegaan tot het
aanleggen van een custom
made brace. Dit gebeurt
meestal na 7 à 10 dagen (fig.2).

Contra indicaties

In enkele gevallen zal er niet
conservatief behandeld worden:
• Fracturen met ernstig
weke delen letsel (graad 3).
• Fracturen met een botdefect.
• Fracturen met vaatletsel.
• Fracturen met secundaire
uitval van de nervus radialis
van de bovenarm.

Werkingsprincipe van de
bracemethode

Voor een goede stabilisatie
van de fractuur en het voorkomen van angulatie is een
nauw zittende voorziening
de meest bepalende factor.

In zo’n voorziening is de verticale belasting in evenwicht
met de laterale schuine
krachten die de weke delen
uitoefenen tegen de goed
gemodelleerde starre wand.
Door deze schacht met starre
wand wordt een hydraulische
functie gecreëerd, die wordt
veroorzaakt door de niet
samen te persen waterrijke
en visco-elastische structuren
in de bovenarm. Als de brace
goed aangetrokken is, comprimeert deze de weke delen
van de bovenarm. De patiënt
wordt geïnstrueerd om de
spanning op de brace te houden door het strakker trekken
van de klittenbanden.
De functionele behandeling
van fracturen van de bovenarm berust in het principe
op de volgende drie regels:
a. Zo snel mogelijk beginnen
met spieroefeningen als de
acute fractuursymptomen
zijn afgenomen.
b. Bewegen van de aangrenzende gewrichten zoals
elleboog en schouder.
c. Op spanning houden van
de brace, waardoor goede
fractuurstand behouden
blijft.

fig. 1: de humerus U-spalk

7

In het volgende gedeelte
worden de meest besproken
onderwerpen van de discussiebijeenkomst samengevat.
Hanging cast

Een hanging cast wordt nog
wel eens voorgeschreven als
de fractuur verkort is. Aan het
gebruik van een hanging cast
zitten meer nadelen dan voordelen. Omdat de proximale
rand van het gipsverband
vaak eindigt ter hoogte van
de fractuur, treedt er in veel
gevallen een heveling van de
fractuur op. Dit leidt vaak tot
een varusstand, interne rotatie
en vaak distractie van de fractuur. Daarnaast leidt deze
behandeling tot meer pijn.
Pijn

De niet operatieve behandeling van humerusfracturen kan
soms met veel pijn gepaard
gaan. Wat zijn de mogelijkheden om de patiënt vrij snel,
binnen 5-7 dagen, te laten
oefenen? Pijn ontstaat met
name door het bewegen van
de fractuurdelen. Op welke
wijze kun je de fractuur

maximaal stabiliseren met
behoud van de mogelijkheid
de aangrenzende gewrichten
te gaan oefenen?
• Een brace met schouderkap
kan ertoe bijdragen dat een
fractuur beter gestabiliseerd
wordt. Het voordeel wordt
duidelijk bij humerus fracturen die zich vlak onder
het niveau van de proximale
rand van de brace bevinden.
Een schouderkap verlengt
de brace proximaal met 10
cm. De schouderkap wordt
na ongeveer 2 weken verwijderd, afhankelijk van
de klinische verschijnselen
zoals pijn.
• Een drukverband of een
drielagenverband, lopend
vanaf de vingers tot in de
oksel, zowel primaire als
secundaire hulpverlening.
Zeker bij bovenarmen die
even lang als breed zijn ziet
men de voordelen van dit
verband. Bij deze indicatie
is men in staat om een goede
weke delen compressie op
te bouwen en te onderhouden. Bij regelmatige controle zie je dat dit verband >>

fig. 2: de humerus brace met schouderkap

in dit

<<
minder afzakt en roteert,
dan bij een standaard
humerusbrace.
• Adequate pijnstilling.
Positie bij het aanleggen
van een U-spalk of brace

1. De patiënt zit op de behandeltafel aan het voeteneinde.
De arm hangt in een sling.
Tijdens het aanleggen hangt
de patiënt schuin voorover.
Een assistent geeft tractie
aan elleboog en steunt af
in de oksel. De bovenarm
hangt verticaal naar beneden. Voordelen zijn de
gunstige werkhoogte voor
de gipsverbandmeester en
als de patiënt dreigt flauw
te vallen, kan hij makkelijk
gaan liggen (fig. 3).
2. De patiënt zit op een stoel
en draagt zijn arm in een
sling. Tijdens het aanleggen
hangt hij naar de zijkant,
waarbij hij de oksel laat
afsteunen op de rugleuning
van de stoel. De bovenarm
hangt verticaal naar beneden. Voordelen: de patiënt
zit stabiel, het aanleggen
kan door een persoon
geschieden.
Hoe houdt men de schouderkap op zijn plaats?

Als de kap te ver afstaat van de
humeruskop draagt deze niet
bij aan de stabiliteit. Belangrijk is dat de spalk lang genoeg
doorloopt over de humeruskop. Tijdens het aanleggen
hangt de patiënt schuin naar
voren, hierdoor staat de
schouder in abductie. Als de
humerus U-spalk of brace nu
in deze positie uithardt zal de
schouderkap afstaan van de
humeruskop op het moment
dat de patiënt rechtop zit en
zijn bovenarm langs zijn romp
houdt. Om dit te voorkomen,
is het belangrijk dat, voordat

de spalk uithardt, de patiënt
goed rechtop gaat zitten, de
abductie van de bovenarm
wordt opgeheven en de schouderkap om de humeruskop
wordt gemodelleerd (fig. 4).
In een enkel geval wordt de
kap voor een week aan de
schouder met tape bevestigd.

•

Kun je dikke mensen wel
met een humerusbrace
behandelen?

Problemen die zich voordoen
bij deze patiënten zijn:
• Varusstand van de humerus: dit komt doordat de
proximale bovenarm door
de borst licht geabduceerd
wordt.
Oplossingen: zeer snel starten met passieve en later
actieve flexie-extensie oefeningen van de elleboog
(1 week na trauma) Door
deze oefeningen worden
de fractuurdelen van de
humerus door het aanspannen van de M. Biceps
en M. Triceps meer in de
anatomische lijn getrokken. Ook kan men een
klein kussen (handdoek)
plaatsen tussen de mediale
humeruscondyle en de
ribbenboog.
• Huidproblemen zoals
smetten, insnijden bij
huidplooien
Oplossingen: frequente
controle, huidverzorging
(wekelijks), een brace
maken van een semi-rigide
materiaal (zeer flexibel),
dit materiaal snijdt niet in.
Leg een drukverband of

Verband

een drielagenverband aan
voor de weke delen compressie.
Veel pijn: vanwege de
aanwezigheid van zeer veel
weke delen is het stabiliserend vermogen van de brace
gering. De lengte van de
bovenarm is in verhouding
tot de breedte ervan kort.
Daarnaast zie je heel vaak,
dat de brace bij forse bovenarmen makkelijk afzakt en
roteert.
Oplossingen: een brace aanleggen met een schouderkap om het stabiliserend
vermogen van de brace te
vergroten. Daarnaast zal de
schouderkap verhinderen
dat de brace afzakt. Een
drukverband of drielagenverband blijft in de regel
beter zitten en geeft de
gewenste compressie die
dient ter stabilisatie van de
fractuur. De brace maken
van semi-rigide materiaal
(2 maximaal 3 lagen) en
goede pijnmedicatie geven.

Heeft een schouderkap
wel een functie?

Een midschacht-humerusfractuur bij een patiënt met
een “gemiddeld postuur”
kan uitstekend gestabiliseerd
worden met een humerus
brace zonder schouderkap.
Sarmïento3 beschrijft grote
groepen patiënten die uitstekend genezen in een humerusbrace zonder schouderkap.
Aan de andere kant heeft
een humeruskap bij meer
proximale humerusschacht-

fig. 3: de positie van de
patiënt tijdens het aanleggen
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fracturen en bij enkele van
de hierboven beschreven
problemen, een toegevoegde
waarde.

Welk oefenschema geef je

Hoe voorkom je oedeem

•

wordt blijft de kans op de
rotatieafwijking groter.1, 5

de patiënt mee?
van de onderarm?

Om verschillende redenen
ontstaat er vaak een flink
gezwollen, oedemateuze
onderarm.
Oplossingen: voorkom zwelling
door bij de primaire hulpverlening reeds een drukverband
of een tubigrip, om de onderarm aan te leggen. Als de
zwelling reeds ontstaan is kan
men alsnog een tubigrip/kous
of drukverband aanleggen.
Spieroefeningen als knijpoefeningen duim en vingers,
polsoefeningen, passieve en
actieve flexie/extensie oefeningen van de elleboog.
Ook moet de spanning van
de brace aangepast worden.
Hoe voorkom je angulatie?

Vaak ontstaat er een varusangulatie en een endo-rotatie
van het distale fractuurdeel.
Oplossingen: snel starten met
flexie en extensieoefeningen
van elleboog (na 1 week). Let
er op dat de oefeningen plaats
vinden in het sagittale vlak.
De biceps en triceps trekken
de fractuurdelen bij aanspannen in de anatomische positie.
De sling, in combinatie met
een bovenarmgips of U-spalk,
maximaal 1 week toepassen.
Als de humerus langer in
deze stand geïmmobiliseerd

•

•
•

•
•

Direct na het trauma,
gedurende de eerste week,
actieve oefeningen van de
hand en de pols.
Na 1 week oefeningen
van de hand en de pols,
slingeroefeningen van de
schouder op geleide van
de pijn.
Passieve flexie/extensie
oefeningen van de elleboog
in het transversale vlak.
Na 2 tot 3 weken actieve
flexie/ extensie oefeningen
van de elleboog in het saggitale vlak en slingeroefeningen van de schouder.
Oefeningen van pols,
hand, vingers.
Passieve en actieve anteflexie
en abductie oefeningen van
de schouder als fractuur
klinisch vast gaat zitten
(zeker niet eerder dan
4 weken na trauma).

De subcapitale humerus
fractuur

Als laatste onderwerp van de
workshop werd de primaire
behandeling van proximale
humerusfracturen besproken.
Met name de subcapitale
humerusfracturen die in
aanmerking komen voor de
niet-operatieve behandeling.
Proximale humerusfracturen
komen veel voor: het betreft
4-5 % van alle fracturen.
>>

fig. 4: het modelleren van de schouderkap
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fig. 5: het drielagenverband

85 % van deze fracturen kan
een niet-operatieve behandeling ondergaan. Een sling heeft
de voorkeur bij de meeste,
niet-operatief te behandelen
fracturen. Het probleem dat
zich met name de eerste dagen
bij deze patiënten voordoet,
is dat ze veel pijn hebben en
niet kunnen slapen.
Op de Gipskamer van het
Academisch Ziekenhuis
Maastricht (AZM) heeft een
pilotstudy plaatsgevonden.
Een aantal patiënten met een
subcapitale humerus fractuur
is de eerste week behandeld
met een schouderbrace in
combinatie met een sling.
De vergelijkende groep is
op de traditionele manier
behandeld m.b.v. een sling.
De werking van de schouderbrace is eenvoudig: deze fixeert
de humerus tegen de thorax
waardoor de bewegingen ter
hoogte van de fractuur minder
zijn. De eerste resultaten
waren bemoedigend.
Patiënten die de eerste dagen
na het trauma in een brace behandeld zijn, hebben beduidend minder pijn gehad.
Daarnaast zijn deze patiënten

voor het overgrote deel in staat
geweest horizontaal te liggen en
te slapen. Dit in tegenstelling
tot de patiënten die met de
sling behandeld zijn.
Komend jaar zal in het AZM
een uitgebreider onderzoek
naar de werking van deze
schouderbrace gaan plaatsvinden.
Literatuur
1 Fjalestad T., Stromsoe K., Salvesen P. en Rostad B. Functional results
of braced humeral diaphyseal fractures: why do 38% lose external
rotation of the schoulder? Arch Orthop Trauma Surg 2000;120(5-6):
281-5.
2 Hustinx P.A. De proximale humerusfractuur bij volwassenen.
Academisch proefschrift.1994.
3 Sarmiento A., Horowitch A., Aboulafia A. en Vangness C. T. j.r.
Functional bracing for comminuted extra-articular fractures of the
distal third of the humerus. J Bone Joint Surgery (Br) 1990;72-B:283-7.
4 Sarmiento A., Zagorski J.B., Zych G.A., Latta L.L. en Capps C.A.
Functional bracing for the treatment of fractures of the humeral
diaphysis. J Bone Joint Surg Am 2000 Apr;82(4):478-86.
5 Sharma V.K., Jain A.K., Gupta R.K., Tyagi A.K. en Sethi P.K. Nonoperative treatment of fractures of the humeral shaft: a comparative
study. J. Indian Med. Assoc. 1991 jun.;89(6): 157-60.
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De ziekte van Dupuytren
en de “optimale” nabehandeling
De ziekte van Dupuytren treft ongeveer 1-3 % van de blanke, overwegend
mannelijke bevolking.1 Als gipsverbandmeester krijg je te maken met deze
patiëntengroep, het betreft hier dan vaak post operatieve nazorg. Verhoudingsgewijs zien we veel meer patiënten met fracturen, dan met de ziekte van
Dupuytren en daarom is er betrekkelijk weinig kennis over deze aandoening
aanwezig. De ziekte van Dupuytren wordt overwegend operatief behandeld.
Dit is echter geen garantie dat de ziekte niet terug kan komen. De hand is
een fijngevoelig mechanisme waarbij snel contracturen en dystrofie ontstaan.
Het mag duidelijk zijn dat een goede nabehandeling gewenst is voor het
slagen van de ingreep op lange termijn. Vele behandelingen zijn er mogelijk,
afhankelijk van de chirurg. Maar in hoeverre kunnen wij als gipsverbandmeesters, een terugkeer van de symptomen van de ziekte van Dupuytren
beïnvloeden?

Röntgenfoto van een

Verschijnselen van de

patiënt met aandoening

ziekte van Dupuytren

van Dupuytren aan dig. 5

De eerste verschijnselen van
de ziekte van Dupuytren, zijn
het ontstaan van één of meer
vast aanvoelende knobbels aan
de volaire zijde van de hand.
Het zijn vooral de pink en
de ringvinger die het meest
getroffen worden en kan
bilateraal voorkomen. De
knobbels zijn gelegen in de
fascia palmaris. Deze knobbels
zijn altijd vast verbonden met
de bovenliggende huid. Zij
kunnen gelegen in de handpalm, aanleiding geven tot
intrekken van de huid ter
plaatse. In het eerste stadium
bestaat er geen beperking van de

Figuur 1: de fascia palmaris.

actieve- en passieve- extensie van
de metacarpo- en proximaleinterphalangeale (MCP en PIP)
gewrichten. Deze knobbels
kunnen groter worden en
zich uitbreiden in de fascia
palmaris, voornamelijk de
in de lengterichting lopende
vezels van de deze fascie. Er
ontstaan dan strengen die bij
schrompelingen aanleiding
geven tot beperking van de
actieve- en passieve- extensie
van het gewricht c.q. gewrichten waarover de strengen lopen.
Deze zogenaamde contractuur
of dwangstand is progressief.
Fascia palmaris

De fascia palmaris is een peesblad, gelegen in de volaire zijde
van de hand en vingers, tussen
de huid en de diepere structuren. De vezels van de fascia
palmaris lopen voornamelijk
van proximaal naar distaal,
hebben onderling verbindingen met dwars lopende vezels
en zijn verbonden met de
huid enerzijds, en de diepere
structuren anderzijds (fig.1).
Gedurende het verloop van
de ziekte gaan er in de vingers
koorden ontstaan (fig. 2).
Het ontstaat in de oppervlakkige palmaire aponeurose en
10

bevindt zich tussen de neurovasculaire bundels.
Wanneer de contractuur
langere tijd bestaat, in het
bijzonder bij patiënten boven
de zestig jaar, kan secundair
een contractuur ontstaan die
het gevolg is van schrompeling
van kapsel en banden van het
betreffende gewricht. De buigpezen hebben met het ontstaan van deze contracturen
niets te maken.
Leeftijd en geslacht

Early heeft een onderzoek
gedaan naar de man / vrouw
verhouding bij de ziekte van
Dupuytren. Hij kwam op een
verhouding van 8:1 voor de
leeftijdsgroep van 15 tot 64
jaar en op 2:1 voor de leeftijd
groep van 75 jaar en ouder.2
Men kan uit dit onderzoek
opmaken dat mannen eerder
getroffen worden door de
ziekte dan vrouwen, maar dat
het geen typische mannenziekte is. De ziekte kan bilateraal voorkomen. De ziekte
Dupuytren beperkt zich uitsluitend tot het blanke ras.
Ook is bekend dat er in
bepaalde families een aangeboren aanleg voor het ontstaan
van de ziekte bestaat. In de
literatuur worden ook bevorderende factoren genoemd
zoals: epilepsie, diabetes
mellitus en alcoholisme.
Terugkeren van contracturen na fasciectomie

De resultaten van operatieve
correcties van contracturen
in de PIP-gewrichten, ten

Figuur 2: op de langere duur
ontstaan er koorden in de
hand.

gevolge van de ziekte van
Dupuytren zijn erg slecht.
De terugkeer van een flexie
contractuur in het PIP, na
een periode van 12 tot 18
maanden, bedraagt 55%.4+5
Hueston heeft 10 jaar lang
na operatie, de patiënten
geobserveerd.6 Hieruit bleek
dat bij 20% van alle geopereerde patiënten, terugkeer
van contracturen uitbleef. In
de meeste gevallen verschenen
de contracturen weer binnen
12 á 18 maanden.
Er bestaan twee theorieën over
het terugkeren van de ziekte
van Dupuytren:
• Over het algemeen bestaat
het vermoeden dat recidief
van de contracturen ontstaat
door aanwezigheid van
achtergebleven weefsel dat
Dupuytren veroorzaakt.
Dit weefsel is niet duidelijk
te onderscheiden van een
normaal genezing proces
van een wond.7
• Een ander standpunt over
de terugkeer van de ziekte
van Dupuytren, houdt in
dat de contracturen worden
veroorzaakt door de wondgenezing na de fasciotomie:
littekenweefsel neigt weer
tot contractuurvorming.
N.b een punt ter discussie
zou kunnen zijn of bij boven
genoemd standpunt men
zou kunnen spreken over
een recidief of een complicatie van een fasciectomie.
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Het onderscheid tussen de twee
boven genoemde standpunten
is een belangrijk verschil voor
postoperatieve nabehandeling.
Na een fasciotomie wordt er
over het algemeen weinig
gebruik gemaakt van spalken,
om contracturen in de vingers
te voorkomen. Dit in tegenstelling tot de behandelingen
van brandwonden aan de
volaire zijde van de hand.8
Brandwonden hebben een zeer
grote nijging tot het vormen
van contracturen, door sterke
littekenvorming. In deze
situaties is het zeer gebruikelijk dat, gedurende de nacht
de vingers in extensiespalken
worden gehouden. Dit wordt
enkele maanden volgehouden
totdat collageenbindweefsel
zich volledig heeft ontwikkeld.
Spalken

Het gebruik van spalken bij de
postoperatieve behandeling
kent voor- en tegenstanders.
De voorstanders van spalken,
beweren dat spalken de enige
manier is om de vingers in
extensie te houden totdat
het littekenweefsel volledig
is uitgerijpt. Tegenstanders
beweren dat het gebruik van
spalken de mobiliteit van de
vingers beperkt met als gevolg
dat er spieratrofie zal optreden.
Oefenen is de beste methode
om de vingers soepel te krijgen.
Prospectieve studie naar
postoperatieve spalken

In Boston is een prospectief
onderzoek gedaan naar dynamische spalken na fasciotomie.10 Het ging hierbij om
20 patiënten met totaal 23
PIP-gewrichten met een
contractuur groter dan 45˚.
Patiënten met een recidiverende ziekte van Dupuytren
werden uitgesloten van het
onderzoek. In het onderzoek
werd het verschil bekeken
van de patiënten die zich aan
het onderstaande protocol
hielden en de patiënten die
minder therapietrouw waren.

Postoperatieve resultaten

De totale verbetering over 2
jaar tijd was als volgt: 1 maand
83%; 3 maanden 65%; 1 jaar
58% en 2 jaar 44%.
Evaluatie van de resultaten
is gebaseerd op de mate van
contracturen, welke vingers er
betrokken zijn, of er capsulaire release is gedaan om een
volledige extensie van de PIPgewrichten te verkrijgen en
of de betrokken patiënten
volledig aan het programma
meewerkten (therapietrouw).
Therapietrouw van
patiënten

De patiënten werden in twee
groepen verdeeld, namelijk
patiënten die volledig meewerkten aan het spalkprotocol
(groep 1) en die niet meewerkten (groep 2). Het onderscheid
tussen therapietrouw of ontrouw, werd gemaakt door
het percentage van de aanbevolen draagtijd van de spalk.
Was dit meer dan 50% van
de voorgeschreven tijd dan
was de patiënt trouw aan de
therapie en minder dan 50%
dan was de patiënt ontrouw.
Dertien patiënten (14 vingers)
werkten mee aan het protocol
en droegen de spalken meer
dan de helft van de voorgeschreven tijd. Zeven patiënten
(9 vingers) droegen de spalk
minder dan de helft van de
voorgeschreven tijd. Bij de
patiënten van groep 1 die zich
aan het protocol hield was de
verbetering 59%. Elf van de 14
vingers hadden een gemiddelde
verbetering van 75% van het
PIP gewricht in 2 jaar. De
resultaten van de niet therapie
trouwe patiënten van groep 2
waren slechter. Slechts 25%
van de patiënten had nog een
volledige extensie in het PIPgewricht na twee jaar. Vooral
bij de patiënten van groep 1,
waren de verbeteringen in
procenten na een periode van
2 jaar, 69%. In tegenstelling
tot de patiënten van groep 2,
daar bedroeg de verbetering
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na 2 jaar, 25%. Bij patiënten
(groep 3) die de postoperatieve
spalk maar een paar weken
gebruikten waren de resultaten
in eerste instantie slechter,
maar over een periode van
2 jaar blijkt deze groep een
beter resultaat te hebben dan
de patiëntengroep die de spalk
gemiddeld 10 weken droegen.
In grafiek 1 is te zien dat
wanneer de patiënten stoppen
met het dragen van de spalk,
de resultaten snel achteruit
gaan. Ook blijkt dat het verschil tussen groep 1 en 3 na
2 jaar 36 % is. Uit deze gegevens suggereren de onderzoekers, dat zacht weefsel reageert
op continue dynamische
extensiestress en geremoduleerd
kan worden na enige tijd.

Grafiek 1: de resultaten bij verschillende behandelmethoden.

kunnen hebben op een recidief. Mocht een recidief nu
wel voortkomen uit hypertrofisch littekenweefsel dan
zou een extensie spalk wel
degelijk effect hebben op het
uitblijven van re-contracturen.
Daar er weinig gepubliceerd
Literatuur
1
2
3
4
5
6
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Conclusie

Hoewel operatieve correcties
van contracturen ten gevolge
van de ziekte van Dupuytren
succesvol zijn, blijft het moeilijk de correcties te behouden.
Bij vijftig procent van de gecorrigeerde vingers verschijnt
weer een flexiecontractuur
binnen 12 tot 24 maanden.
De oorzaak van een recidief
na een fascietomie is nog steeds
niet duidelijk. Het verschil
tussen deze twee theorieën is
belangrijk voor de nabehandeling van een fasciotomie.
Zou een recidief voortkomen
uit achtergebleven weefsel
dat de ziekte van Dupuytren
veroorzaakt dan zou een
postoperatieve behandeling
met extensie spalken minder
effect kunnen hebben, hoogstens een verlengend effect
11

is over nabehandelingen met
of zonder spalk, zou het raadzaam zijn om er verder onderzoek naar te doen met een
grotere patiëntengroep dan
in eerder genoemd onderzoek uit Boston.

8

9

10

11

12

13

Berger, A. Delbruck, A. Brenner, P. Hinzmann, R. Dupuytren’s Disease.
Drukker Springer-Verslag ISBN 3-540-57239-2.
Huffstadt, A.J.C. Eisma, W.H. De Hand. ISBN 9060161602.
Grouther Mc, D.A. Green’ Operative Hand surgery (2000). Dupuytren’s
contracture.
Viljanto, J. A. (1973) Dupuytren’s contracture: a review. Semin Arthritis
Rheum 3:155-176.
Early, P. F. (1962) Population studies in Dupuytren’s contracture.
British Journal Bone Joint surgery 44:602-613.
Euler, E. Wilhelm, K. and Kreusser, T. Refinements of Plastic surgery
in Relapsing Dupuytren’s Disease: Incisions, flaps, treatment of
Perfusion Disorders, Physiotherapy, and Splinting. Dupuytren’s
disease pathobiochemistry and clinical management, Editors A Berger,
A Delbrück, P Brenner and R. Hinzmann.(1993) ISBN3-540-57239-2
Springer-verslag.
Hakstian, R.W. Long-trem results of extensive fasciectomy. British
Journal Plastic Surgery 1966;19:140-9.
Tonkin, M.A. Burke, F.D. Varian, J.P.W. Dupuytren’s contracture:
a comparative study of fasciectomy and dermofascietomy in one
hundred patients. The Journal of hand Surgery 1984;9B:156-62.
Hueston, J.L. Dupuytren’s Contracture. In hand surgery. Ed. Flynn
J.E., 3rd Edition. Baltimore and Londen, Williams and Wilkins.(1982)
797-823.
Grouther Mc, D.A. Dupuytren’s disease. In Methods and Concepts
in Hand Surgery, Ed. Smith, R. Watson, N., London, Butterworths
(1986), chap. 4, 75-96.
Brandsma, W. Vrielink, H. Schouten, H. Velthoven, D. Sizoo, S. Stigter,
C. Janssens, P. De patiënt met brandwonden. Nederlands tijdschrift
voor Handtherapie – Jaargang 9, nummer 1 april 2000.
Abbott, K, Denney, J. Burke, F.D. and Grouther Mc, D.A. A review of
attitudes to splintage in Dupuytren’s contracture. The journal of hand
surgery vol.12-B:326-8 No. 3 October 1987.
Rivers, K. Gelberman, R. Smith, B. and Carney, K. From the department
of orthopaedic surgery, Massachusetts General Hospital, Boston,
Mass. Severe contractures of the proximal interphalangeal joint in
Dupuytren’s disease: Results of a prospective trail of operative correction and dynamic extension splinting. The journal of hand surgery
1992; 17A:1153-9.

Roelof Visser, gipsverbandmeester
Leids Universitair Medisch Centrum Leiden
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
e-mail: r.j.visser@lumc.nl

in dit

Verband

Bart Weerd

Hakverhoging bij de
behandeling van de
achillespeesruptuur
Er is in het verleden al veel gepubliceerd over achillespeesletsels en de daarbij
behorende nabehandelingen. Toch bleef de vormgeving en de functionaliteit
van de hakverhoging binnen alle behandelingen een ondergeschoven kindje.
In dit onderzoek is de hakverhoging, binnen het Martini Ziekenhuis te
Groningen tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk verbeterd.

Figuur 1a en 1b:
de indrukbaarheid
van collar`n cuff

Het doel van het onderzoek is
te komen tot een verbetering
van de huidige hakverhoging.
Meestal worden de patiënten
met een achillespeesruptuur
meer dan zes weken nabehandeld met een hakverhoging.
Binnen het Martini Ziekenhuis behandelen zowel de algemene chirurgen als de ortho-

pedische chirurgen achillespeesrupturen. In 2000 zijn 24
patiënten met een achillespeesruptuur behandeld, waarvan
17 door de algemene chirurgen
en 7 door de orthopedische
chirurgen. Zowel uit de literatuur als uit de praktijk blijkt,
dat het hier voornamelijk gaat
om spontane achillespeesrupturen ten gevolge van sportbeoefening door mensen van
1
30 jaar en ouder . Deze
patiënten staan volop in het
leven en hebben naast een
drukke baan, vaak ook nog
jonge kinderen thuis. De
therapie bestaat uit een tapebandage of een onderbeenloopgips. De voet staat hierbij
in een spitsstand (pes equinus).
Mits toegestaan, zijn deze
patiënten alleen maar met
behulp van een goede hakverhoging in staat om te lopen.
De vormgeving en de mate
van ondersteuning van de
hakverhoging zijn daarbij
belangrijke aandachtspunten.
Het kost de gipsverbandmeester echter vrij veel tijd om
terplekke een hakverhoging
te maken uit stukken vilt van
5 mm, die in de praktijk niet
goed functioneert. De vraag
naar een pasklare, goed functionerende en in hoogte verstelbare hakverhoging kon
daarom niet uitblijven.
Probleemstelling

Er zijn voor patiënten die een
statische- of een functionele
nabehandeling krijgen, geen
12

pasklare, door de patiënt zelf
verstelbare hakverhogingen
voorhanden. Er bestaan geen
richtlijnen of eisen met betrekking tot de hakverhoging. Er
worden steeds hakverhogingen
naar eigen inzicht gemaakt. De
kwaliteit en de functionaliteit
van het aangeboden alternatief
wisselen daardoor nogal, wat
steeds weer onzekerheid oproept. De gipskamer kan hierdoor minder effectief, doelmatig en patiëntgericht werken.
Het lopen nader bekeken

Een beschadiging aan de
achillespees leidt al snel tot
een duidelijk verstoord looppatroon. Tijdens de behandeling van patiënten met achillespeesrupturen zorgt de gipsverbandmeester er voor dat
deze loopafwijking functioneel zo goed mogelijk wordt
12
ondersteund. Tijdens het
lopen bevindt een been zich
afwisselend in een fase waarin
erop gesteund wordt (steunfase) en een fase waarin het
been vrij is van de ondergrond
(zwaaifase). De activiteit die
plaatsvindt tussen het neerzetten van de hiel en het daaropvolgende hielcontact van
dezelfde voet wordt een ‘pas’
genoemd. De steunfase begint
met het plaatsen van de hiel
op de grond en eindigt als de
tenen van hetzelfde been van
de grond komen. Tijdens de
steunfase wordt de voet afgewikkeld over de laterale voetrand. Dit gebeurt tijdens de
midstandfase. Vanaf midstand
tot teenafzet worden vooral
de kopjes van de metatarsalia
belast. Voor een goed looppatroon is een goed evenwicht
tussen belasting en belastbaarheid nodig. De gipsverbandmeester kan daarover een
goede uitleg geven, waarna
de patiënt met behulp van
krukken thuis alvast probeert
zichzelf een goed looppatroon
aan te leren. Binnen het ziekenhuis wordt door de afdeling Fysiotherapie reeds bij

een groot aantal geopereerde
patiënten, die functioneel met
een bandage worden nabehandeld, het aanleren van een
goed looppatroon verzorgd.
Bij iedere bandagewisseling
na twee weken, wordt ook
een afspraak gemaakt bij de
fysiotherapeut ter controle
van het looppatroon.
Behandeling van achillespeesrupturen

In het Martini Ziekenhuis
worden de orthopedische
patiënten doormiddel van
gips (statisch) nabehandeld.
Er wordt gestart met een gips
in spits voor twee weken.
Daarna volgt er nog twee of
drie keer een gipswisseling
waarbij de voet geleidelijk weer
in de neutrale stand wordt
geplaatst. De chirurgen zijn
daarentegen overgestapt naar
‘functionele’ nabehandeling
van achillespeesrupturen.
Binnen dat traject wordt drie
maal een Coumans-bandage
aangelegd voor een periode
van twee weken, met daarbij
ook redressie van de spitsvoetstand naar neutraal. Beide
specialismen maken daarbij
gebruik van een ondersteunende hakverhoging. De wijze
van nabehandeling door de
chirurgen vloeit voort uit het
4
artikel van Bolhuis et al in
1988 in het Ned. Tijdschrift
voor Geneeskunde. Omstreeks
1994 deed deze manier van
functionele nabehandeling,
met de bijbehorende hakverhoging van enkele laagjes
collar and cuff, z’n intrede
in het Martini Ziekenhuis.
De hakverhoging van ‘collar
and cuff’ bleek te zacht en
er werd gekozen voor enkele
stukjes plakvilt van 5 mm
dikte aan de patiënt mee naar
huis te geven, zodat men daar
een hakverhoging van kon
maken (fig. 1 en 2). De patiënt
kon zo zelf bepalen voor hoeveel centimeter hakverhoging
werd gekozen. Het enige criterium was dat de hakverhoging
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Figuur 2a en 2b:
de indrukbaarheid
van Nora Lunasoft

‘in’ de schoen moest passen en
dat de schoen qua ondersteuning moest voldoen aan eisen
met betrekking tot pascomfort,
stabiliteit, en looppatroon.
Mate van hakverhoging

•

•

•

In het boek ‘Praxis der
Gipstechnik’wordt aangegeven dat een hakverhoging
van 2 cm, en dus ook een
bekkenscheefstand van 2
cm, door veel patiënten als
7
vervelend wordt ervaren.
De patiënten geven aan last
te krijgen van houdingspijn. In dit boek wordt
aangegeven dat de beenlengteverschillen worden
gecorrigeerd tot nog 1 cm
verschil onderling. Verder
adviseert men om bij hakverhogingen van meer dan
4 cm, een hoge veterschoen,
wandelschoen of bergschoen te dragen.
In het artikel van
1
H. Thermann worden
patiënten die met de Vario
Stabil-schoen worden nabehandeld, bij een conservatief-functionele behandeling, standaard voorzien
van 3 cm hakverhoging in
de schoen. Patiënten die
een operatief-functionele
behandeling krijgen, worden vanaf het begin met een
hakverhoging van 2 cm
uitgerust. Na zes weken
wordt bij beide groepen
patiënten de hakverhoging
met 1 cm verlaagd. Na acht
weken wordt voor beide
groepen de Vario Stabiltherapie gestopt. De
patiënten moeten wel een
half jaar lang een hakverhoging van 1 cm blijven
gebruiken.
In een engels artikel van
M. Saleh et al wordt de
Sheffield Splint gebruikt om
de achillespees te behande3
len. De Sheffield Splint is
een onderbeenorthese, gemaakt van ‘thermoplastisch’
materiaal, die de enkel in
ongeveer 15˚ plantairflexie

•

•

•

houdt. In dit artikel wordt
bij achillespeesrupturen
uitgegaan van een standaard
hakverhoging van 2,5 cm.
Er wordt niet vermeld welk
soort materiaal gebruikt
wordt voor de constructie
van de hakverhoging. Deze
orthese is afneembaar en
staat afwikkelen in de voorvoet regio toe, ter hoogte
van de kopjes van de metatarsalia. De patiënten passen nog in hun eigen
schoenen, waardoor een
meer normale manier van
lopen mogelijk is.
Ook in een Amerikaans
onderzoek wordt de Vario
Stabil-schoen ingezet bij
niet-operatief, functionele
behandelingen van achil8
lespees- rupturen. Ook in
dit onderzoek mochten de
patiënten volledig belasten
met een hakverhoging van
3 cm. Tot 1995 was de duur
van de behandeling zes
weken. Over de reductie
van de hakverhoging wordt
niets vermeld.
In het artikel van
R.A.Kustner wordt de
opbouw van een tapeban9
dage beschreven. Er wordt
een hakverhoging van
ongeveer 3 cm gebruikt
binnen deze therapie. De
hakverhoging wordt onder
een schoen aangebracht,
terwijl na de tweede week
mag worden begonnen
met het belasten van het
been. Na de vierde week
wordt de hakverhoging
verwijderd en mag de
patiënt volledig belasten.
Over het gebruikte materiaal wordt geen informatie
verstrekt (stevig rubber red.).
In het artikel van R.H.
Th. Harleman wordt een
afneembare dynamische
achillespeesbrace beschreven.10 Binnen deze vorm
van behandelen wordt een
hakverhoging van 2 cm
aangebracht onder de hak,
waarna deze wordt meever-

werkt in de aan te leggen
brace. Het materiaal bestaat
uit kurk. De hakverhoging
wordt 2 keer gereduceerd.
Na twee weken wordt de
hakverhoging gehalveerd
tot 1 cm hakverhoging. Na
vier weken wordt de hakverhoging geheel verwijderd,
terwijl de brace nog twee
weken wordt gedragen.
Veel artikelen geven geen
informatie over de mate van
hakverhoging. De literatuur
over achillespeesrupturen geeft
geen onderbouwing aan van
de mate van hakverhoging.
Uit de artikelen kan slechts
worden afgeleid dat een hakverhoging van 2 à 3 cm wordt
beschouwd als genoeg ondersteunend. De hakverhoging
wordt in één artikel nog
gecontinueerd tot ongeveer
een half jaar postoperatief.
Criteria voor een hakverhoging

De informatie die ik van alle
firma’s en productspecialisten
heb verkregen zijn vervolgens
getoetst aan de doelstelling van
het onderzoek. De volgende
criteria zijn opgesteld waaraan
een goede hakverhoging zou
moeten voldoen:
• Het materiaal moet vormvast zijn
• De hakverhoging moet de
patiënt goed ondersteunen
bij mobiliseren
• De hakverhoging moet door
de patiënt gemakkelijk aangepast kunnen worden.
Verscheidenheid aan hakverhogingen

Uit de enorme hoeveelheid
informatie kwamen uiteindelijk de volgende hakverhogingen naarvoren: Vario Stabil,
Pedag Hielkussens, Nora Lunasoft SLW, Sorbothane, Plastizote. Meer informatie is bij
ondergetekende op te vragen.
De Vario Stabil schoen
De Duitse orthopedischschoenmaker B. Schievink
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beschreef in 1991 de mogelijkheid om de toen nieuwe
adipromed ‘Vario Stabil’schoen toe te passen binnen
de nabehandeling van een
2
achillespeesruptuur. Deze
achillespees ondersteunende
schoen is ontwikkeld door een
afdeling van de ‘Medizinischen
Hochschule Hannover’ in
samenwerking met de firma
Orthotech (München) en de
Adidas sportschoenenfabriek.
De adipromed Vario-Stabil
wordt beschreven als mogelijkheid om zeer vroeg te beginnen
met een functionele nabehandeling van een achillespeesruptuur omdat direkt volledig
kan worden belast. Het is een
laarsmodel met hoge schacht
die dorsaalflexie en torsie in
de schoen niet toestaat.
Volgens een artikel in Medical
6
Tribune moet met echografie
van de ruptuurzijde worden
vastgesteld of bij 20˚ plantairflexie een volledige adaptatie van de ruptuuruiteinden
mogelijk wordt gemaakt.
Alleen dan zou een conservatieve- en functionele nabe-

handeling in de Vario Stabilschoen mogelijk zijn. De hakverhoging kan met flexibele
kunststofwiggen van 1 cm
dikte op de gewenste hoogte
worden ingesteld. De wiggen
kunnen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant
worden ingezet. De schoenen
worden standaard aangeleverd
met een hakverhoging van
2 cm. Er wordt in het artikel
vermeld dat een tijdelijk sterkere mate van hakverhoging
kan worden aangebracht aan
de binnenkant van de schoen.
De maximaal instelbare hoogte
in de schoen wordt niet genoemd. Deze schoen/laars kan
met veters en klittenbanden
ook nog weer worden aangepast aan de pasvorm van het
been. In het artikel worden
geen instellingscriteria aangegeven voor de mate van hakverhoging bij achillespeesrupturen en de stapsgewijze
reductie van deze verhoging.
Dit wordt echter wel in het
artikel van H. Thermann
vermeldt In het artikel wordt
aanbevolen om, i.v.m. de
>>

in dit
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functie van de voet, deze
schoenen per paar voor te
schrijven.1 Een paar van deze
schoenen kosten in Duitsland
ongeveer 400 euro.
Discussie

Bij het maken van een voorlopige keuze, zijn alle aspecten en eigenschappen van de
verschillende materialen met
elkaar vergeleken. Daarbij viel,
met het oog op de doelstelling,
de Vario Stabil-schoen al vrij
snel af. Deze schoen is weliswaar de moeite waard, maar
past niet helemaal in dit onderzoek, want de doelstelling was
om de hakverhoging te verbeteren. Deze schoen hoort
meer thuis in een onderzoek,
waar het kan worden vergeleken met gips en tape bandage.
De hielkussens passen heel
goed in het laatste gedeelte
van de nabehandeling van
achillespeesrupturen, wanneer
de patiënt thuis is en nog een
half jaar lang een hakverhoging
van 1 cm moet dragen. Ze
zijn echter niet te gebruiken
als verstelbare hakverhoging
omdat de hoogte gelimiteerd
is. Uiteindelijk bleef de Nora
Lunasoft SLW als beste oplossing over. Dit materiaal is veel
steviger dan vilt en heeft de
eigenschap dat het terugkeert
naar z’n basisvorm. Als bijkomend argument telt eveneens
dat het minder vervormbaar
lijkt dan de andere materialen.
Het is goed te plakken, echter
daarin scoort de Sorbothane
beter. De Nora Lunasoft
SLW, is vergeleken met de
Sorbothane, ook niet zo duur
en het laat zich daarnaast
prima verwerken met een
gewone schaar.
Resultaten in de praktijk

Zes patiënten hebben een
hakverhoging gekregen van
het merk Nora Lunasoft SLW.
De mate van ondersteuning
in de praktijk werd als heel
goed beoordeeld. De patiënten die als eerste deze nieuwe

verbeterde hakverhoging
hebben getest, hadden al
twee of meer weken een hakverhoging van vilt gehad. Bij
de eerste patiënten hebben we
de hakverhoging nog helemaal
van Nora Lunasoft SLW gemaakt, maar bij telefonische
navraag bleek dit materiaal
vrij hard aan te voelen onder
de hak. Om een oplossing te
vinden voor de hardheid van
de hakverhoging, hebben we
direkt onder de hiel een stukje
Plastizote gedaan. Doel hiervan was het dempen van het
neerzetten van de voet.
Plastizote zakt weliswaar meer
in dan Nora Lunasoft SLW,
maar zou op deze manier het
dempen kunnen vormgeven.
Bij de eerstvolgende controleafspraak bleek deze oplossing
niet te voldoen. We constateerden dat de Plastizote
helemaal was ingezakt en geen
dempend vermogen meer
bezat. Ook was het verschil
in het daadwerkelijk belasten
van de hakverhoging heel goed
te zien. Een patiënt die ook in
de herstelfase was gaan trainen
in het fitnesscentrum, kwam
terug met een hakverhoging
waarvan de Plastizote helemaal
geplet en verschrompeld was.
Een andere patiënt, die veel
minder had belast, was het
laagje Plastizote maar voor de
helft ingedrukt. Daarna zijn
we begonnen met het aanbrengen van Nora Lunasoft
SLW onder de inlegzool. Dat
voelde volgens drie patiënten
nog weer beter aan. De steun
die de schoen nog bood na
opbouw van de inlegzool was
een aandachtspunt. In de
literatuur is geen harde indicatie gevonden voor de hoogte
van de hakverhoging. We laten
ook nu nog de patiënten zelf
bepalen welke hoogte aangenaam voelt. We adviseren om
bij meer dan 2 cm hakverhoging, het resterende gedeelte
tijdelijk vast onder de schoen
te laten verlijmen. Zo kan men
met de losse in-lays gaan

variëren in hoogte van hakondersteuning. Bij een schoenreparatiebedrijf (hakkenbar)
kan men een gedeelte onder
de schoen laten wegschuren
als het uithalen van de in-lays
niet meer toereikend is. De
literatuur geeft ook aan dat
post-operatief een hakverhoging van 1 cm gedragen zou
kunnen worden. De patiënt
zou dus sowieso deze ene
centimeter voor een half jaar
onder de schoen kunnen laten
verlijmen. Bij 2 cm verhoging
in de schoen, en meer dan
3 cm hakverhoging onder
de schoen, wordt aangeraden
een hogere schoen te kiezen.
Conclusies en aanbevelingen

De in’s and out’s van de hakverhoging bij achillespeesletsels
zijn niet volledig opgehelderd.
Ondanks onderzoek heb ik
geen afdoende antwoord
kunnen krijgen op enkele in
het onderzoek gestelde vragen.
Zo is de vraag naar, hoeveel
centimeter verhoging een
hakverhoging moet zijn niet
beantwoord. Ook heeft binnen dit kader de vraag naar
pasklare ‘fabrieksmatige’ hakverhogingen weinig opgeleverd. Alleen binnen het concept van de Vario-Stabil werd
een pasklare hakverhoging
aangetroffen. Door het onderzoek zijn we op de gipskamer
wel met andere materialen gaan
werken, zoals Nora Lunasoft
SLW en Plastizote.
Dit onderzoek heeft een behoorlijke verbetering opgeleverd van de ondersteunende
werking van de hakverhoging
bij het lopen. Door het toepassen van het materiaal Nora
Lunasoft SLW hebben alle
patiënten zich tot nu toe positief uitgelaten over de goede
ondersteuning tijdens het
lopen. Ook over de vervaardiging van de zelf te maken hakverhoging waren de patiënten
tot nu toe positief. Bij het toepassen van een hakverhoging
blijkt een opbouw van 2 cm
14

nog in de schoen te passen.
De hakverhoging bestaat nu
uit meerdere laagjes Nora
Lunasoft SLW. Alle laagjes
hebben een andere lengte. Het
langste laagje Nora Lunasoft
SLW, ligt onderaan in de
schoen en reikt van de hak
tot de bal van de voet. De
laagjes die daar eventueel nog
bovenop komen, zijn ieder
steeds weer een beetje korter.
Bij het ‘afbouwen’ van de
hakverhoging wordt steeds
het bovenste laagje verwijderd.
Middels dit onderzoek heb ik
een start willen maken met
het functioneel verbeteren
van de hakverhoging bij
achillespeesrupturen. Ik ben
er van overtuigd dat het laatste woord hier nog niet over
geschreven is. Mijn onderzoek
moet binnen dit licht dan ook
worden gezien als een aanzet
om op termijn te komen tot
een zo goed mogelijk uitgekristalliseerd produkt.
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P. Steenvoorde

Tromboseprofylaxe
bij ambulante gipsimmobilisatie.
Om een idee te krijgen van hoe er in de Nederlandse
ziekenhuizen om wordt gegaan met het geven van
antistolling bij immobilisatie van het onderbeen,
werd een telefonische enquête gehouden onder
36 ziekenhuizen. Een overzicht van de resultaten
van deze enquête is verwerkt in dit manuscript.
Als arts-assistent Heelkunde
werk je vaak niet zo heel lang
in hetzelfde ziekenhuis en
kom je zo in aanraking met
meerdere gipsverbandmeesters
en protocollen met betrekking
tot tromboseprofylaxe bij
ambulante immobilisatie van
het onderbeen. In sommige
ziekenhuizen krijgt niemand
tromboseprofylaxe en in
andere ziekenhuizen daarentegen wordt iedereen profylactisch behandeld. Tijdens de
contacten met gipsverbandmeesters en arts-assistenten
Heelkunde, is ons opgevallen
dat het onderwerp leeft en
iedereen op de hoogte gesteld
wil worden van de resultaten
van het onderzoek, reden
om het stuk en onderzoek
te publiceren. In ons eigen
ziekenhuis zal het protocol
t.a.v. tromboseprofylaxe worden veranderd. Door middel
van het schrijven van dit
protocol hopen we dat er een
discussie los komt in andere
ziekenhuizen.
Introductie

Op het Centrum Eerste Hulp
komen wij dagelijks in aanraking met mensen die een
fractuur van de onderste
extremiteiten hebben, en
daarom geïmmobiliseerd moeten worden middels onder- of
bovenbeengips. Het huidige
tromboseprofylaxe protocol in
het LUMC bestaat uit het voorschrijven van een coumarinederivaat (Fenprocoumon,

Marcoumar®) voor de duur
van de gipsimmobilisatie.
Dit gebeurt bij alle patiënten
met onder- of bovenbeengips.
Patiënten die worden behandeld met een loopkoker krijgen alleen tromboseprofylaxe
indien ze minimaal één andere
risicofactor voor trombose
hebben zoals bijvoorbeeld een
trombosebeen in de voorgeschiedenis. Als patiënten
jonger dan 16 jaar oud zijn,
wordt geen tromboseprofylaxe
gegeven. Primair wordt er voor
een Laag MoleculairGewicht
Heparine (LMGH) gekozen
in geval van mogelijk secundaire operatie of bij een
patiënt met ‘ABCDE’
(Anticoagulantiastoornissen,
Bloeding, Cerebrovascular
accident, Diabetische retinopathie en Elevated diastolic
tension (>110 mm Hg).
Opvallend is dat er in verschillende ziekenhuizen, en
binnen diverse specialismen
binnen ons ziekenhuis, verschillend wordt gedacht over
de noodzaak en de manier
waarop tromboseprofylaxe bij
ambulante gipsimmobilisatie
gegeven dient te worden.
Gezien de bezwaren die
coumarine-derivaten met
zich meebrengen, vragen wij
ons af of tromboseprofylaxe
niet primair in de vorm van
LMGH zou moeten geschieden. Om inzicht te krijgen in
gedachten en protocollen van
andere ziekenhuizen, werd er
een telefonische enquête ver-

Amsterdam, AMC

Leiden, LUMC

Amsterdam, Boven IJ

Leiderdorp, Rijnland lokatie St. Elisabeth

Amsterdam, OLVG

Leidschendam, MCH, St. Antoniushove

Amsterdam, Slotervaart

Maastricht, AZM

Amsterdam, St Lucas Andreas

Nijmegen, AZN

Amsterdam, MCVU

Rotterdam, AZR Dijkzigt

Delft, Reinier de Graaf Gasthuis

Rotterdam, MCR, locatie Clara

Den Haag, Bronovo

Rotterdam, Haven Ziekenhuis

Den Haag, Leyenburg

Rotterdam, Ikazia

Den Haag, Rode Kruis

Rotterdam, St. Franciscus Gasthuis

Den Haag, MCH, Westeinde

Rotterdam, MCR, locatie Zuider

Gouda, Groene Hart

Tilburg, St. Elisabeth

Groningen, AZG

Utrecht, Diakonessen

Haarlem, Kennemer Gasthuis, locatie Deo

Utrecht, MMC Overvecht

Haarlem, Kennemer Gasthuis, locatie EG

Utrecht, MMC Oudenrijn

Haarlem, Spaarne

Utrecht, UMC

Heemstede, Spaarne

Woerden, Hofpoort

Leiden, Diaconessenhuis

Zoetermeer, ‘t Lange Land

Tabel 1: de geënqueteerde ziekenuizen.

richt onder in totaal 36 ziekenhuizen (tabel 1).
Waarom tromboseprofylaxe?

Diep Veneuze Trombose
(DVT) hoeft niet altijd klinische verschijnselen te geven.
Een klassieke presentatie is
de patiënt met een pijnlijk,
glanzend, gezwollen, warm
been. Pijn in de kuit bij dorsaalflexie (teken van Homan)
kan ook wijzen op een DVT.
Immobilisatie is slechts één
van de risicofactoren voor het
ontstaan van DVT. Andere
risicofactoren zijn bijvoorbeeld
Diabetes Mellitus, overgewicht
en roken. Door het initiële
trauma, en de daarop volgende
immobilisatie, treden er drie
processen op namelijk vaattrauma, hypercoagulatie en
stase (klassieke trias van
Virchow).

immobilisatie van de onderste
extremiteit of loopkoker zonder
profylaxe. Indien profylaxe
in de vorm van LMGH werd
gegeven daalde dit percentage
naar 0-6%. In deze onderzoeken bleek dat maar een
derde van alle DVT klinische
verschijnselen geeft. In een
retrospectief onderzoek bij
691 patiënten met niet-fatale
longembolieën, bleek dat in
3% van deze gevallen gipsimmobilisatie als enige risicofactor aanwezig was. Er werd
een hoger risico op het ontstaan van longembolieën
gevonden bij patiënten met
een onbelast bovenbeengips.
Gemiddeld presenteerde de
patiënt met een longembolie
zich na 22 dagen. Het wordt
niet zinvol geacht tromboseprofylaxe te geven onder de
leeftijd van 14 jaar.
Coumarine-derivaten

Incidentie

Diverse prospectieve gerandomiseerde studies tonen
een percentage van ongeveer
4-17% aan van DVT, bij gips15

De van oudsher meest gebruikte vorm van tromboseprofylaxe zijn de coumarinederivaten. Deze middelen
geven een inductie van
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Tabel 2: gegevens

defecten in de vitamine Kafhankelijke stollingsfactoren.
Het grote nadeel van coumarine-derivaten is de intra- en
interindividuele verschillen
in dosering, waarbij laboratorium van de International
Normalized Ratio (INR)
nodig is. Dit om onder- en
overdosering te voorkomen.
Tevens hebben deze middelen
interactie met andere veel
gebruikte medicijnen zoals
cimetidine, cefamandol,
levothyroxine en orale anticonceptiva. Ook kunnen ze
huidnecrose geven en zijn ze
gecontraïndiceerd voor de 13e
week van de zwangerschap. Ze
zijn absoluut gecontraïndiceerd bij ernstige hypertensie
(diastolisch hoger dan 110 mm
Hg), en bij diabetische- en
hypertensieve retinopathieen
met fundusbloedingen.
Andere contra-indicaties zijn
bloedingen, stollingsstoornissen, valneiging en een
Cerebrovascular Accident
in de voorgeschiedenis.
De bekendste coumarine
derivaten zijn Acenocoumarol
(Sintrommitis®) en Fenpro-

geënquêteerde
Aantal

ziekenhuizen

ziekenhuizen

Percentage

Is er een vorm van thromboseprofylaxe bij ambulante
gipsimmobilisatie in uw ziekenhuis? (N=36)
Ja

2364%

Nee

719%

Nee, tenzij andere risicofactoren

617%

Wordt er profylaxe gegeven bij bovenbeengips? (N=36)
Ja
Nee

2981%
719%

Wordt er profylaxe gegeven bij onderbeensgips? (N=36)
Ja

1336%

Nee

2364%

Wordt er profylaxe gegeven bij een loopkoker? (N=36)
Ja
Nee

617%
3083%

Is er een minimumleeftijd voor profylaxe? (N=29)
Geen minimumleeftijd

725%

14 jaar

310%

16 jaar

1655%

18 jaar

310%

Welke vorm van profylaxe wordt gegeven? (N=29)
Coumarine-derivaat

1758%

LMGH

621%

LMGH en coumarine-derivaat

621%
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coumon (Marcoumar®).
Fenprocoumon kan 1-2
weken na het stoppen nog
werkzaam zijn. Een ander
nadeel is dat patiënten die
coumarine-derivaten gebruiken en een trauma aan het
hoofd doormaken óf neurologische observatie behoeven
óf (in het LUMC) een CTscan dienen te ondergaan om
een bloeding uit te sluiten.
Heparine

Conventionele (ongefractioneerde) Heparine geeft onder
anderen een activering van
fibrinolyse en vermindering
van adhesie van bloedplaatjes.
In 10% van de gevallen heeft
ongefractioneerde Heparine
als bijwerking bloedingen.
Het nadeel van conventionele
Heparine is dat dit alleen intraveneus kan worden toegediend, en dus is dit medicijn
in de ambulante praktijk niet
mogelijk. Het heeft als voordeel dat middels een injectie,
die men zelf subcutaan kan
toedienen, de gewenste dosering kan worden gegeven.
Dit hoeft maar één keer daags
te worden gegeven. Tevens is
hier geen laboratoriumcontrole
vereist, en dus zeer bruikbaar
in de ambulante praktijk.
Voorbeelden hiervan zijn
Fraxiparine®, Innohep® en
Fragmin®. Een duidelijke
instructie bij de injectie is
hierbij gewenst. Bijwerkingen
zijn zeldzaam en bestaan uit
overgevoeligheidsreacties,
bloedingen op de injectieplaats en ontsteking. Een
zeer zeldzame bijwerking
is Heparine geïnduceerde
thrombocytopenie (HIT),
met het paradoxale risico op
thrombo-embolische complicaties.
Methode

Om inzicht te krijgen in de
protocollen van ziekenhuizen
in Nederland met betrekking
tot tromboseprofylaxe bij
ambulante gipsimmobilisatie
16

is besloten om de Academische
Ziekenhuizen, de ziekenhuizen in de steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, en de ziekenhuizen
rondom Leiden, te includeren.
In totaal werd bij 36 ziekenhuizen de enquête afgenomen.
In deze ziekenhuizen werd
de arts-assistent van de Heelkunde en/of de gipsverbandmeester vragen voorgelegd die
betrekking hadden betreffende
het geven van tromboseprofylaxe, welke medicijnen dit
waren, bij welk soort gips dit
gegeven werd, en voor welke
duur dit was.
Resultaten

Bij alle geïncludeerde ziekenhuizen kon de enquête worden afgenomen (tabel 1).
De resultaten van de enquête
staan vermeldt in tabel 2.
In totaal waren er 23 ziekenhuizen (64%) die een tromboseprofylaxe gaven, 7 ziekenhuizen (19%) gaven geen
profylaxe en 6 ziekenhuizen
(17%) gaven geen profylaxe
tenzij er risicofactoren voor
trombose waren. Als er profylaxe wordt gegeven wordt
dit meestal in de vorm van
coumarine-derivaten gedaan
(58%), of met een combinatie van een LMGH en een
coumarine-derivaat (21%),
of alleen een LMGH (21%).
Antistolling bij gipsimmobilisatie
Als er een onderbeengips
wordt gegeven, geven maar
13 ziekenhuizen tromboseprofylaxe (36%). Het VUziekenhuis geeft alleen
Amerikaanse vliegtuigpassagiers profylaxe in
de vorm van LMGH.
Bij bovenbeengips wordt
er vaker profylaxe gegeven,
in totaal 29 ziekenhuizen
(81%). In het geval van een
loopkoker immobilisatie
geven in totaal 6 ziekenhuizen een vorm van profylaxe
(17%).

Leeftijd
In 3 ziekenhuizen wordt
14 jaar als minimumleeftijd
voor tromboseprofylaxe aangehouden (10%), in 16 ziekenhuizen is dit 16 jaar (55%),
in 3 ziekenhuizen 18 jaar
(10%) en 7 ziekenhuizen
hadden geen minimumleeftijd (25%). Navraag in het
Juliana Kinder Ziekenhuis
in Den Haag gaf aan, dat
kinderen daar vanaf 16 jaar
profylaxe krijgen. Kinderen
onder de 16 jaar die meer
dan 50 kg wegen, komen
ook in aanmerking voor profylaxe. In alle ziekenhuizen
die een tromboseprofylaxe
gaven, werd gestopt met de
profylaxe wanneer het gips
werd verwijderd, en er volledig
gemobiliseerd kon worden.
Conclusie

Gipsimmobilisatie heeft een
hoog (4-16%) risico op het
ontstaan van een DVT. Dat
risico kan worden verminderd
tot 0-6% door het gebruik
van LMGH. Ook niet-fatale
longembolieën lijken een
verband te hebben met gipsimmobilisatie. Experts in
Duitsland hebben reeds in
1990 aangeraden alle patiënten boven de 14 jaar, die met
een onderbeengips worden
behandeld, tromboseprofylaxe
te geven. Dit werd geadviseerd
onafhankelijk van mogelijke
risicofactoren voor trombose.
Aangezien aan coumarinederivaten ernstige bezwaren
kleven, zoals bijwerkingen,
interacties met andere medicijnen, problemen bij secundaire operatieve ingrepen en
onvoldoende werkzaamheid
gedurende de instelfase, zoals
beschreven, gaat onze voorkeur uit naar een LMGH.
Voorgesteld wordt om alle
patiënten boven de 14 jaar en
zwaarder dan 50 kilogram,
profylactisch te behandelen
met een LMGH bij onder- of
bovenbeengips. Tromboseprofylaxe t.a.v. loopkokers,
>>
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wordt alleen gegeven als
er ook andere risicofactoren
voor trombose zijn. De eerste
injectie vindt plaats onder
begeleiding van de verpleegkundige op de Spoed Eisende
Hulp-afdeling. Als alternatief
kan worden gekozen voor de
combinatie van een LMGH
en het geven van coumarinederivaten, waarna de LMGH
gestopt kunnen worden bij
adequate instelling van het
coumarine-derivaat.
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Leerboek Orthopedie
Een aanrader!
De nieuwe uitgave van het leerboek, 448 blz., geschreven in het Nederlands,
heeft een ingrijpende verandering ondergaan. De auteurs, allen experts in
hun deelgebied, zijn er in geslaagd om de letsels en aandoeningen van het
bewegingsapparaat duidelijk te omschrijven en de tekst te begeleiden met
veel illustraties en tekeningen.

Prijs: euro 72,60
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum.
ISBN 90 313 3094 9
Website: www.bsl.nl/medisch/

Het leerboek opent met een
algemeen deel, met daarin
toegepaste anatomie, onderzoek en behandeltechnieken
in de orthopedie.
Het tweede deel gaat over de
orthopedische traumatologie
van het bewegingsapparaat.
Vervolgens volgt er een deel
over kinderorthopedische
problemen en ten slotte een
deel over de verschillende
orthopedische aandoeningen
bij volwassenen.
Kortom, een leerboek dat erg
prettig leest en op de praktijk
gericht is. Het boek is in eerste
17

instantie bedoelt voor medisch
studenten en beginnende artsassistenten maar ook voor
fysiotherapeuten, verpleegkundigen op de orthopedieafdeling en gipsverbandmeesters is het een erg goed
te begrijpen en overzichtelijk
boek met de meest voorkomende ziektebeelden.

Het boek is uitgebracht
onder redactie van prof. dr.
J.A.N. Verhaar en prof. dr.
A.J. van der Linden.

L.Voogt, Nurse practitioner i.o.
Centrum Eerste Hulp, LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
e-mail: l.voogt@lumc.nl
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VGN Bestuurlijk

Wanneer deze uitgave het licht ziet is de ALV te Zwolle inmiddels gepasseerd,
de Golden Lister is uitgereikt en begint het voorjaar. Voor de VGN is een
belangrijk jaar gestart. Onder de stimulerende (bege)leiding van Adri van
der Dussen, hoofd van óns Opleidingsinstituut AZR, passeerden tijdens het
beleidsweekend gehouden op 15 en 16 februari jl.,veel bestuurlijke items de
revue. Het centraal thema was het VGN-bestuursbeleid in de komende jaren.
Met name de onderwerpen Kwaliteit, Opleiding en de communicatie tussen het
bestuur en leden van de VGN in twee richtingen, bepaalden de gesprekken.
Belangrijke zaken werden besproken en voor de toekomst uitgestippeld.

de AVVV-paraplu waarbij
natuurlijk het behoud van
eigen identiteit zwaar weegt.
Conclusies

Kwaliteit/opleiding

Op diverse fronten zal aan
de kwaliteit worden gewerkt.
Dat geldt met name voor de
ontwikkeling van de protocollen, waarmee de commissie,
onder aanvoering van Liesbeth
Rietra, ver gevorderd is.
Maar dat geldt ook voor de
inpassing van onze opleiding
binnen het kader van de
andere verpleegkundige vervolgopleidingen. Bezien gaat
worden wat de voordelen van
deze constructie zouden zijn
boven de huidige. Ook op de
ALV werd hierop ingegaan.
Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel dat enkele
jaren geleden werd ontwikkeld moet worden gemoderniseerd.

En dat om twee redenen. De
competenties zijn deels toegenomen en veranderd. De
andere reden is de ontwikkeling van de verpleegkundige
basisprofielen en de gespecialiseerde deelprofielen door de
AVVV. Ook hierin willen we
graag als VGN meegenomen
worden in de grote stroom,
waarvan we als bestuur denken dat ons dat op termijn
beter in staat zal stellen ons
als gespecialiseerde verpleegkundige beroepsbeoefenaar
te profileren. Want er lijkt in
de verpleegkundige situatie
in Nederland nogal wat te
gaan gebeuren. Er is namelijk
een toename van professionalisering en mondigheid
ontstaan van de verpleegkundige en de AVVV, als faciliterende en stimulerende koepelorganisatie. De VGN
moet gebruik maken van
deze deskundigheid. Door
het harde werken van de
bestuurders uit het verleden
is er door de VGN al veel
gerealiseerd. Wij liggen met
onze structuur en mogelijkheden voor op veel andere
verpleegkundige beroepsverenigingen. Toch lukt het
alleen samenwerkend om het
gemeenschappelijke niveau
blijvend te doen toenemen
en te worden gehoord. Het
zal dan ook de expliciete keuze
van het VGN-bestuur zijn,
de samenwerking met andere
verenigingen te zoeken onder
18

Enkele conclusies kunnen,
vooruitlopend op de toekomst,
al wel worden getrokken. De
visie van deze vereniging en
dit bestuur moet op papier
worden gezet. Na het actiegroepenmodel van de afgelopen jaren zit de voet nu stevig
tussen de deur. Belangrijk is
nu dit als professionele vereniging op diverse fronten op
verschillende niveaus te gaan
vormgeven. In de loop van
dit jaar zullen de getrokken
conclusies u geconcretiseerd
gaan bereiken in de vorm van
discussiestukken en beleidsvoorstellen. In vele gevallen
zal bij de uitvoering van verschillende projecten, de inzet
van leden noodzakelijk zijn.
Voor zover de onderwerpen
zich er voor gaan lenen zal in
projectgroepen gewerkt gaan
worden, waarbij deelname
door u als leden zich kan
beperken voor de duur van
het project. Dat betekent in
veel gevallen echter niet dat
u er voor jaren aan vast zit.
Niet voor alle onderwerpen
is dat een mogelijkheid, maar
de structuur past wel beter in
de manier waarop men tegenwoordig met verenigingszaken
wil omgaan. De kans dat u
de nabije toekomst voor een
taak wordt benaderd neemt
na lezing van bovenstaande
natuurlijk toe en VGNbestuur en VGN-commissies
rekenen dan op uw steun en
een positieve reactie.

Deze en andere zaken kwamen
uitgebreid ter tafel tijdens het
beleidsweekend in Oudewater.
Belangrijk was de intense rust
die van dit hotel en dit plaatsje
uitging. De inzet van enkele
hier werkzame licht geestelijk
gehandicapte mensen was
aandoenlijk en de enorme
inzet van deze mensen het
zo goed mogelijk te doen was
geweldig.
Peter van den Berg,
secretaris VGN

Secretariaat VGN
Uitterlier 15, 2678 TZ De Lier,
Tel. werk: 015 - 2 603 846
Fax werk: 015 - 2 603 828
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
Petervandenberg@wxs.nl
Tdubois@hetnet.nl
Cfeijten@zeelandnet.nl
m.schaft@wxs.nl
kalkmanbaelde@hetnet.nl
jr.wijma@hccnet.nl
vanderlugt@ortd.azr.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. P. van den Berg,
secretaris, vice-voorzitter
dhr. A.B.C. Dubois,
penningmeester
dhr. R. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra
mw. T. Kalkman - Baelde,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
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Jaargang 12, april 2002

Inventarisatie bijscholing
Eind vorig jaar heeft u de mogelijkheid gehad
om uw wensen m.b.t. bijscholing kenbaar te
maken. Veel collega’s hebben (individueel of
namens de instelling) van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. In totaal zijn er 65 enquêtes
teruggestuurd.
De uitkomst van de inventarisatie is als volgt:
Botgroei stimulatie

19

Tapen en bandageren

29

Aanleg corsetten

27

Aanleg broekengipsen

26

Aanleg amputatiegips

46

Dynamische handspalken

43

Handletsels algemeen

53

Opfriscursus anatomie/ fysiologie

25

Suggesties

22
(variërend van McConnel tape
tot time-management,
opzetten onderzoek, etc.)

Alle inzenders worden hartelijk bedankt voor
hun meedenken. Er is besloten dat er geen
nieuwe commissie wordt opgericht; het bijscholingsgebeuren gaat vallen onder de
Opleidings Commissie.
Momenteel wordt de opzet van de bijscholing
verder uitgewerkt. Een aantal zaken staan
echter wel vast:
De bijscholingsdag wordt 2 maal per jaar
gehouden; een dag in het voorjaar en een
dag in het najaar.
De bijscholing vindt niet plaats op een vaste
lokatie, maar zal verspreidt door het land

Programma
Symposium

De Opleidings Commissie streeft er naar
de eerste bijscholing in het najaar te kunnen
presenteren. Nadere informatie kunt u te
zijner tijd in “In Dit Verband” en op onze
VGN-website lezen.
Oproep namens de collega’s

In den lande vinden regelmatig (mini)symposia of refereeravonden plaats. Helaas
is dit vaak niet bij het grote publiek bekend.
In het streven naar kwaliteitsverhoging is
het belangrijk dat men zo veel mogelijk de
gelegenheid krijgt om kennis te vergaren.
Dus wordt er in jouw ziekenhuis een (mini)symposium of refeeravond georganiseerd wat
interessant kan zijn voor de gipsverbandmeester? Geef dit dan door aan ondergetekende of aan Cor Feijten (de beheerder van
de VGN-website). Op deze manier zijn meer
collega’s in de gelegenheid om te komen (en
ook motiverend voor de organisatoren).
Symposium

Onze Belgische vakbroeders houden op
zaterdag 27 april 2002 hun lentesymposium.
Locatie is het Ziekenhuis Oost- Limburg,
campus St. Jan te Genk. De titel van het
symposium luidt: “Nieuwe uitdagingen!”
De Nederlandse gipsverbandmeesters zijn
van harte welkom. Uitgebreide informatie
kunt u lezen op de VGN- website en elders
in dit blad.

Zaterdag 27 april 2002
Ziekenhuis Oost Limburg, Genk
Moderator: Dhr. J. Pauwels

Nieuwe
Uitdagingen!
08u30
Inschrijving en ontvangst
09u00
Verwelkoming
Mevr. A. Hendrickx
09u10
Breken kan, zwemmen mag
Dhr. J. Verschueren,
verpleegkundige, gipsverbandmeester
Imeldaziekenhuis, Bonheiden
09u40
Conservatieve behandeling van
thoracale, lumbale compressie
fracturen met een corrigerend
Neofrakt corset
Demo: Lumbale Neofrakt corset
Dhr. R. Nellestein,
gipsverbandmeester
Medisch Centrum, Utrecht
10u20
Koffiepauze

Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt,
voorzitter Opleidings Commissie

10u50
De Multifunctionele Verbandschoen
Dhr. J. Boogers, Dhr. L. Droogmans,
Dhr. G. Hurkmans
Laurentius Ziekenhuis, Roermond

georganiseerd worden.
De bijscholing staat alleen open voor gediplomeerde gipsverbandmeesters die aangesloten zijn bij de VGN.
Deelnemers aan de bijscholing krijgen een

11u20
Botgroeistimulatie:
Wat, waarom en hoe?

certificaat. Zij worden opgenomen in een
centraal register wat beheert wordt door de
secretaris van de VGN.

12u00
Nabespreking
12u15
Nieuws uit de vereniging
Dhr. Jos Pauwels,
voorzitter BVGV
12u30
Receptie en afsluiting
19
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Traumacongres :
Evidence-Based Fracture Care
Op 1 februari 2002 werd in de TU te Delft een
congres gehouden waarin vele bekende namen
participeerden. Het congres, welke voor de eerste
keer werd gehouden, was onder anderen georganiseerd omdat twee specialisten afscheid namen
van het ziekenhuis Reinier de Graaf Groep, het
ziekenhuis bestaat zelf 750 jaar! De VGN was
mede organisator, onder auspiciën van het ZWOT.

Onder “Evidence Based
Medicine” verstaat men in de
Traumatologie: het behandelen
van de ongevalpatiënt op een
optimale, wetenschappelijk
onderbouwde wijze. De zorg
voor de patiënt wordt gebaseerd op onze klinische ervaring, het best voorhanden
zijnde wetenschappelijke bewijs
en de specifieke problemen
die deze patiënt heeft. Dit
congres beoogde de praktische toepassing van de eerder
genoemde definities in de
dagelijkse praktijk van de
fractuurbehandeling nader
in beeld te brengen.

Rectificatie
In de vorige editie heeft in het artikel van Ino ten Have
informatie gestaan welke later is bijgesteld. Het gaat met
name om de bedragen genoemd tabel 2: financieel aspect
bij thuisverpleging. Een verpleegdag in een ziekenhuis
kost gemiddeld ƒ 800,=. De besparing bij thuisverpleging
is per maand ongeveer ƒ 22.400,=. De extramuralezorg
kost ƒ 5040,= Het betreft per jaar gemiddeld 10 patiënten.
De jaarlijkse besparing zou dus neerkomen op ƒ 173.600,=
Intussen draaien de gipsverbandmeester in Deventer
ook weekenddiensten en zijn zodoende meer bereikbaar.
e-mail; t.have@hccnet.nl

Hoe kom je
aan het best
voorhanden
zijnde bewijs?
Welk bewijs
bestaat er
voor het nut
van de open
repositie en interne fixatie
in verhouding tot de conservatieve behandeling van bijvoorbeeld proximale humerus
fracturen? Hoe weeg ik mijn
ervaring in deze “EvidenceBased” trend? Kan ik mijn
huisprotocol alleen maat
baseren op meta-analyses of
tellen andere publicaties ook
nog mee?

internet (www.pubmed.nl)
naar onderzoek naar de behandeling van bijv. onderbeenfracturen. De zoekmachine gaf
267 items aan, echter maar
1 onderzoek voldeed aan de
eisen van een goed afgesloten
onderzoek met voldoende
patiënten. Allerhande fracturen werden belicht.

Door middel van lezingen in
het Engels van experts zoals
prof. dr. C. van der Werken,
dr. R.Atkins, prof.dr. A.B. van
Vugt en prof. Dr. R.K. Marti
werden er voordrachten en
discussies gehouden over het
thema. Toch bleek dat ondanks
de hype dat alles evidence based
moet worden, er betrekkelijk
weinig is gepubliceerd op
een gerandomiseerde manier
waarover consensus is. Een
voorbeeld was het zoeken in
de `Cochrane Library` op het

Ook waren er workshops
georganiseerd voor verschillende disciplines. Voor de
gipsverbandmeester erg interessant was de ontwikkeling
van een Nurse Practitioner.
Deze nieuwe taakfunctie voor
de verpleegkundige, welke
misschien in de komende jaren
ook binnen de gipskamers
zijn intrede zal kunnen doen,
werd belicht door Alex van
der Lecq, Nurse Practitioner
binnen het Centrum Eerste
Hulp van het LUMC te
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Leiden. Een Nurse Practitioner
is een verpleegkundige die
geautoriseerd is bepaalde
handelingen te verrichten
welke normaal door een arts
gedaan worden, zoals: het
aanvragen van röntgenfoto`s,
het zetten van een anesthesie
volgens Böhler (bij pols reposities) en het uitvoeren van
reposities. Pieter Jochems
(AVVV) deed verslag van de
ontwikkelingen binnen de
verpleging met betrekking
tot differentiaties zoals het
nivo van Master en Bachelor.
In de volgende editie van dit
blad wordt een uiteenzetting
van de voordracht gepubliceerd Een erg compleet congres met voordrachten van
specialisten in de Traumatologie die op basis van hun
reputatie wel als `evidence
based` betiteld mogen worden.
Een uitgebreid boekwerk van
de abstracts (voornamelijk in
het Engels) is te verkrijgen via
Peter van den Berg,
tel. werk: 015-2604069
e-mail: Dbp@rdgg.nl
Jelle Wijma
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B. Scholtens

Broze botten door te veel vitamine A
Elk voordeel heeft zijn nadeel, ook het slikken van vitamine A. Inname van
dit vitamine, voornamelijk via het voedsel, is bijvoorbeeld nodig om infectie
het hoofd te bieden. Maar dan niet te veel. Volgens voedingsonderzoekers
van de Harvard Medical School in Boston en van vitamineproducent Roche
maakt dit bij vrouwen de botten juist brozer.
Vitamine A

Een dagelijkse hoeveelheid van
vitamine A, een oxidant, is
nodig voor een goed functionerend immuunsysteem, een
gezonde huid en een goed
gezichtsvermogen. Bovendien
is de stof nodig voor sterke
botten en tanden. Voedsel is
de belangrijkste vitamine A
bron: meer dan twee derde
van wat we nodig hebben
krijgen we binnen door het
eten van vlees en vis, een eitje,
margarine op brood en het
drinken van melk. Een kwart
van de dagelijkse behoefte
aan vitamine A komt, als het
goed is, binnen via fruit en
groente zoals worteltjes, rode
bieten en spinazie. In groente

zit bètacaroteen, een provitamine A. In het lichaam
wordt dit omgezet in vitamine
A (retinol, de werkzame vorm
in het lichaam). Er wordt
echter aanzienlijk minder
omgezet als men eerst dacht.
In Nederland is de inname
van vitamine A aan de krappe
kant. Bij veel mensen is die
zelfs onvoldoende. Dit geldt
zeker voor specifieke bevolkingsgroepen zoals zwangere
en jonge vrouwen tussen de
16 en 22 jaar. Deze groepen
zouden juist extra vitamine A
moeten eten.
Onderzoek

De norm in Amerika bedraagt
sinds kort 700-900 microgram

per dag met een maximum van
3000 microgram. Die limit
zal de komende jaren ongetwijfeld naar beneden gaan
gezien het recente artikel van
de JAMA. De onderzoekers
uit Boston maakten van hun
analyse gebruik van de zogeheten Nurses Health Study.
Sinds 1976 worden de medische gegevens bijgehouden
van meer dan 77 duizend
verpleegkundigen in de leeftijd van 34 tot 77 jaar. Ook
de drink- en rookgewoontes
zijn bekend, gebaseerd op
regelmatige enquêtes. Volgens
een epidemiologische analyse
blijkt dat vrouwen die veel
(meer dan 2000 microgram)
vitamine A binnenkrijgen,

tweemaal zo hoge kans hebben
op bijvoorbeeld een heupfractuur als zij die hun consumptie beperken tot het
nemen van vitamine A tot
het hoognodige. Het idee is
namelijk dat te veel vitamine
A de werking van vitamine D
remt, welke nodig is om in
het lichaam Calcium uit het
voedsel te halen. Deze grote
hoeveelheid vitamine A kan
in principe alleen ingenomen
worden via extra vitamine
preparaten als multi-vitamine
pillen.

A- tabletten. In Nederland
liggen die percentages aanzienlijk lager, maar ook bij ons
worden steeds meer multivitaminen geslikt. Meer dan
de helft van de huishoudens
heeft een of meer supplementen in huis.

Multi-vitaminen

Bron

Hierin zit niet alleen veel
vitamine A (700-1500 microgram per pil) maar ook andere
vitamine zoals B1-B6, en
allerlei mineralen. In 1980
slikte 34% van de geënquêteerde verpleegkundigen
multi-vitaminen; in 1996 was
dit gestegen tot 53%. Slechts
enkelen slikten alleen vitamine

B. Scholtens,
redacteur van de Volkskrant
Editie: bijlage 2 februari 2002

Conclusie

Volgens de JAMA blijft het
aan te bevelen dat gevarieerd
eten beter blijft dan het nemen
van extra vitamine zodat het
risico op fracturen beperkt
blijft.

Literatuur

Dit onderzoek is gepubliceerd
in The Journal of the American Association (JAMA).

P.E.Zollinger

Lagere incidentie van posttraumatische dystrofie bij
polsfracturen na profylactische toediening van vitamine C*
Doel van het onderzoek was het vaststellen of toediening van vitamine C
posttraumatische dystrofie kan voorkomen bij patiënten na een polsfractuur.
Dit werd gedaan door een dubbelblind gerandomiseerd placebo gecontroleerd
onderzoek. In totaal werden 115 volwassenen met 119 conservatief behandelde
polsfracturen dubbelblind gerandomiseerd voor een dagelijkse capsule met
ascorbinezuur 500 mg dan wel placebo gedurende 50 dagen. Patiënten werden
geclassificeerd naar geslacht, leeftijd, fractuurzijde, dominantie, fractuurtype,
dislocatie, repositie en klachten tijdens de gipsbehandeling. De onderzoeksuitkomst was het optreden van posttraumatische dystrofie, vastgesteld met een
klinische score. De follow-up bedroeg 1 jaar.
* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The Lancet (1999;354: 2025-8) met als titel: Effect
of vitamin C on frequency of rellex sympathetic dystrophy in wrist fractures: a randomised trial.
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Posttraumatische dystrofie

De pathogenese en therapie
van posttraumatische dystrofie
zijn frequent onderwerp van
discussie. De diverse benamingen voor dit syndroom,
‘sympathische reflexdystrofie’,
‘causalgie van Mitchell’,
‘Südeck-dystrofie’ en ‘algodystrofie’ zijn hiervan het
bewijs.1,2 Posttraumatische
dystrofie wordt gekenmerkt
door een pseudo-inflammatoire warme en koude fase. In
de eerste fase worden de pri-

maire veranderingen aan het
weefsel teweeggebracht door
sympathische verstoringen
op micro-circulatoir niveau.1
In de koude fase ondergaat het
weefsel secundaire trofische
veranderingen als uiting van
deze verstoringen. Hierbij is
de voeding naar de weefsel
gestoord. In verschillende
onderzoeken is er een rol
geopperd voor toxische zuurstofradicalen in dezen, doch
dit is nog niet onomstotelijk
vastgelegd.4.6 De morbiditeit >>

in dit

Verband

<<
van dit syndroom en de kosten
waarmee het gepaard gaat voor
de gezondheidszorg, door
arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid, rechtvaardigen
onderzoek naar een preventieve
behandeling. Vanuit onderzoek naar de behandeling van
shock bij brandwonden kregen
wij het idee om preventief
een antioxidatief middel (een
‘scavenger’) toe te dienen.
Matsuda et al. onderzochten
de effecten van hoge doseringen vitamine C (ascorbinezuur) na brandwonden.7,9,11
Zij vonden dat vitamine C
de progressie van vasculaire
permeabiliteit tegengaat en
zodoende de microvasculaire
lekkage van vocht en eiwitten
vermindert.7,8 In de extracellulaire vloeistof verwijdert
vitamine C de vrije radicalengroep.11,12,17 Op deze wijze
beschermt vitamine C het
capillaire endotheel en circulerende cellen, zoals erytrocyten en leukocyten.10,15,16
Weinig substanties hebben
een dergelijke invloed op
reeds ontstane brandwonden,
met hun klassieke tekenen
van ontsteking, als vitamine
C heeft. De overeenkomst
tussen deze experimenten bij
brandwonden, een diermodel
voor het induceren van posttraumatische dystrofie en
patiëntenonderzoeken, is de
inflammatoire component en
de mogelijke betrokkenheid
van micro-angiopathie.5,6,18
Dit was voor aanleiding om
vitamine C als profylacticum

voor posttraumatische dystrofie te gebruiken waarbij
50 mg de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine
C volgens de Nederlandse
voedingsmiddelentabel is.
Gezonde personen hebben
minder vitamine C per dag
nodig dan degenen die lijden
aan een chronische ziekte.19
Wij kozen als profylactisch
antioxidans het tienvoudige
van de aanbevolen hoeveelheid, 500 mg ascorbinezuur
in capsulevorm. Hierbij is er
geen gevaar voor overdosering.
Onze hypothese was dat de
frequentie van posttraumatische dystrofie na polsfracturen
lager zou zijn in een groep
patiënten behandeld met
vitamine C dan in een groep
behandeld met placebo.
Patiënten en methoden

Opzet. Onderzocht werden
volwassenen (18 jaar en
ouder) die de eerstehulpafdeling bezochten van het Rode
Kruis Ziekenhuis te Beverwijk
met een fractuur van één of
beide polsen. Alleen patiënten
met een fractuur die conservatief konden worden behandeld werden in het onderzoek
geïncludeerd. Patiënten met
fracturen met een onacceptabele repositie of secundaire
dislocatie, werden alsnog
geopereerd en uitgesloten
van het verdere onderzoek.
Patiënten werd gevraagd aan
het onderzoek deel te nemen
en zij kregen schriftelijke
informatie uitgereikt en

Tabel 1: de patiëntgegevens
vitamine C

placebo

patiënten (n)

52

63

fracturen (n)

54

65

man

12 (22%)

13 (20%)

vrouw

42 (78%)

52 (80%)

57 (27-88)

60 (24-85)

geslacht (%)

gemiddelde leeftijd
in jaren

werd het protocol voor de
desbetreffende patiënt gestart.
Vanaf de dag van de fractuur
diende de patiënt dagelijks
een capsule in te nemen
gedurende een periode van
50 dagen. Patiënten kregen
daartoe gerandomiseerd een
medicatieset met 50 capsules
placebo dan wel 50 capsules
met ascorbinezuur 500 mg.
De blokrandomisatie werd
uitgevoerd door de ziekenhuisapotheker met de diverse
medicatiesets. Het onderzoek
was dubbelblind. Alleen de
apotheker was tot 1 jaar na
follow-up in bezit van de
allocatiecode. De capsules
dienden in hun geheel te
worden ingeslikt en hadden
alle hetzelfde aspect en dezelfde
smaak.De code werd verbroken na de laatste follow-up
periode van 1 jaar. De bestudeerde onderzoeksuitkomst
was het eerder optreden van
posttraumatische dystrofie
of het uitblijven daarvan. De
periode van 50 dagen waarin
de capsules werden ingenomen,
was 2 weken langer dan de
meest gangbare immobilisatieduur met gips in onze kliniek voor een gereponeerde
polsfractuur (type Colles,
AO/ ASIF-klasse 23-A2.2, of
type Smith, AO/ ASIF-klasse
23-A2.3).20 Fracturen waarvoor geen repositie nodig is
(AO/ASIF-klasse 23-A2.1),
werden gedurende 4 weken
met gips geïmmobiliseerd. Dit
onderzoek werd goedgekeurd
door de medisch-ethische
commissie van ons ziekenhuis.
Patiënten. Bij het begin van
het onderzoek werd notitie
genomen van geslacht, leeftijd,
fractuurzijde (rechts, links
of beiderzijds), dominantie
(links-/rechtshandig), fractuurtype. mate van dislocatie,
noodzaak tot repositie, registratie van de medicatieset,
overige medicatie en vitaminegebruik, eerdere polsfractuur
of eerdere episode van posttraumatische dystrofie.
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Patiënten werden gezien na
1 week (met radiologische
controle indien repositie had
plaatsgevonden), 4 of 5 weken
(voor gipsverwijdering), na
6 of 7 weken (na 2 weken zelf
oefenen), na 12 en 26 weken
en verder zo vaak als klinisch
noodzakelijk was. Na 1 jaar
was er een telefonisch interview. Deelname aan het onderzoek had geen invloed op de
normale fractuurbehandeling
voor de patiënt. Ook werd
aandacht besteed aan klachten
tijdens de gipsbehandeling in
de vorm van pijn, tintelingen,
hypesthesie en gezwollen
vingers.
De diagnose ‘posttraumatische dystrofie’ werd klinisch
gesteld, indien 4 van de volgende 6 symptomen aanwezig waren in een gebied groter dan en distaal van pols 21:
a onverklaarde diffuse pijn,
niet in relatie tot het stadium van fractuurgenezing
b abnormale temperatuur
van de huid (warmer of
kouder dan van de andere
arm)
c abnormale kleur van de
huid (roder of blauwer dan
van de andere arm)
d diffuus oedeem
e abnormale bewegingsbeperking, niet passend bij
het stadium van fractuurgenezing
f optreden of toename van
voornoemde symptomen
na activiteit of inspanning.
Indien de diagnose ‘posttraumatische dystrofie’ werd
gesteld, was de onderzoeksuitkomst voor de desbetreffende patiënt bereikt en werd
de patiënt volgens de vigerende
normen voor posttraumatische
dystrofie behandeld.22
Resultaten

In de periode juli 1995augustus 1997 werden 123
patiënten met 127 polsfracturen in het onderzoek geïncludeerd. 7 patiënten werden
alsnog geopereerd en daardoor

buiten beschouwing gelaten.
Van de patiënten werd er 1
later geëxcludeerd, omdat zij
geen capsules had ingenomen.
Zo bleven er 115 patiënten
met 119 polsfracturen over
voor evaluatie, De vitamineC-groep bestond uit 52
patiënten (met 54 fracturen),
de placebogroep uit 63
patiënten (met 65 fracturen).
In deze groepen waren geen
significante verschillen wat
betreft geslacht en leeftijd
(tabel I). In de vitamine-Cgroep varieerde de leeftijd
tussen 27 en 88 jaar, met een
gemiddelde van 57 jaar. In de
placebogroep lag de leeftijd
tussen 24 en 85 jaar, met een
gemiddelde van 60 jaar. Van
alle patiënten namen er 5
reeds vitaminesupplementen
tot zich: 2 patiënten (1 in de
vitamine-C-groep en 1 in de
placebogroep) gebruikten
een multivitaminepreparaat
dat 50 mg vitamine C bevatte.
Aangezien dit overeenkwam
met een normale dagelijkse
inname en slechts eentiende
was van de trialdosering. was
dit voor ons geen reden voor
exclusie. De 3 andere patiënten namen monovitaminen
in de vorm van vitamine A, B
en zij werden om deze reden
ook niet geëxcludeerd.
Risico van posttraumatische dystrofie.

Tabel 2 laat de fractuurkenmerken zien. Er was statistisch
geen significant verschil tussen
de groepen wat betreft fractuurzijde, dominantie, fractuurtype en repositie. Posttraumatische dystrofie trad bij
4 fracturen op in de vitamine
C groep (7,4%) en bij 14
fracturen in de placebogroep
(21,5%). Posttraumatische
dystrofie trad significant vaker
op bij ouderen. De gemiddelde
leeftijd bij patiënten met
posttraumatische dystrofie
was 64,5 jaar en in de groep
zonder posttraumatische
dystrofie was dit 57,7 jaar. Er
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Tabel 2: de fractuurgegevens
vitamine C

placebo

54

65

rechts

27 (50%)

28 (43%)

links

27 (50%)

37 (57%)

ja

26 (48%)

32 (49%)

nee

28 (52%)

33 (51%)

23-A

31 (57%)

44 (68%)

23-B

14 (26%)

14 (21%)

23-C

9 (17%)

7 (11%)

fracturen (n)
fractuurzijde (%)

dominante zijde (%)

fractuurtype (%) *

repositie (%)

39 (56%)

40 (62%)

* Volgens de classificatie van de Arbeitsgemeinschaft ftir Osteosynthesefragenl Association for the Study of Internal Fixation (AOI ASIFJ.

werd geen verband gevonden
tussen het optreden van posttraumatische dystrofie en de
fractuurzijde of de dominante
zijde. Wel was er een significante toename van posttraumatische dystrofie bij type
B- en C-fracturen (AO/ASIFclassificatie) van de pols. Er
werd geen relatie gevonden
tussen het optreden van posttraumatische dystrofie en de
noodzaak tot en het uitvoeren
van een of meerdere reposities.
Vroege klachten onder gipsverband hadden een hoge
voorspellende waarde voor
het ontwikkelen van posttraumatische dystrofie.
Beschouwing

Dit onderzoek laat zien dat
het profylactisch toedienen
van vitamine C aan patiënten
met een polsfractuur de frequentie van posttraumatische
dystrofie doet verminderen.
Hoewel voornamelijk vrouwen posttraumatische dystrofie ontwikkelden, was er
geen significante samenhang
met geslacht als risicofactor.
Van de meeste vrouwen en
van alle vrouwen die posttraumatische dystrofie ontwikkelden, was de gemiddelde

leeftijd postmeno-pauzaal. In
dit onderzoek werd de oestrogeenstatus van de deelnemers
niet bepaald, doch geen van
hen kreeg oestrogeenvervangende medicatie. De mogelijkheid bestaat dat de oestrogeenhuishouding een verstorende
variabele is in relatie tot de
inflammatoire reactie die bijdraagt aan de pathogenese van
posttraumatische dystrofie,
doch hiervoor vonden wij geen
aanwijzingen. De frequentie
van posttraumatische dystrofie van 21,5% in de placebogroep lijkt hoog voor ons
prospectief onderzoek, doch is
niet ongewoon. In 2 andere
onderzoeken vond men frequenties van 25% en zelfs 31%
na een Colles-fractuur. 13;24
Dit onderzoek geeft geen
verklaring voor het farmacodynamische mechanisme,
noch voor de scavengertheorie, maar Zuurmond et al.
hebben wel een therapeutisch
effect beschreven van applicatie van de vrije radicalenvanger dimethylsulfoxide
in een posttraumatischedystrofie-extremiteit.25 Van
der Laan et al. hebben schade
door vrije radicalen toegebracht aan weefsels bij ratten

door middel van infusie van
tert-butylhydroperoxide.5
Dit leidde tot toegenomen
vasculaire permeabiliteit in
spierweefsel en necrose in
de achterpoten van de dieren.
Scintigrafie liet bij posttraumatische-dystrofiepatiënten
toegenomen vasculaire pérmeabiliteit voor macromoleculen zien, hetgeen een
belangrijk kenmerk is van
ontstekingsreacties zoals die
kunnen bijdragen aan het
syndroom van posttraumatische dystrofie. Histologisch
onderzoek van amputatiepreparaten, als gevolg van
posttraumatische dystrofie,
toonde een toegenomen hoeveelheid vrije radicalen, welk
proces toeneemt met het vorderen der leeftijd.18 Andere
morfologische veranderingen
hierbij zijn afname van aantal type-l-spiervezels, atrofische vezels en verdikte capillairmembranen en necrose.26
Al deze genoemde veranderingen lijken toegeschreven
te kunnen worden aan ischemische condities en suggereren een rol voor microangiopathie. Wij onderschrijven
de suggestie van Van der
Laan et al. dat vrije zuurstofradicalen betrokken zijn bij
de pathofysiologie van posttraumatische dystrofie en
kunnen al deze veranderingen
niet toeschrijven aan psychologische factoren of constitutie. 17 De relatie die wij aantroffen tussen het optreden
van posttraumatische dystrofie en vroege gipsklachten
werd reeds eerder beschreven.28 Wij vonden echter
nog een nieuwe voorspellende variabele, namelijk het
fractuurtype (dat indirect is
gerelateerd aan leeftijd).
De frequentie van posttraumatische dystrofie neemt toe
met de comminutie,en derhalve ernst, van de fractuur.
23

Wij vonden geen verband met
fractuurzijde, dominantie of
het verrichten van repositie.
Geen van de 5 eerder genoemde patiënten die vitaminesupplementen tot zich
namen, vertoonden posttraumatische dystrofie.
Conclusie

Vitamine C lijkt een effectief
middel bij de preventie van
posttraumatische dystrofie bij

patiënten met een polsfractuur.
Mogelijk is deze eenvoudige
en goedkope profylaxe ook
werkzaam bij de preventie van
posttraumatische dystrofie
na andere letsels als enkel-,
crus-, talus en/of calcaneusfracturen.
Werkingsmechanisme, dosering en gebruik van vitamine
C, ook in relatie tot andere
letsels, vraagt verder onderzoek.
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Joris Ruhe

Protocolleren op de gipskamer
Vanuit de VGN wordt al enige tijd aangedrongen
op het ontwikkelen van protocollen vanuit de
beroepsgroep. De landelijke stuurgroep protocollering
van de VGN heeft een raamwerk doen uitgaan
wat als kader dient voor het schrijven van een
behandelprotocol. Aangewezen situatie voor het
ontwikkelen van deze protocollen zijn de kwaliteitsgroepen die per regio zijn gestart.
Protocol

Fig. 1: deelnemende gipskamers van de kwaliteitsgroep regio Noord-Holland.

De kwaliteitsgroep uit de
regio Noord-Holland heeft
als eerste onderwerp gekozen
voor de conservatieve behandeling van de humerusschacht

VUMC Amsterdam
Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam
Spaarne Ziekenhuis Haarlem / Heemstede
Kennemer Gasthuis Haarlem / IJmuiden
Flevo Ziekenhuis Almere
Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp

fractuur van het middelste
eenderde deel met acceptabele
stand. Het resultaat is een
combinatie van drie protocollen, te weten een uitgebreid
behandelprotocol en twee
technische protocollen: de
aanlegprocedure van een
U-slab en van een humerusbrace. Aan het protocol zijn
een flink aantal sessies van discussie en herschrijven vooraf
gegaan, maar de definitieve
versie wordt unaniem als een
goed protocol beschouwd.
Accorderen

Elk protocol dient door de
VGN geaccordeerd te worden
alvorens het op de website van
de VGN kan worden geplaatst.
Het nu gepubliceerde protocol over de humerusschacht
fractuur is op het moment
dat dit artikel wordt geschre-

24

ven nog niet geaccordeerd.
Zodra dit gedaan is kan een
ieder het protocol op de website www.vgnned.nl vinden
en de geaccordeerde versie
downloaden.
Vervolg

De werkgroep is zeker van
plan om, nu men eenmaal de
smaak te pakken heeft, vervolg
te geven aan het schrijven en
publiceren van protocollen.
Wij als groep gipsverbandmeesters zijn niet alleen
enthousiast over het resultaat,
maar zeker net zo tevreden

over de wijze waarop dit
behaald is. Een leerzaam
proces wat een ieder dwingt
na te denken over zijn of haar
handelwijze en motivering
daarvan. Wij hopen dat deze
publicatie de andere regiogroepen stimuleert om ook
te starten met het opstellen
van protocollen.

Joris Ruhe, gipsverbandmeester
Kennemer Gasthuis
Boerhaavelaan 21
2035 RC Haarlem
e-mail: j.ruhe@zonnet.nl
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Protocollen
Verenigde Gipsverbandmeesters
Nederland
No:

Datum accordering:

Titel:

Herzieningsverantwoordelijke:

Datum laatste herziening:

Naam protocol

Nazorg

Administratief

❒ De conservatieve behandeling van de humerusschacht

Controlefoto:

❒ Op het gipsformulier in-

fractuur van het middelste eenderde deel met acceptabele

❒ ja, in U-slab.

vullen van de verrichting

stand.

❒ Verwerken van deze
Sling/mitella:

gegevens

Doel behandeling

❒ Armsling met elleboog in 90˚

❒ Fractuurgenezing.

Informatie geven over de gevoerde behandeling, ook arts

❒ In status eventuele bijzonderheden noteren

❒ Stabilisatie.
❒ Pijnbestrijding

Controle:
Informatie geven over de duur van de behandeling:
❒ 1 week post-trauma: x-controle in U-slab een controle spe-

Behandeling gipsverbandmeester

cialist. Na aanleggen humerusbrace opnieuw x-controle.

❒ Vervolg afspraken
gipskamer, specialist
en röntgen.

❒ 2 weken post-trauma: controle brace en C.S.M. door gipsNa 1 week:

verbandmeester.

Voorbereiding

❒ 3 weken post-trauma: brace controle gipsverbandmeester,

Verzamelen van gegevens:

❒ 6 weken post-trauma: x-controle en controle specialist.

❒ Zorg dat de status op de gipskamer aanwezig is.

❒ 10-12 weken post-trauma: x-controle zonder brace en klinische

❒ Zorg dat de röntgenfoto’s op de gipskamer zijn.

controle specialist. Bij voldoende callusvorming brace af.

x-controle in brace en controle specialist.

❒ X-controle in U-slab.
❒ Controle specialist.
❒ Aanleggen brace door
gipsverbandmeester.
❒ X-controle in brace.

❒ Behandelplan opstellen i.s.m. behandelend specialist,
sociale situatie meewegen.
Contra-indicaties:

Controle op complicaties:

Na 2 weken:

❒ C.S.M.

❒ Controle C.S.M.

❒ Brace controle i.v.m. kans op dislocatie.

❒ Controle brace door

❒ Gestoorde C.S.M.
❒ Multitrauma.

gipsverbandmeester.
Informatie over hoe de patiënt zijn/haar behandeling
Na 3 weken:

kan laten slagen:
Patiëntinformatie:

❒ Controle brace door

❒ Stand: afhangende bovenarm, elleboog in 90˚ .

Schriftelijk:

❒ Soort immobilisatie: 1e week U-slab, vanaf 2e week

❒ Patiënt dient in het bezit te zijn van een gipsfolder over de

humerusbrace.
❒ Röntgenfoto: ja.
❒ Behandelduur: 10 – 12 weken.

Verantwoording gipsverbandmeester

gipsverbandmeester.

humerus fractuur met instructies.

❒ X-controle in brace.
❒ Controle door specialist.

❒ Patiënt dient in het bezit te zijn van telefoonnummer voor
Na 6 weken:

calamiteiten.
Mondeling:

❒ X-controle in brace.

❒ Controleer of informatie over diagnose en behandeling

❒ Controle door specialist.

door patiënt/begeleider begrepen is.
Start behandeling:

Na 10-12 weken:

❒ Oefeninstructies:

De gipsverbandmeester positioneert de patiënt zittend op

1e week (in U-slab): vuist maken en alle vingers strekken.

❒ X-controle zonder brace.

stoel/tafel met arm in sling, elleboog in 90˚. Patiënt laten

Pols roteren en met de schouder circumforente bewegingen

❒ Klinische controle door

overhellen naar aangedane zijde zodat humerus vrij hangt.

maken (“koffie malen”).

specialist. Bij voldoende

2e week (in brace): bovenstaande oefeninstructies uitbrei-

callusvorming brace af.

Vermeldt bijzonderheden:

den met buigen en strekken van de elleboog, van passief

❒ Fractuur specifieke patiënten informatie.

overgaand in actief op geleide van de pijn.
3e week: oefeningen uitbreiden met actieve oefeningen

De gipsverbandmeester bewaakt de continuïteit van het

voor de schouder:

behandelplan, motiveert de patiënt en heeft een positieve

- Abductie.

houding.

- Anteflexie.

Hij bewaakt de grenzen van zijn taakgebieden, dit gerela-

- Retroflexie.

teerd aan het beroepsprofiel van de gipsverbandmeester.
Andere disciplines inschakelen:
❒ familie/mantelzorg: van toepassing vanaf begin van de
behandeling.
❒ huisarts: van toepassing.
❒ fysiotherapie: van toepassing op indicatie.
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De MABAL-schoen,
een alternatieve methode in de gipsbehandeling
van neuropathische diabetische voet ulcera
Total Contact Casting (TCC) wordt beschouwd
als de gouden standaard in de behandeling van
neuropathische diabetisch voet ulcera. Om enige
nadelen van TCC op te heffen, ontwikkelden
wij een afneembare fiberglas combicast schoen:
de MABAL-schoen.

TCC

Total Contact Casting (TCC)
wordt beschouwd als de gouden
standaard voor de behandeling
van neuropathische diabetische
voet ulcera.1,7,9 Nadelen van
TCC zijn dat het veel tijd kost
per polibezoek.5 Omdat de
klassieke TCC niet afneembaar is, kunnen wondinspectie
en verzorging alleen gedaan
worden wanneer de cast wordt
vervangen. Beweging van het
enkelgewricht in het gips is
niet mogelijk, waardoor contracturen, atrofie van de kuitspieren en demineralisatie van
het bot kunnen optreden8.
Om enige nadelen te ondervangen is er een afneembare
fiberglas combicast schoen
ontworpen, de MABALschoen. Het belangrijkste
principe van de MABALschoen is de minimale polstering, een rigide zool met
`total contact` over de gehele
voetzoo,l met uitzondering
van de plaats van het ulcus,
en een semi-rigide opbouw
van de schacht tot aan het
bovenste spronggewricht,
waardoor de enkelfunctie
behouden blijft.
De MABAL-schoen

De MABAL-schoen was
oorspronkelijk ontworpen als
een beschermende vorm van
schoeisel die werd aangelegd
om de tijd tussen het genezen
ulcus en het aanmeten van

het orthopedisch schoeisel te
overbruggen. Dit werd gedaan
om re-ulceratie te voorkomen,
omdat het verse litteken bescherming nodig had en het
huidige schoeisel niet adequaat
was. Wij ontdekten dat de
MABAL-schoen heel goed
door onze patiënten werd
geaccepteerd en besloten deze
methode te gaan gebruiken
als behandelingsvorm voor
kleine ulcera (Wagner graad 1).
Patiënten en methodes

Voor het onderzoek hadden
wij de beschikking over elf
diabetes patiënten, zes mannen
en vijf vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar
(variërend van 36-88 jaar).
Alle deelnemers aan het onderzoek waren insuline afhankelijk, met aanwezigheid van
perifere neuropathie en plantaire voet ulcera. De neuropathie werd getest met een
10 grams’ Semmes-Weinstein
monofilament en een 128 Hz
stemvork. Patiënten met aanzienlijke perifere arteriële
insufficiëntie werden van het
onderzoek uitgesloten. Teneinde de toestand van de vaatvoorziening zo nauwkeurig
mogelijk vast te stellen met
niet-invasieve technieken,
beschouwden we geen aanwezigheid van arteriële insufficiëntie bij voelbare pulsaties
van de arteria dorsalis pedis/
tibialis posterior of een trans-

cutane zuurstof druk van
meer dan 30 mmHg. Een
voorwaarde voor behandeling
was een voldoende oppervlakte
van gezonde huid op de voetzool die kon dienen om het
gewicht op te vangen in de
schoen en zodoende drukontlasting te bewerkstelligen
aan de zijde van het ulcus.
Deze 11 patiënten met in
totaal 23 ulcera, die anders
kandidaten zouden zijn geweest voor een TCC, werden
behandeld met de MABALschoen. Alle ulcera waren fullthickness , zonder tekenen
van infectie of zichtbaar bot
(Wagner graad 1). Scherp
debridement werd uitgevoerd,
waarbij de aangetaste huid
volledig werd verwijderd.
De wondbedekking voor het
ulcus bestond uit een vochtregulerend verband, meestal
een alginaat of hydrofiber,
waarmee een vochtig wondmilieu in stand werd gehouden. Een sterk producerende
wond werd bedekt met een
absorberend verband.
Aanlegtechniek

De MABAL-schoen wordt
als volgt opgebouwd.
Een zelfklevende viltpadding
(8 mm dik) wordt op maat
geknipt en bevestigd aan de
voetzool met uitsparing van
het ulcus. Deze viltpadding
wordt wekelijks vervangen,
of zonodig eerder bij bevuiling
en blijft gedurende de gehele
behandeling gehandhaafd.
De viltpadding en de wondbedekker worden gefixeerd met
een zwachtel. Extra ruimte
voor de tenen wordt gecreëerd
door deze te bedekken met
een laag foam, welke later weer
wordt verwijderd. Eén laagje
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synthetische watten wordt
om de voet gezwachteld om
later te verwijderen, zodat de
schoen niet te strak zit. Een
nauw sluitende kous wordt
aangebracht om de tot nu
toe aangebrachte materialen.
De gehele voet tot boven het
niveau van de malleoli wordt
bedekt met een laag plakvilt
(2 mm dik), met de plakkende
kant naar de kous toe. De zool
wordt gemaakt van tien lagen
rigide fiberglas (10 cm breed),
dat gelijkmatig wordt gemodelleerd over de gehele onderzijde van de voet. De schacht
wordt opgebouwd met twee
rollen semi-rigide fiberglas
(5cm en 7,5 cm breed). Vervolgens alles besproeien met
water en goed modelleren tot
de cast is uitgehard (letten op
goed loopvlak). De kous, vilt
en semi-rigide fiberglas worden dorso-lateraal van de voet
doorgeknipt om de schoen
afneembaar te maken, middels
een klittenband. De bovenrand van de schoen blijft
onder het niveau van het
bovenste spronggewricht.
De foamlaag die de tenen
bedekt kan nu worden verwijderd. Een afneembare
rocker-loopzool wordt met
klittenband aangebracht.
De patiënt mag onmiddellijk
volledig belasten bij het lopen.
De schoen wordt dag en nacht
gedragen om het ulcus te allen
tijde te beschermen. Als patiënt
therapie trouw is kan anders
worden afgesproken, waarbij
de rocker-loopzool ’s nachts
verwijderd wordt.
Wondinspectie

De afmeting van het ulcus, na
debridement, werd vastgesteld
door de lengte en breedte van

het ulcus te meten en het
oppervlak te berekenen middels de formule voor het
bereken van de oppervlakte
van een ellips (oppervlakte =
pi* [lengte/2*breedte/2]).
Alle patiënten werden poliklinisch behandeld. Inspectie
van de wond werd wekelijks
uitgevoerd of eerder, voor
zover de toestand van de wond
meer wisseling van verband
nodig maakte. De schoen
werd gedragen tot de wond
volledig was genezen, waarna
het aantal dagen werd genoteerd. Dezelfde schoen kon
ook gedurende de periode
daarna worden gedragen,
totdat het definitieve orthopedische schoeisel gemaakt
was. Gedurende deze periode
mocht de patiënt de schoen
’s nachts uitdoen met de
strikte instructie hem bij elke
stap buiten bed te dragen.
Resultaten

Het gemiddelde oppervlak
van de behandelde ulcera
was 2,0 cm2 (variërend van
0,5–7,1 cm2). Van de 23 ulcera
genazen er 21 volledig (91%)
in een gemiddelde tijd van
34 dagen (variërend van 7 tot
75 dagen). Eén niet genezende
wond werd veroorzaakt door
de noodzaak tot vasculair
ingrijpen, ondanks onze
exclusie criteria. Na vasculaire
reconstructie genas het ulcus
(met gebruikmaking van de
MABAL-schoen). De andere
complicatie werd veroorzaakt
door een infectie die zich uitbreidde naar de plantaire
fascia, hetgeen chirurgisch
ingrijpen nodig maakte. In
alle gevallen werd de schoen
door de patiënten goed ver>>
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Figuur 1: de MABAL-schoen

dragen. Beperking van mobiliteit in het enkel gewricht is
niet vastgesteld.
Discussie

Eerder beschreven studies
waarbij gebruik gemaakt werd
van een TCC, beschrijven
percentages van wondgenezing
tussen 82–90% en een
gemiddelde genezingstijd van
38–44 dagen.4,5,9 Wij bereikten
soortgelijke resultaten met
het gebruik van de MABALschoen. Zowel de drukverdeling als drukontlasting van het
plantaire ulcus zijn beschreven
als de mechanismen waardoor
de genezing plaatsvindt in een
TCC 2,3,7. Shaw et al suggereerden dat er een extra drukreductie van ongeveer 30%
van het gewicht plaats vindt
naar de gipswand rond het
conische onderbeen. In het
geval van de MABAL-schoen is
er geen gips boven het enkelgewricht, waardoor druk niet
verplaatst kan worden. Dit
doet vermoeden dat de plantaire gewichtsverdeling welke

wordt bereikt met een contact
cast onder de enkel, voldoende
is om het ulcus te laten genezen. Het casten van alleen de
voet in plaats van het gehele
onderbeen, met als toegevoegde factor de viltpadding
die gefixeerd wordt aan het
plantaire oppervlak van de
voet, schijnt genoeg contact
en steun te geven om druk/
schuif krachten te verminderen tot een niveau waarop zij
niet meer nadelig zijn voor
de genezing van de wond.3

doordat het gipsverband
afneembaar is. Het hoeft maar
eenmaal aangelegd te worden,
terwijl de TCC verschillende
malen tijdens het behandelingstraject vervangen moet worden.5
Concluderend geloven wij dat
de MABAL-schoen genezing
van neuropathische diabetische
voet ulcera mogelijk maakt
ondanks toegeven aan sommige
principes van andere beschreven methodes.

Praktijk

De MABAL-schoen is na
enige oefening gemakkelijk
aan te leggen, heeft als voordeel
dat het enkelgewricht mobiel
blijft en vermindert daarmee
de nadelen van immobilisatie
aanzienlijk. Het is afneembaar,
staat wond inspectie, mogelijk
verdere debridement en vervangen van verband toe zo vaak
als nodig is zonder dat een
nieuw gipsverband aangelegd
hoeft te worden. Een belangrijke tijdsbesparing treedt op
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Scholingsdag voor gipsverbandmeesters
met betrekking tot de diabetische voet
Naar aanleiding van het eerste lustrumsymposium
over de diabetische voet en vele verzoeken uit
voorgaande symposia, is er een cursusdag op
30 januari jl. georganiseerd in het Twenteborg
Ziekenhuis te Almelo. Deze was speciaal bedoeld
voor de gipsverbandmeesters.

De Twentezaal werd die dag
omgetoverd tot één grote
gipskamer, voorzien van 15
behandeltafels, waar 60 gipsverbandmeesters zich de aanlegtechniek van de MABALcombicast schoen eigen konden maken. Dit gebeurde
onder begeleiding van de
gipsverbandmeesters uit het
Twenteborg. Het was een
intensieve dag, de presentaties
en instructies werden gretig
geabsorbeerd en in praktijk
omgezet wat de dag tot een
succesvol evenement maakte.

matiek en de verschillende
behandelmethodes groeit het
aantal multidisciplinaire diabetische voetenpoliklinieken
in Nederland waarbinnen de
gipsverbandmeester niet mag
ontbreken. De laatste jaren
zijn er verschillende cast
modellen ontwikkeld, waardoor de behandeling nog beter
kan verlopen, zo ook de wondbehandeling en preventie in de
MABAL-combicast schoen.
Wij hebben in de loop der
tijd geconstateerd dat het
aanleggen van de diverse vormen van casting een speciale
deskundigheid vereist, die
niet iedereen eigen is. Om de
resultaten van de cast behandeling bij de diabetische voet
te optimaliseren, leek het zinvol om een instructiecursus
speciaal voor gipsverbandmeesters te organiseren.
Programma

De diabetische voet wordt
een toenemend probleem.
Door de toenemende vergrijzing groeit het aantal mensen
met suikerziekte in Nederland gestaag. Het aantal voetulcera, meestal neuropatisch,
stijgt dan navenant. Uit
diverse publicaties is gebleken
dat een vorm van Total Contact
Cast (TCC) een belangrijke
peiler is voor de ambulante
behandeling van deze ulcera.
Door de complexe proble-

De ochtend werd gevuld met
de toelichting van de theoretische achtergrond van de
castbehandeling. Een belangrijk onderdeel vormde de
biomechanica. Robert van
Deursen, bewegingswetenschapper, gaf een kristalheldere
presentatie over de mechanische belasting van de voetzool,
waarvan de verticale-, schuifen torsiekrachten werden uitgediept in relatie tot deformatie. In een volgende editie
zal een artikel over dit onderwerp geplaatst worden.
Later werd de wetenschappelijke onderbouwing van
de MABAL-schoen gepresenteerd aan de hand van
resultaten uit een meetstudie
gedaan in het bewegingslaboratorium te Cardiff. Aangetoond werd dat de MABALschoen effectieve drukontlasting gaf, met name onder de
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voorvoet geeft deze behandeling goed resultaat. De TCC
bleek de meest effectieve,
maar weegt niet op tegen de
voordelen van de MABALschoen, welke zeker een
waardevolle aanvulling lijkt
te zijn binnen de off-loading
methodes. Erik Manning
presenteerde een review over
de klinische waarde van de
bestaande off-loading methodes met extra aandacht voor de
klinische ervaringen en de aanlegtechniek van de MABALschoen.
De middag begon met een
film over de aanlegtechniek
van de schoen, waarna de
groep werd verdeeld over
15 behandeltafels. Tijdens

de workshop zijn opvallende
aandachtspunten verzameld
welke tussentijds geëvalueerd
werden. Aan het eind van
de dag had iedereen zich de
theorie, praktijk en de extra
aandachtspunten eigengemaakt, om als doelstelling
in de toekomst het aantal,
en de ernst van de mogelijke
complicaties te verkleinen.
Alle deelnemers krijgen foto’s
via de e-mail, tezamen met
een formulier waar we graag
wat data mee willen verzamelen om te zien hoeveel
de MABAL-schoen wordt
toegepast in Nederland en
welke knelpunten nog aandacht behoeven.

Namens het Twenteborg Voetenteam,
Erik Manning, wondconsulent, gipsverbandmeester
Twenteborg Ziekenhuis
Postbus 7600
7600 SZ Almelo
e-mail: es.manning@wxs.nl
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Jan van Doorn

Cursusdagen gehouden
bij Spronken Orthopedie
te Genk
Op 18 en 19 januari 2002 waren de leerling
gipsverbandmeesters weer uitgenodigd door
de firma Spronken in het Belgische Genk.
Elk jaar kunnen de cursisten zich bekwamen
in het gebruik van Neofrakt, een product dat
zich, gezien het geknoei van enkele deelnemers,
nog niet in alle gipskamers een plaats heeft
verworven. Het werken met dit materiaal vergt
nu eenmaal extra vaardigheden!
Spronken staat synoniem voor gastvrijheid.
De directeur, Leon Spronken, leidde de groep
rond, en stelde ruimhartig materialen beschikbaar. ’s Avonds genoten de deelnemers een
smakelijke maaltijd en konden daarna een
rondrit op het edel dier maken, onder luide
bijval van de directeur. Later op de avond werd

het stadscentrum van Genk nog verkend en
genoot men van het Belgische bier.
De volgende ochtend, waarbij de deelnemers
een grote variatie aan fitheid vertoonden, werd
de cursus weer voortgezet en werden, daar
waar nodig, de puntjes op de i gezet. Na het
middagmaal werden de heer Spronken en
zijn medewerkers bij monde van Manfred
Jacobs hartelijk bedankt voor de betoonde
gastvrijheid. Dank ging tevens uit naar de
bekwame gastdocenten Helmie, Hans, Ruud,
Ronald, Cor en Dennis, die enthousiast hun
kennis met de groep cursisten deelden. Zo
mocht de groep L.O.G. 2000 terugzien op
leerzame en leuke cursusdagen!

Cor Gersen

Handige tip

Om een mallet-spalkje op
een eenvoudige manier aan
te brengen en maceratie van
de huid te voorkomen, kan
de volgende methode mis-

schien een aanvulling zijn op
de dagelijkse praktijk. Benodigdheden: zelfklevend wondverband, elastisch afplakband
en een mallet-spalk (foto 1).

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Bekleedt de aangedane
vinger met Fixomull-stretch,
Omnifix of een ander soortgelijk zelfklevend wondverband
van de vingertop tot aan het

PIP-gewricht, met vrijlating van de nagel, zodat
deze zichtbaar blijft om de
circulatie te controleren
(foto 2).

Vervolgens een stukje elastisch
afplakband (Tensoplast-sport)
knippen van ongeveer 10 cm.
Dit knipt u in de lengte door
(foto 3).
De ene helft plakt u vanaf de
top van de vinger naar proximaal aan de volaire zijde van
de vinger tot over het PIPgewricht. De andere helft
wordt circulair over de mallet-spalk rondom de midphalanx geplakt (foto 4).
Foto 4
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Een verslag van een werkbezoek in het
districts hospitaal in Same, Tanzania.
Het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heeft 10 jaar geleden de stichting
`Maria voor Anderen` opgericht. Deze stichting werkt nauw samen met de
werkgroep `Tanzania in Tilburg`. Via deze stichting, en natuurlijk niet te
vergeten met de medewerking van mijn collega’s, zijn mijn partner Karin en
ik in de gelegenheid gesteld om een werkbezoek te brengen aan het districtshospitaal van Same in Tanzania. Jaarlijks mogen er twee verpleegkundigen
via de stichting deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. Dit programma
heeft tot doel om de plaatselijke situatie te verkennen, kleine projecten op te
starten en het verbeteren van de zorgkwaliteit. Maar uiteraard is het een
fantastische ervaring om dit mee te maken.
De voorbereiding

Via de verpleegkundigen uit
het ziekenhuis die al eerder
in Tanzania geweest waren
werden we erg enthousiast
gemaakt. Als gipsverbandmeester en verpleegkundige
met enige jaren O.K. ervaring
zou er veel werk te doen zijn,
vertelde zij. Ook Karin zou
met haar ervaring in de dermatologie en O.K. genoeg
bagage hebben om in het districtshospitaaltje te kunnen
werken. Naar mate de vertrekdatum dichter bij kwam
werd de spanning uiteraard
groter. Niet alleen omdat we
een nieuw Tanzaniaans avontuur aan zouden gaan maar
ook omdat we naar de mogelijkheid hadden gezocht om
het goedkoopste ticket te
kopen. Dit deed de spanning
aardig opvoeren. Een nadeel
van deze vlucht was dat we
vanaf Dar es Salaam nog zo’n

600 km met de bus naar
Same moesten reizen. Maar
als ervaren backpackers mocht
dat geen probleem zijn.
Swissair was wel een betrouwbare maatschappij om mee te
vliegen maar zakelijk deden
ze het na verloop van tijd zo
slecht dat een faillissement
boven hun hoofd hing en dus
ook boven de onze. Wij begonnen ons dus al een beetje
zenuwachtig te maken. Uiteindelijk werd er door de
Zwitserse banken een financiële injectie gegeven zodat we
in ieder geval heen gegarandeerd waren van een vlucht.
Aankomst in Tanzania

Op 18 oktober kwamen we
aan in Dar es Salaam en zijn
meteen doorgereisd naar
Tanga, een plaats aan de kust
die we van tevoren hadden
uitgekozen om te acclimatiseren. Drie dagen later stapten

we uit de bus op het busstation
van Same. Omdat de gebeurtenissen van 11 september
nog erg vers in het geheugen
zaten, kwamen we gedurende
de reis weinig tot geen toeristen tegen en in Same bleken
wij dus echt de enige mzungu’s
(witten) te zijn. Het hospitaaltje lag 3 km van de hoofdweg. Omdat we nogal wat
bagage bij ons hadden besloten
we de 3 km maar met een taxi
af te leggen richting het landgoed van het bisdom. Op het
bisdom kregen wij een gastenverblijf aangeboden waar we
3 maanden gebruik van mochten maken. Het bisdom beheert voor de stichting “Maria
voor Anderen” het sponsorgeld.
Het was wel even wennen om
op een ‘heilig compound’ te
vertoeven. Het was een komen
en gaan van fraters, paters,
priesters, zusters en bijna
iedere dag zaten we met de
bisschop aan tafel. In ons
gastenverblijf werd er goed
over ons gewaakt. Aan de ene
kant van de kamer hing een
foto van de bisschop en aan
de andere kant een lichtgevende Christus aan het kruis.
Wat kon ons nog gebeuren!
De eerste impressies

Op maandag 22 oktober liepen
we voor het eerst, nog een
beetje onwennig in uniform
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het ziekenhuisterrein op.
We wisten niet wat we zagen!
Overal scharrelden kippen en
er liepen koeien en geiten rond.
De verpleegafdelingen kregen
regelmatig bezoek van katten
en kippen. Het terrein van het
ziekenhuisje was een zandvlakte tegen een heuvel aan
gelegen. Er moesten halsbrekende toeren worden uitgehaald om patiënten te vervoeren. Het hospitaaltje bestaat
uit 10 gebouwtjes waarvan 4
verpleegafdelingen. Op iedere
verpleegafdeling staan ‘slechts’
14 bedden. Nou ja bedden,
het zijn krakkemikkige frames
met planken of spiralen en
daarop schuimrubber zonder
bekleding. De meeste ruiten
zijn stuk en het gaas om de
muskieten buiten te houden
is allang geleden verteerd.
Omdat de overheid de geldkraan wat heeft dichtgedraaid
is er geen voedselvoorziening
meer zodat de patiënten door
de familie van eten worden
voorzien. Ook wordt de was
door de familie gedaan zodat
je iedere dag overal wasgoed
ziet hangen. Wel grappig want
soms lijkt het terrein net een
camping met overal hangende,
slapende en kokende Tanzanianen en Maasai (de traditionele nomaden bevolking).
In het hospitaaltje staat veel
tweedehands apparatuur en
meubilair, waarvan bijna alles
kapot is. Kennis en onderdelen
ontbreken maar ze zijn wel
gewend om met weinig veel te
doen. Voor ons dus een flinke
stap terug. Ook het röntgenapparaat, wat in de fractuurbehandeling onontbeerlijk is,
moest ik van de 13 weken 11
weken missen, zodat alles op
het oog en met ervaring werd
behandeld. Uiteindelijk bleek
dit nog niet eens zo slecht te

gaan dus rees meteen de vraag
of wij in het Westen niet een
beetje te veel röntgenfoto’s
maken en of het bedrijven
van goed klinisch onderzoek
niet van groot belang is.
Werkervaring

Karin en ik werkten voornamelijk op de Spoedeisende
Hulp annex operatiekamer
en krijgen op deze manier de
kans om het hele ziekenhuisje
te bereiken. Als er een patiënt
werd behandeld en opgenomen werd, bracht één van ons
de patiënt, samen met een
collega van de S.E.H., naar
de verpleegafdeling zodat we
op deze wijze invloed konden
krijgen op de werkwijze van
de verpleegafdelingen. We
zagen dat er door gebrek aan
kennis en kunde er niet goed
werd omgegaan met de oa.
hygiëne. In de tuin zagen we
infuus en injectie naalden
rondslingeren. Patiënten lagen
in hun eigen pus te zwemmen
en werden niet gewassen.
Bedden werden weinig verschoond en de afdelingen
werden nauwelijks gepoetst.
Het blijkt dat er veel - niet of
nauwelijks opgeleide - mensen
werken onder supervisie van
een `general nurse` die echter
op een andere verpleegafdeling
staat. Zowel de verpleegafdelingen als de O.K. met S.E.H.
en de rest van de gebouwtjes,
zijn allen hard aan renovatie
toe. Met de kraamafdeling is
reeds begonnen en dankzij
het renovatie-project van
de stichting wordt het hele
hospitaaltje onder handen
genomen. Tijdens de operaties
wordt het al snel te warm
zodat alle ramen worden
opengezet. Naast het instrumenteren ben je dan ook
>>

Jaargang 12, april 2002

behandeling van brandwonden. Van groot belang bij de
behandeling is het gebruik van
de sappen van de Aloë Veraplant, en dat de wonden niet
iedere keer schoon worden
gemaakt: het wondvocht bevat
namelijk veel proteïnen.
Conclusie

bezig met het verjagen van
de vliegen. Uit de werkwijze
is al snel af te leiden dat de
kennis van steriliteit niet erg
groot is. De afdeklakens zijn
kapot, en na het afdekken
komen er nog steeds een paar
voeten van de patiënt onder
de afdeklakens vandaan. Het
steriele instrumentarium ligt
op een grote hoop dus je moet
zelf maar uitzoeken wat je
nodig hebt. Het is van slechte
kwaliteit, scharen zijn bot en
vaak zonder punten en het
instrumentarium heeft veel
aanslag door het koken. Ook
het geven van de narcose
gebeurt op een, voor westerse
maatstaven, zeer primitieve
manier. Er is geen beademingsapparatuur en zelfs een
laryngoscoop ontbreekt.
Als narcosemiddelen worden
ketamine, pethidine, atropine
en valium gebruikt.
Ervaringen

Inmiddels hebben we al veel
operaties en behandelingen
achter de rug: verschillende
keizersneden, kinderen met
brandwonden, geamputeerde
ledematen en diverse fracturen.
Elke dag komt er wel iets bijzonders over de vloer. Zoals
een geestelijk gehandicapt
jongetje dat z’n hand op de
treinrails had gelegd. Alle
vingers waren er af en je zag
alleen nog wat metacarpalia
uitsteken. Na de behandeling

zagen we de al wat oudere
vader met z’n kind in de armen
naar een verpleegafdeling
lopen. Het laat een stevige
indruk achter. Ook de eerste
kindjes met klompvoetjes
dienen zich aan. Op de afdeling fysiotherapie werkt een
verpleegkundige die zich over
deze kinderen ontfermt. Ze
vertelt dat de voetjes gedurende
9 maanden geredresseerd
worden en dan voor verdere
behandeling worden doorgestuurd naar het K.C.M.C. in
Moshi, een grote kliniek 110
km verderop. Via praktische
en theoretische kennisoverdracht probeer ik de redressietechniek wat te verbeteren,
zodat geprobeerd wordt te
voorkomen dat een complicatie, als de “rocker bottum”,
op kan treden. Omdat er
alleen maar calciumgips en
toiletpapier voor handen is
leer ik haar afneembare spalkjes
maken van gips zodat er bij
voldoende redressie opgesoepeld kan worden door beweging en massage.
Aloë Vera

Omdat de regering een centrale bevoorrading voor de
ziekenhuizen heeft is er niet
alles voorhanden. Zo werden
we geconfronteerd met een
Maasai jongentje dat voor
een derde was verbrand door
kokend water. De Maasai
hadden eerst zelf geprobeerd

om hun kindje te behandelen
met traditionele medicijnen,
meestal dierlijke producten die
vaak meer schade toebrengen,
maar ze kwamen na 1 week
toch maar naar het ziekenhuis
toe. Al snel bleek dat er weinig
kennis was over de behandeling van brandwonden en
ook de juiste medicijnen waren
niet voorradig. De volgende
dag gingen we in Moshi op
zoek naar medicijnen. We
hebben daar verschillende
apotheken bezocht. Uiteindelijk vonden we een apotheek
die een zalf met silversulfadiazine op voorraad had. Daarna
zijn we naar het K.C.M.C.
ziekenhuis gegaan om een
dermatoloog om raad te vragen. We ontmoette daar Dr.
Grossmann, een Duitser die
al 20 jaar in Tanzania werkt.
Hij kon ons veel vertellen over
de locale medicijnen die je kunt
toepassen op brandwonden.
Bijvoorbeeld de sappen van
de Aloë Vera plant gebruik je
zolang de brandwond nattend
is. Als de wond is ingedroogd
wordt deze ingesmeerd met
natuurlijke honing. Omdat
deze plant in de omgeving van
Same te vinden was hebben
we naast de S.E.H. een Aloë
Vera-tuin aangelegd die nu
door een van de fraters van het
bisdom wordt onderhouden.
Onze collegae van de S.E.H.
hebben hierna een klinische
les gekregen over de algemene
31

We hadden ons natuurlijk
wel een voorstelling gemaakt
van de situatie ter plaatse en
hoe het zou gaan. Omdat we
nogal wat hebben afgereisd
wisten we dat de cultuurshock zou meevallen. Echter
de combinatie van werken
in een andere cultuur en
opgenomen worden in een
Tanzaniaans dorp was buiten
verwachting. Een periode
van 3 maanden is veel te kort
en het is van enorm groot
belang dat er continuïteit is
in de samenwerking met de
mensen in Same. De stichting
`Maria voor Anderen` is dan
ook zeer actief bezig om deze
continuïteit tot stand te
brengen. Misschien is het in
de toekomst mogelijk om
ook gebruik te maken van
collega gipsverbandmeesters
die geïnteresseerd zijn in deze
vorm van ontwikkelingswerk.

Inmiddels zijn wij alweer
enkele weken aan het werk
in dit kikkerlandje en kijken
met veel plezier, en heimwee,
terug naar een fantastische
ervaring die zeker een vervolg
zal krijgen. Met dank aan
mijn collega’s, de firma S&N
(hoofdsponsor), de firma’s
Somas en Genimedical (subsponsors) die dit mede
mogelijk gemaakt hebben.

Hans Verkerk, gipsverbandmeester
TweeSteden Ziekenhuis
Dr. Deelenlaan 5
5000 LA Tilburg
e-mail: grime.fake@worldonline.nl

