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Van de redactie
Als deze uitgave uitkomt is het alweer ongeveer 5 weken
geleden dat Nederland aangetast werd in zijn vrijheid van
meningsuiting. Een drama dat in ons zo democratisch landje
nog niet eerder was vertoond. Andere landen zijn in de tijd
regelmatig in het nieuws gekomen door dit soort activiteiten;
ook wat betreft het publiceren van gedachten op papier zijn
wij altijd erg tolerant geweest. Hoe zal de toekomst eruit zien,
moeten we ons gaan inhouden als het om onze eigen gedachten
gaat? De toekomst zal het uit wijzen.
Op welke partij heeft u gestemd? Op de PvdA, die oa.
inkomens afhankelijke premies voorstelt? Of op de VVD,
die weer vrije vestiging van artsen mogelijk wil maken?
Meer keuze vrijheid en het
individueel aanpassen van
de polis zegt het CDA.
Volgens D66 moeten verpleegkundigen meer betaald
krijgen en betere kinderopvang moet gegarandeerd.
Het salaris moet conform het
bedrijfsleven (Groen Links) en de LPF wil de komende
2 jaar geen extra geld uitgeven voor de Zorg, eerst de arbeidsproductie opvoeren en de bureaucratie terugdringen. Ik hoop
dat u in de hooiberg de, voor u, juiste speld heeft gevonden.

ontwikkeling van de verpleegkundige als Nurse Practitioner,
een gespecialiseerde verpleegkundige met extra, geautoriseerde
taken als verlengstuk van de arts. Door drs. Pieter Jochems
wordt uitvoerig stil gestaan bij deze ontwikkelingen door
middel van een zeer compleet overzicht naar de taken en
verantwoordelijkheden van de (gespecialiseerde) verpleegkundige.
De moeilijke fractuurgenezing van het os scaphoideum, in
een hernieuwd perspectief gezien, wordt in een zeer boeiend
artikel besproken door prof. dr. J. Kauer. Een heel ander visie
wordt getoond door deze, kort geleden met emeritaat gegaan
zijnde hoogleraar, die meerdere keren een inzending voor ons
vakblad heeft verzorgd. We zullen toch proberen deze man
met enorme kennis van de
anatomie/fysiologie voor
onze doelgroep te behouden
en wensen hem erg veel plezier in de rest van zijn leven!
Dat de weer opnieuw in
de belangstelling staande
alternatieve manier van
fractuurgenezing, door middel van ultrageluid bij met name
pseudo artrose, terrein wint, getuigt het artikel van dr. R. de Wit.

Voor en door
jullie!

Transmurale zorg is waarschijnlijk wel de kreet voor de
komende jaren: op ieder symposium en in velerlei artikelen
wordt er wel naar verwezen. We moeten meer buiten de
muren van het ziekenhuis opereren in de breedste zin van het
woord. Dit kan voor een betere Zorg zorgen en waarschijnlijk
kan de Zorg dan ook nog eens goedkoper worden. Op een
heel praktische manier laat Arjan Harsevoort ons kennis
maken met de opzet die in de Isala Klinieken in Zwolle
wordt toegepast.

Deze editie gaat voornamelijk over enkele blessures die met
verschillende sporten kunnen worden opgelopen. Uit België
zijn 2 inzendingen: over de stressfracturen en een artikel over
verschillende vormen van snowboardletsels, een indeling
wordt gegeven. Bij de beginnende sporter, of te fanatieke,
worden vaak blessures gezien aan het onderbeen door inspanningspijn; dr. E. Verleisdonk verhaalt hierover in een
interessant stuk. Danny van Stelten heeft naslag gedaan naar
de incidentie en oorzaak waarom er zoveel spaakverwondingen
voorkomen.

Al met al weer een erg interessante en leerzame editie van
het vakblad wat voor jullie en door jullie geschreven is!

Dat de verpleegkundige ‘carriëre ladder’ in ontwikkeling is
blijkt uit twee, ook voor de gipsverbandmeester misschien wel
zeer interessante ontwikkelingen. Alex van der Lecq belicht de

Namens de redactie
Jelle Wijma

Rectificatie
In de vorige uitgave van ‘In dit Verband’, heeft het artikel van P.E. Zollinger gestaan:
“Lagere incidentie van posttraumatische dystrofie bij polsfracturen na profylactische
toediening van vitamine C”.
Abusievelijk werd het artikel geredigeerd zonder medeweten van de auteur.
De redactie betreurt dit en biedt haar excuses hiervoor aan.
De auteur is inmiddels werkzaam in het Ziekenhuis Rivierenland te Tiel.
Prof. dr. R.W. Kreis, chirurg, is verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Vrije
Universiteit, afd. Brandwondgeneeskunde.
Dr. W.E. Tuinebreijer en dr. R.S. Breederveld, chirurgen, zijn werkzaam in het Rode Kruis
Ziekenhuis te Beverwijk.
5

Jaargang 12, juni 2002

Dr. Ilse de Greef

De stressfracturen
Stressfracturen zijn botbreuken die ontstaan door repetitieve stress op een normaal bot of weinig stress
op een abnormaal of verzwakt bot. De spanning is te groot voor het bot of omgekeerd, het bot is te
zwak voor de spanning. Deze fracturen zorgen voor pijn, maar worden vaak initieel gemist. Dit komt
omdat ze de eerste weken op rôntgenbeelden niet te zien zijn. Het beeld wordt pas laat duidelijk,
wanneer er callus vorming zichtbaar wordt op de rôntgenfoto. De heling is dan reeds begonnen en als
behandeling volstaat nog een kortdurende gips immobilisatie. Dit artikel geeft een korte beschrijving
weer van de pathologie en behandeling van de stressfracturen.
(hardlopers). Bij atleten
bestaat de stressfractuur ter
hoogte van het os naviculare.
Ook ter hoogte van de
humerusschacht (adolescente
cricketspelers), de L5 vertebra
(spondylolysis), het bekken
(ramus pubis) en de patella
(kinderen en jonge volwassenen) werden stressfracturen
beschreven.

Figuur 1:
een stressfractuur caput MT III

Kliniek

Pathologie

Een stressfractuur of vermoeidheidsfractuur is een
micro-scheur in het bot die
zich geleidelijk voortzet.
Deze voortzetting kan zo
langzaam gebeuren dat
tegelijkertijd callus vorming
optreedt. Dit type fractuur
wordt gedefinieerd als een
partiële of volledige fractuur
van het bot, ontstaan door
herhaald ondergaan van een
stress lager dan de kracht
nodig om een botbreuk te
veroorzaken in een klassieke
eenmalige impact. Er zijn
twee grote groepen: enerzijds
de groep gevormd door de
breuken door herhaalde
stress op normaal bot, anderzijds de groep met botbreuken
door eenmalige lage stress op
abnormaal bot. Deze laatste
fracturen zijn eigenlijk insufficiëntiefracturen. Zij zijn
klinisch moeilijk te onderscheiden van de andere groep
en komen voor in ziektebeelden als osteoporose, waarbij
normaal bot maar in mindere

hoeveelheid gevormd wordt
of osteomalacie, waarbij een
normale hoeveelheid bot,
maar minder verkalkt
gevormd wordt. Op zich
zijn dit dus ziektetoestanden
die zelf behandeld dienen te
worden, onder meer door
kalksupplementen in de
voeding. In dit artikel gaat
het vooral over de eerste
groep: herhaalde stress op
een anders normaal gevormd
bot. De repetitieve belasting
overtreft de capaciteit van het
bot, waardoor het breekt. Er
ontstaat echter geen volledige
fractuur, maar wel een
microscheur die pijnlijk
kan zijn en zich bij blijvende
belasting kan voortzetten.
Gelijktijdig begint het
helingsproces met de
klassieke callusvorming.
Hierdoor neemt de diameter
van het bot toe op de plaats
van de breuk, zodat de stevigheid hersteld wordt.
Geleidelijk aan zal de breuk
met callus zich herorganiseren en zal een restitutio ad

integrum of volledig herstel
bereikt worden.
Epidemiologie

De meeste stressfracturen
ontstaan bij de jonge actieve
bevolking. Het gaat meestal
om militairen of sportmensen, die doorgedreven
oefenen en inspanning
vragen van bun lichaam.
Het grootste risico is aanwezig bij beginnende sporters
of militairen, waarbij van een
niet getraind lichaam teveel
gevergd wordt. De beenderen
hebben zich niet geleidelijk
aan deze hogere activiteitsnorm kunnen aanpassen
door toegenomen calcificatie
en diameter, om grotere
krachten aan te kunnen.
Nochtans worden deze fracturen ook gezien bij doorgedreven atleten, balletdansers
en zelfs windhonden Een
andere patiëntengroep wordt
gevormd door de oudere
populatie. Bij deze patiënten
is er een progressieve botontkalking (seniele osteoporose).
7

Dit is nog meer uitgesproken
bij de vrouwelijke populatie
(postmenopauzale osteoporose). Een belangrijke factor
zou echter de vermindering
van spiermassa en -kracht
zijn. Dit veroorzaakt een
verhoogde belasting op de
botten zelf, waardoor de kans
op stressfracturen verhoogt.
Stressfracturen bevinden zich
meestal op klassieke plaatsen.
De meest frequente plaats
zijn de metatarsale II en III
(marsfracturen). Zij vormen
50% van de stressfracturen.
De fracturen ter hoogte van
het os calcaneum bij volwassenen, vormen 25% van de
groep. Daarnaast bevinden
zij zich voor 20% ter hoogte
van de proximale tibia bij
kinderen, middelste derde
bij atleten (hoogspringers),
balletdansers en militairen in
opleiding en distale eenderde
bij ouderen. Bij 5% vinden
wij ze ter hoogte van het
femur (nek en schacht) en
bij 1% op de distale fibula

De patiënt presenteert zich
met een pijnklacht. Deze
pijn is progressief en activiteitsgebonden. Er worden
klassiek verschillende stadia
doorlopen. In een eerste
periode is er pijn na de sport,
nadien is er ook pijn tijdens
de sport en tenslotte is de
pijn constant aanwezig, ook
zonder activiteit. Soms meldt
de patiënt zich na genezing
van de fractuur: hij voelt een
zwelling (de callus). De
patiënt is gewoonlijk een
gezonde persoon, met de
typische uitlokkende sportof andere activiteiten. Het
aangetaste lidmaat kan soms
gezwollen en rood zijn. Soms
voelt het warm aan en is er
drukpijn. Het bot onder
stress zetten, poging tot
buigen ervan of compressie
geven, lokt de pijn uit.
Technische onderzoeken

In het beginstadium is de
fractuur moeilijk te detecteren, zeker op klassieke
rôntgenbeelden. Zelden
is een fissuur zichtbaar.
>>

in dit

Figuur 2: een 4 weken oude stressfactuur

<<

Na een paar weken kan de
fissuur duidelijker worden
door initiële botresorptie in
het kader van fractuurheling.
Nadien wordt callusvorming
zichtbaar. Dit beeld kan
verwarrend zijn en het onderscheid met osteosarcoma
(botkanker) moet gemaakt

worden. Een Technetium
botscintigrafie (botscan)
kan een snellere diagnose
bevestigen. Deze toont een
verhoogde botombouw door
een hot spot ter hoogte van
de fractuur aan (fig. 2).
Ook een NMR scan toont
de fractuur goed aan.

Verband

Behandeling

De meeste stressfracturen
genezen zonder behandeling.
Een bandage en vermijden
van de pijn uitlokkende
activiteiten tot heling van
de letsels volstaat meestal.
Het kan echter wel maanden
duren en de noodzakelijke
inactiviteit wordt door de
patiënt (doorgedreven atleet
of danser) vaak moeilijk
geaccepteerd. De fracturen
ter hoogte van de femurhals
vormen een uitzondering en
dienen preventief gepind te
worden. Zelden evolueert
een stressfractuur tot een
volledige fractuur: bij springsporten kan de tibiaschacht
bij repetitieve stress ondanks
de pijn toch evolueren tot
een volledige breuk. Dit
dient uiteraard voorkomen
te worden. Gipsimmobilisatie
is een goede symptomatische
behandeling en mits onmiddellijke belasting komt zij de
snelheid van genezing ten
goede. Meestal kan direct

8

een circulair en belastbaar gips
worden aangelegd, aangezien
zwelling normaal gezien zeer
beperkt is. Belasten is zeer
belangrijk. Enerzijds dient
diffuse osteoporose voorkomen te worden. Anderzijds
zullen beweging en belasting
de callusvorming en dus
heling versnellen. Bovendien
zijn deze patiënten zeer actief
en wordt volledige inactiviteit
niet verdragen. Indien de
klacht maar recent is ontstaan
en het rôntgenbeeld toont
nog geen fractuur aan, kan
een gipsverband snel
verlichting brengen. Intussen
kan een botscan gepland
worden en/of een nieuwe
rôntgenfoto gepland worden
na een paar weken. De meeste

atleten zullen na zes tot acht
weken hun sportactiviteiten
weer hervat hebben.
Besluit

Stressfracturen zijn niet
eenvoudig te diagnostiseren,
vooral in het beginstadium.
De behandeling is meestal
eenvoudig, maar de patiënt
is omwille van zijn actieve
profiel vaak moeilijk te
dwingen tot rust.
Daarom is een kortdurende
gipsimmobilisatie met
onmiddellijke belasting vaak
aangewezen gedurende een
viertal weken.

Dr. Ilse de Greef,
Universiteitziekenhuis Pellenberg
Weligerveld 1
3212 Lubbeek Pellenberg
e-mail: ilsedegreef@uz.kuleuven
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Danny van Stelten

Spaakverwonding,
een “verwijtbaar” ongeluk?
Geregeld komen er kinderen op de gipskamer binnen met een spaakverwonding.
Vooral in het voorjaar en zomer. In 2000 kwamen er vijfennegentig kinderen
met een spaakverwonding op de Spoed Eisende Hulp afdeling van het
St. Lucas/Andreas ziekenhuis. Negen patiëntjes (0,9%) had ook een fractuur.
Zesendertig kinderen werden met een achterspalk van gips behandeld.
Als de wond rustig was kregen ze - als er een fractuur was- een loopgips.
De rest kreeg een (druk)verband. De leeftijd varieerde tussen 1 en de 4 jaar.
Hoe de kinderen vervoerd werden was niet altijd duidelijk. Van de patiënten
waar het wel duidelijk was zat 68 % niet in een kinderstoeltje.

Deze worden met een betadine jodium, een niet aan de
wond plakkende tule en een
verband bedekt.
Soms wordt een gipsachterspalk gegeven om de wond
mooi te laten genezen en om
een spitsstand te voorkomen.
Na een paar dagen kan het
betadine jodium gaas
vervangen worden door een
vaseline gaas totdat de wond
mooi dicht is. Diepere wonden of wonden die niet goed
genezen kunnen met de
moderne wondbedekkers,
zoals alginaat, gel om necrose
op te lossen, foam etc.
behandeld worden (fig.1).

er bij het allereerste bezoek
(na 6 dagen) een folder
overhandigd wordt met
algemene informatie.
Beter is het om dit pas
na een half jaar te doen.
Waar moet een goed
fietsstoeltje aan voldoen?

Zodra een kindje kan zitten
kun je het vervoeren in een
kinderzitje. Eerst voorop
en later achter op de fiets.
Doordat het zitje voorop
vrij hoog zit komen hierdoor
geen spaakverwonding voor.
Achterop is de controle een
stuk minder.
Waar moet men op letten:

Voorlichting

Figuur 1:

Incidentie

spaakverwonding, behandeld

De enige instantie die de
beschikking had over landelijke cijfers betreffende de
incidentie was de Stichting
Consument en Veiligheid.
Cijfers uit 1999 spreken over
4000 gevallen dat jaar.
Echter dat de incidentie nog
veel hoger is, ongeveer
10.000 patiëntjes per jaar,
behoort ook tot de mogelijkheden gezien al de hoeveelheid gevallen in ons ziekhuis.
Ook melden er zich nog de
patiëntjes bij de huisarts.
Totaal dus eigenlijk veel te
veel!!

met necrose oplossende gel

en het frame. Gevolg is een
verwonding aan de buiten
enkel, soms zelfs gepaard
gaand met een fractuur.
Wondbehandeling

Over het algemeen zijn het
oppervlakkige schaafwonden.

Ontstaanswijze

Een spaakverwonding
ontstaat doordat de de hiel
gegrepen wordt door de
spaken van het draaiende
wiel waardoor de voet vast
komt te zitten tussen het wiel
9

Welke kinderstoeltjes
zijn nu veilig? De erkende
rijwielhandelaar kan
goede voorlichting geven
over de laatste ontwikkelingen op het gebied van
kinderstoeltjes. Geregeld
worden er in samenwerking
met de rijwielhandelaren
acties gehouden waar
fietsstoeltjes gecontroleerd
kunnen worden.
Bij navraag op het consultatieburo werd verteld dat

•
•
•
•
•
•

Het kind moet lekker in
het stoeltje zitten.
De rugleuning moet hoog
en stevig zijn (fig. 2)
De zijkanten moeten
voldoende steun geven.
Het stoeltje moet stabiel
kunnen worden bevestigd,
zodat het niet kan bewegen.
De fiets moet met kind en
stoeltje zo stabiel mogelijk
blijven.
De voetsteunen moeten
voorzien zijn van een spaakafscherming en riempjes. >>

in dit

Verband

Figuur 2:
fietsstoeltje voor- en
achterop

<<
De spaken moeten goed
afgeschermd zijn met onbreekbare jasbeschermers
of met voetsteunschermen.
• Het stoeltje moet voorzien
zijn van drie of vierpuntsgordels.
• Het slot moet niet met
de voeten dicht getrapt
kunnen worden.

•

Evaluatie

Zoals hierboven wel blijkt
komt een spaakverwonding
zeer regelmatig voor. Naar
mijn idee te vaak gezien de
cijfers. Ook moet er vanuit

het consultatieburo veel meer
aandacht worden geschonken
aan het fietsen met een veilig
fietsstoeltje. Niet alleen vlak
na de geboorte van het kind,
maar ook op de leeftijd dat
ouders met hun kinderen
gaan fietsen. Al zijn de letsels
die de kinderen oplopen niet

altijd even groot, het heeft
op de kinderen toch een
grote invloed.
De rijwielhandelaar kan de
ouders uitstekend voorlichten
over veilige fietsstoeltjes.
Ik hoop dat door actie’s
van de diverse organisatie’s
het bewustzijn van ouders
bevorderd wordt en dat
spaakverwondingen in de
toekomst minder vaak
voorkomen.

Danny van Stelten, gipsverbandmeester
St. Lucas/Andreas ziekenhuis
Postbus 9243
1006 AE Amsterdam
e-mail: danny.vanstelten@quicknet.nl

Als redactie zijn we op
zoek naar iemand die
voor de komende uitgaven
zich wil verdiepen in de
levensloop van “de groten
der aarde”, medici die
zich onsterfelijk hebben
gemaakt door bekende
ontwikkelingen voor
onze doelgroep. Te denken
valt aan Röntgen, Colles,
Böhler etc. Heb je zin
om ons mee te laten
genieten van de reden
tot een ontdekking en
de levensloop van zo ’n
beroemdheid, meldt je
dan bij de redactie!

De ondernemingsraad en uw beroep(svereniging)!
In vrijwel alle Nederlandse
instellingen en bedrijven
functioneert een ondernemingsraad. Deze raden krijgen steeds meer invloed op
de bedrijfsvoering en daarmee op de omstandigheden
waaronder u uw beroep uitoefent. Daarbij komt dat tal
van zaken voortvloeiend uit
uit de CAO eveneens door de
OR worden uitonderhandeld.
Een ondernemingsraad is

voor 100% samengesteld uit
medewerkers die over tal van
zaken overleg voeren met
de werkgever. In de meeste
instellingen wordt om de
drie jaar een nieuwe OR
gekozen. Hiervoor is een verkiezingsreglement opgesteld
waarin staat dat de aan de
CAO verbonden werknemersverenigingen als eerste
het recht hebben om hun
leden kandidaat te stellen.

De Unie Zorg en Welzijn,
als vertengenwoordiger van
uw beroepsvereniging bij de
CAO’s, wil daar uiteraard
niet bij achter blijven. Om
de procedure van kandidaatstelling zo soepel mogelijk
te laten verlopen doet De
Unie Zorg en Welzijn eenmaal per jaar een oproep aan
de leden van de aangesloten
beroepsverenigingen om zich
aan te melden als geïnteres-
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seerde voor het OR-lidmaatschap. Dit doet u door uw
naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en werkgever aan ons door te geven.

Om uw gegevens aan ons
door te geven kunt u de
bon op de achterzijde
invullen en zonder postzegel opsturen aan:

Zodra er in uw instelling een
OR-verkiezing gaat plaatsvinden zullen wij u persoonlijk benaderen of u
zich voor de verkiezing
kandidaat wilt stellen.

De Unie Zorg en Welzijn
Antwoordnummer 2701
3970 WJ Houten
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Dr. E.J.M.M. Verleisdonk

Inspanningsgebonden pijn
aan het onderbeen
Met name door een toename in vrije tijd, maar ook door een bewuster
leefpatroon heeft sportbeoefening de laatste decennia steeds meer aandacht
gekregen. Een van de nadelen van deze toename in beweging is het optreden
van overbelastingsblessures.4 Omdat de onderste extremiteiten bij bijna alle
sporten worden gebruikt, zien we juist daar dan ook veelvuldig inspanningsgebonden pijnsyndromen optreden. Inspanningsgebonden pijn aan het
onderbeen kan verschillende oorzaken hebben. De meeste van deze
aandoeningen kunnen conservatief , dat wil zeggen met gedoseerde rust en
trainingsadviezen, worden behandeld. Het stellen van de juiste diagnose is
echter in sommige gevallen wel van belang omdat bij bepaalde ziektebeelden
deze conservatieve behandeling geen zin heeft en patiënten alleen geholpen
zijn met een meer specifiekere therapie, zoals bijvoorbeeld een operatie.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende
inspanningsgebonden pijnsyndromen aan het onderbeen.
Mediaal tibia stress
syndroom (shin splint)

Definitie en etiologie
Vroeger werden onder shin
splint alle aandoeningen verstaan die -tijdens inspanningpijn veroorzaken aan de binnenzijde van het onderbeen.8
Meer recent werd deze term
vervangen door mediaal tibia
stress syndroom, waarmee
alle aandoeningen aangeduid
worden waarbij inspanningsgebonden pijn in het onderbeen samengaat met een
gevoelige binnenzijde van
distale tibia bij palpatie.3
Het ziektebeeld ontstaat door
overbelasting van de insertie
van fascies en spieren aan de
binnen/achterzijde van de
tibia.9,23
Incidentie
Vierentwintig procent van
inspanningsgebonden pijnklachten aan onderbenen bij
rekruten en 19 procent bij een
grote groep joggers werd verklaard door dit ziektebeeld.3,8
Klinische aspecten
Zeurende inspanningsgebonden pijn voornamelijk
optredend tijdens hardlopen

en marcheren -in rust binnen
enige uren verdwijnendaan binnenzijde van het
onderbeen is de meest geuite
klacht. Palpatie is pijnlijk in
een gebied aan de binnenzijde
van de tibia, met name in het
onderste derde gedeelte. De
diagnose wordt eenvoudig
gesteld op basis van de
typische anamnese én de bij
palpatie gevoelige binnenzijde
van de (distale) tibia, zodat
aanvullend onderzoek zelden
geïndiceerd is. Op röntgenfoto’s van het onderbeen
wordt soms een verdikking
van de cortex -met name in
het onderste gedeelte van de
tibia- gezien.5 Op een botscan
kan ter plaatse verhoogde
lineaire activiteit -wat duidt
op een periostale reactie- aan
de binnenzijde van de tibia
worden waargenomen.7
Therapie
Het ziektebeeld wordt
beschouwd als een “self
limiting disease”: de meeste
patiënten zijn één jaar na
het ontstaan van de klachten
spontaan genezen, onafhankelijk van de gekozen
therapie.5 Rust en daarna
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geleidelijk uitbreiden van
fysieke activiteit zijn vaak
afdoende maatregelen om
symptomen te verminderen
of te laten verdwijnen.23,7
Voordeel van antiflogistica,
schoenaanpassing, stretchoefeningen, locale injecties
met corticosteroïden en
gipsimmobilisatie is niet
aangetoond.3,5,23 Een orthose
-ter vermindering van lokale
irritatie op de insertieplaats
van aanhechtende spieren
en fascies- kan worden
overwogen bij atleten die
tijdens het hardlopen de voet
in excessieve pronatiestand
op de ondergrond laten
neerkomen.14,31 In zeldzame
hardnekkige gevallen is
operatieve behandeling
geïndiceerd. Er zijn goede
resultaten gemeld van de
combinatie van fasciotomie
van de diepe achterste loge
met cauterisatie van het
periost aan de posteromediale zijde van de tibia.8
(Chronisch) inspannings-

vóórkomen van dit ziektebeeld in het diepe achterste
compartiment wordt door
velen betwijfeld.
De oorzaak van de tijdens
inspanning optredende hoge
weefseldrukken is niet exact
bekend. Tijdens inspanning
kan het volume van spierweefsel met ongeveer twintig
procent toe nemen. Normaal
wordt deze volumetoename
goed verdragen door de
elasticiteit van omgevende
fasciebladen. Een verdikte
fascie werd een aantal maal
vastgesteld bij patiënten met
dit syndroom, maar onduidelijk is of deze verdikking
de klachten veroorzaakt of
dat deze afwijking juist ontstaat door (lang bestaande)
hoge weefseldrukken. Een
(pathologische) toename
van vocht in het interstitium
van (aangedane) spieren leidt
tot de hoge weefseldrukken;
hierdoor ontstaan tijdens
inspanning (ischaemische)
pijnen in de aangedane
spierloge(s).

gebonden compartimentsyndroom

Definitie en etiologie
Bij inspanningsgebonden
compartiment syndromen
ontstaan (pathologisch)
verhoogde weefseldrukken
tijdens fysieke inspanning.
Het ziektebeeld komt zelden
in een acute maar meestal in
een chronische vorm voor.
De chronische vorm -meestal
optredend bij actieve sporters
en militairen- treedt in 95 %
van de gevallen op in het
onderbeen. Meestal is van
de compartimenten van het
onderbeen het voorste compartiment aangedaan, soms
het laterale compartiment
en zelden het oppervlakkige
achterste compartiment. Het

Incidentie
Qvarfordt stelde bij 14 % van
patiënten met inspanningsgebonden pijnen aan onderste
ledematen de diagnose
chronisch compartiment
syndroom.24 Mubarak
constateerde dat 60 % van
de inspanningsgebonden
pijnklachten aan onderste
extremiteiten veroorzaakt
werden door een chronisch
compartiment syndroom.22
Clanton onderzocht 150
atleten met inspanningsgebonden pijnen in het
onderbeen en stelde bij
50 patiënten de diagnose
chronisch compartiment
syndroom.7 Verschillende
auteurs constateerden dat >>
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Figuur 1: Stryker® drukmetingsapparaat
voor het meten van de intramusculaire druk.

<<
geschieden. Het merendeel
van de patiënten is na deze
ingreep klachtenvrij.
Stressfractuur van de
tibia

het syndroom door artsen
(te) weinig herkend wordt,
waardoor de incidentie van het
ziektebeeld waarschijnlijk veel
hoger ligt dan algemeen wordt
aangenomen.13,24,25,29 Behalve
in onderbenen kunnen chronisch inspanningsgebonden
compartiment syndromen in
andere extremiteiten optreden; het ziektebeeld werd sporadisch- beschreven in
handen, armen, dijen en
voeten.16
Klinische aspecten
Patiënten klagen over pijn
die ontstaat tijdens fysieke
inspanning en die binnen
enige minuten na het staken
van die inspanning verdwijnt.1,9 Deze pijn varieert
van vaag krampachtig tot
heftig stekend. Vaak wordt
pijn nauwkeurig over de aangedane loge aangegeven,
soms echter kan de pijn
slechts vaag in het aangedane
ledemaat (meestal het onderbeen) worden gelokaliseerd.9
Fysieke bezigheden moeten
-wegens pijn- meestal acuut
worden gestaakt, maar kunnen
soms -op lager niveau- worden
gecontinueerd.9 Marcheren,
wandelen, hardlopen, schaatsen en langlaufen zijn sportieve
bezigheden waarbij klachten
kunnen optreden.2,7,12,40
Zelden worden zwemmen en
fietsen genoemd.2 Het syndroom werd o.a. beschreven
bij (ongeoefende) militairen,
topsporters en (geoefende)
marathonlopers.7,13,25
Meestal -met percentages
die variëren van 61 tot 95treden klachten dubbelzijdig
op.25,23,9

Het ziektebeeld werd -wegens
het ontstaan van klachten aan
het begin van het seizoen“preseasonal disease”
genoemd, anderen spraken
van “fresher’s leg”, vanwege
het veelvuldig vóórkomen bij
het begin van een (nieuwe)
sport.7,12 Vaak bestaan langdurig klachten -variërend van
maanden tot jaren-, voordat
medische hulp ingeroepen
wordt; reden waarom van
chronisch inspanningsgebonden compartiment syndroom
wordt gesproken.25,27
Bij lichamelijk onderzoek
worden, zowel in rust als na
fysieke inspanning, meestal
geen afwijkingen gevonden.
De diagnose wordt gesteld
door meting van weefseldrukken (fig.1).

Conservatieve therapie
Niet chirurgische behandeling van patiënten met een
chronisch compartiment
syndroom is van zéér
beperkte waarde. 1,2 4,25
Ontstekingsremmers, lokale
koeling, warmte, geluidstherapie, fysiotherapie, injectie
met steroïden, diuretica en
langdurige rust zijn alle toegepast, zonder overtuigend
resultaat.4 Fronek behandelde
achttien patiënten met een
chronisch compartiment
syndroom met rust, fysiotherapie en aanpassing van
trainingsschema’s.9 Na één
jaar hadden twaalf patiënten
zich inmiddels -in verband
met persisterende klachtenlaten opereren en vijf patiënten waren (nog steeds) niet
in staat fysieke inspanning te
verrichten.

Therapie

Preventieve maatregelen
Het nut van maatregelen
om klachten te voorkómen
is nooit aangetoond; aanpassing van trainingsschema’s,
verandering van schoeisel en
verbetering van looptechniek
gaven geen vermindering van
de klachten en van de incidentie.27 Jerosch verklaarde
het veelvuldig vóórkomen
van het ziektebeeld bij militairen door het dragen van
niet elastisch stug schoeisel
tijdens marcheren; dit gaf
extra belasting van spieren
in het onderbeen, met name
van spieren in de voorste
loge.13 Hij adviseerde daarom
militairen met inspanningsgebonden pijnklachten geen
schoenen met stugge zolen te
dragen.

Chirurgische therapie
Behandeling van een
chronisch compartiment
syndroom bestaat uit het
chirurgisch klieven van het
starre bindweefselomhulsel
dat het aangedane
(spier)compartiment
omgeeft. Verschillende
operatieve technieken zijn
beschreven, die alle één ding
beogen: de stugge fascie
moet worden geopend om
onderliggende spieren ruimte
te geven.9,28
Meestal wordt, door middel
van een “half gesloten”
methode, de fascie “blind”
gekliefd met behulp van een
fasciotoom. In het algemeen
is dit een kleine ingreep met
geringe complicaties, die
goed in dagopname kan
12

Definitie en etiologie
Door langdurige overbelasting van bot treedt (corticale)
vermoeidheid op, waardoor
op den duur microletsels in
de cortex ontstaan.
Bij continueren van belasting
van het bot ontstaat op den
duur een (stress) fractuur.20
Incidentie
Twaalf procent van inspanningsgebonden pijnklachten
aan de onderste extremiteit
werden bij rekruten veroorzaakt door een stress fractuur
van de tibia.20 Bij atleten
kon 10 % van inspanningsgebonden klachten worden
toegeschreven aan de stress
fractuur van de tibia.11 De
helft van de stressfracturen in
het menselijk lichaam komt
in de tibia voor.11
Klinische aspecten
In eerste instantie wordt
geklaagd over vage inspanningsgebonden pijn diffuus
in het onderbeen, in een later
stadium wordt pijn tijdens
inspanning heviger om in
rust niet meer te verdwijnen.
In dit stadium wordt de pijn
gelokaliseerd ter hoogte van
de (stress) fractuur. Bij lichamelijk onderzoek bestaat,
zeer lokaal ter hoogte van de
fractuur, druk- en kloppijn,
meestal is er enige zwelling
soms met roodheid. Zelden
komt het tot verplaatsing van
botdelen.6 Röntgenfoto’s zijn
-tot vier weken na het ontstaan van de pijnklachtenmeestal niet afwijkend,
daarna wordt vaak ter hoogte
van de fractuur reactie van
periost óf een dwarse radiolucente lijn gezien.30 Een
Technetium-botscintigrafie
kan gebruikt worden om een
(beginnende) fractuur in een

vroeg stadium op te sporen.20
De laatste jaren wordt steeds
meer gebruik gemaakt van
Magnetic Resonance
Imaging (MRI) om deze
fracturen vroegtijdig aan te
tonen; MRI-scan laat al snel
het beeld van oedeem van
het periost en het beenmerg
zien. Vaak is ook de fractuur
lijn reeds vroeg zichtbaar.30
Therapie
Stressfracturen worden
behandeld met rust, waarbij
gebruik van krukken om
het aangedaan onderbeen te
ontlasten meestal voldoende
is.14,20 Na 3 weken kan -op
geleide van pijn- wederom
met fysieke activiteiten
begonnen worden.
Zelden is operatieve therapie
-bijvoorbeeld in de vorm van
een spongiosaplastiek- noodzakelijk.6
Entrapment van de nervus
peroneus superficialis

Definitie en etiologie
De nervus peroneus superficialis verloopt in het laterale
compartiment van het
onderbeen distaalwaards,
ongeveer halverwege in het
onderbeen doorboort de
zenuw de fascie en verloopt
dan subcutaan. Hij verdeelt
zich daarna in oppervlakkige
huidtakken naar het dorsum
van de voet. Wanneer de
zenuw bij de uittredeplaats
(meestal na een lokaal
trauma) onder druk komt
geeft dit inspanningsgebonden pijnen in het
onderbeen in combinatie
met sensibiliteitsstoornissen
in het verzorgingsgebied van
de zenuw.15
Incidentie
De incidentie is niet bekend,
het ziektebeeld komt zelden
voor; Styf beschreef 19
patiënten met dit syndroom;
hij merkte op dat het waarschijnlijk vaker voorkomt
dan tot nu toe vermoed is.26
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Klinische aspecten
Meestal wordt geklaagd over
inspanningsgebonden pijn
aan voor- en buitenzijde van
het onderbeen. De diagnose
wordt gesteld bij de combinatie van inspanningsgebonden
pijn in het onderbeen met
verminderde sensibiliteit over
de voetrug. In rust kunnen
patiënten meestal klachten
provoceren door de voet in
een bepaalde stand te houden,
waardoor onderscheid kan
worden gemaakt met een
chronisch compartiment
syndroom, waarbij nooit
klachten in rust kunnen

worden opgewekt. Een
betrouwbare diagnostische
test bestaat uit infiltratie met
een lokaal anaestheticum ter
hoogte van de uittredeplaats
van de zenuw door de fascie;
de pijnklachten dienen hierna
volledig te verdwijnen.31
Therapie
Therapie bestaat uit vrijleggen van de zenuw ter hoogte
van zijn uittredeplaats door
een locale fasciotomie26 òf
locale fasciëctomie.15,17,21
Claudicatio intermittens

Patiënten met claudicatio

Florus van der Giessen

intermittens klagen over
inspanningsgebonden pijn in
de kuit. Door arteriosclerose
van arterien proximaal van
het onderbeen ontstaat een
vernauwing in het arteriële
vaatsysteem. Tijdens inspanning treedt hypoxie op van
de spieren in het onderbeen,
waardoor ischaemische pijn
ontstaat. Meestal zijn patiënten ouderen. Bij lichamelijk
onderzoek is de systolische
bloeddruk gemeten aan de
enkel lager dan de systolische
bloeddruk gemeten aan de
pols. Angiografie toont
tekenen van atherosclerose.

Samenvatting en conclusie

Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen
komen relatief vaak voor bij
actieve sporters en militairen.
In de meeste gevallen is conservatieve therapie -bestaande
uit gedoseerde rust gevolgd

door een goed opbouwschema- afdoende. Soms
echter –met name als deze
therapie niet helpt- is het
noodzakelijk een juiste
diagnose te stellen om een
meer specifiekere therapie in
te kunnen stellen.

Literatuur verkrijgbaar via de auteur

Dr. E.J.M.M. Verleisdonk, chirurg
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
e-mail: E.J.M.M.Verleisdonk@chir.azu.nl

Website: sportfysiotherapie

Een populair onderdeel van de fysiotherapie is ongetwijfeld de
sport en het behandelen van sportblessures. Steeds vaker zien
we ook bij de lager spelende teams een verzorger of verzorgster
in de vorm van een fysiotherapeut. Reden genoeg om eens op
zoek te gaan naar informatie over dit onderwerp op ‘s werelds
grootste database om onze kennis te vergroten.
We waren aangenaam verrast om op http: //guardian.curtin.edu.au/cga/ een
complete site aan te treffen over het menselijk gangpatroon.
Op http://www.frontiernet.net/~imaging/gait_model.html is zelfs een werkend
model te vinden dat je driedimensionaal inzicht geeft in de gewrichten van de
onderste extremiteit. Verder zijn er op deze site nog andere 3D-modellen te
vinden. Een verrassend leuke site waarvan wij niet gedacht hadden zoiets aan
te treffen. Verder is via links op deze pagina allerhande informatie te vinden
over de biomechanica van het lopen en over software voor de analyse van het
gangpatroon voor de echte cracks.
Tussendoor kwamen we nog op http://www.geocities.com/CapeCanaveral/
Lab/1972/EdMaterl.htm . Geen echte site over sportfysiotherapie, maar toch
erg aardig. Er worden orthopedische problemen uitgelegd met niet zelden een
mooie afbeelding van de aangedane anatomische structuur.
Op http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Anatomie/workshop/vishuman/
ANAlinks.html en op http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/grossanatomy/anatomy.htm vonden we heel veel links naar sites met als onderwerp
anatomie. Op verschillende sites zijn veel illustratieve plaatjes te vinden. Prima
te gebruiken voor patiënteninformatie en als opfrisser. Mocht je op deze sites,
welke in het engels geschreven hebben, vastlopen op een medische term dan
kan je altijd de betekenis ervan opzoeken op http://www.graylab.ac.uk/omd/
index.html waar een geheel medisch woordenboek in de engelse taal te vinden is.
De afdeling radiologie van de universiteit van Washington heeft op http://
www.rad.washington.edu/ een spoedcursus radiologie gepubliceerd. Hier kan
je in korte tijd jezelf een klein beetje scholen in het kijken naar röntgenfoto´s.
Voorbeelden van fracturen, artrotische afwijkingen en 21 casuistieken helpen
ons leken verder in de wereld van de röntgenfoto.

http://www.sportconsultingteam.nl/ is een weer meer sport gerelateerde site.
Wanneer je op de knoppen “trainingstechnisch” en “sportmedisch” klikt, krijg
je aardige verhalen te lezen over krachttraining en histamine iontoforese.
De Engelstalige site Sportscience op http: //www.exploratorium.edu/sports/
bevat alleraardigste literatuur over natuurkunde in sporten zoals honkbal,
skateboarden en ijshockey. Wanneer je een beoefenaar van één van deze sporten
onder behandeling hebt voor een sportspecifieke blessure is het aan te raden
deze site te bezoeken voor informatie over bijvoorbeeld de snelheid van de
arm van de pitcher bij honkbal en de kracht die ontwikkeld moet worden bij
een slapshot bij ijshockey.
Een site met wat meer relevantie voor de eerstelijns fysiotherapeut is http://
www.kring-apotheek.nl/zz/mainzz35.html, hierop is algemene patiënteninformatie te vinden over sportblessures en wat wel en niet te doen wanneer
er een ongelukje in de zaal of op het veld mocht gebeuren.
Vervolgens beantwoord op http://www.sportsmed.org/d/d.htm een sportarts
veelgestelde vragen over sportblessures en de preventie hiervan. De vragen en
antwoorden zijn hier gepubliceerd.
http://www.sportsrehab.com/specific.htm is een echte sporttrauma site. Per gewricht worden hier de meest voorkomende letsels met hun behandeling besproken.
Op http: //www.noc-nsf.nl/, de site van het NOC, vindt je ook een link naar
een pagina vol gezondheid en sport. Op deze site vind je informatie over acute
dood bij sport en andere interessante onderwerpen.
Ook de site van de NVFS mag hier natuurlijk niet ontbreken hun site vind je
op http://www.nvfs.net/.
Tot slot vind je op http://www.ausport.gov.au/topspmed.html diverse links
die je brengen op sites met als onderwerp: “Topics in Sport Medicine”. Best
de moeite van een bezoekje waard dus. Het blijkt dat echte sportfysiotherapie
gerelateerde sites schaars zijn. Wel aanverwante onderwerpen zoals het gangpatroon en orthopedische letsels ten gevolge van een sportactiviteit zijn veel
te vinden. Verder kunnen we concluderen, en dat geldt niet alleen voor dit
onderwerp, dat veel interessante informatie lastig te vinden is, omdat het vaak
staat op een plaats waar de internettende fysiotherapeut ze niet verwacht.
Florus van der Giessen, fysiotherapeut, e-mail: fjvdg@xs4all.nl
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Het beroep van de gipsverbandmeester
in een toekomstige BA-MA structuur;
een wenkend perspectief?
“Voor een goede organisatie van de toekomstige gezondheidszorg is een
omslag in het denken nodig. Het vraagt van alle actoren (professionals,
management en opleiders) om zichzelf, hun domein en ingesleten patronen
van samenwerking en werkverdeling ter discussie te stellen en gezamenlijk
te herdefiniëren”.
In de gezondheidszorg zijn
ontwikkelingen gaande die
van groot belang zijn voor de
toekomstige beroepenstructuur en de daarbij behorende
opleidingen. Zorgaanbieders,
beroepsorganisaties en het
onderwijsveld bereiden zich
voor op de vraag hoe met
deze ontwikkelingen om te
gaan en hoe daar op te anticiperen. Het loslaten van het
ons zo bekende wordt hierbij
een van de grootste uitdagen.
In dit artikel wordt een schets
gegeven van ontwikkelingen
in de gezondheidszorg welke
van invloed zullen zijn op de
toekomstige beroepenen opleidingenstructuur,
eveneens wordt ingegaan op
ontwikkelingen die relevant
zijn in de herziening van de
huidige beroepenstructuur
en haar opleidingenstelsel.
Het artikel wordt afgesloten
met een schets van het
toekomstperspectief voor de
gipsverbandmeester in eerder
genoemde ontwikkelingen.
Ontwikkelingen in de
gezondheidszorg en
maatschappij

De afgelopen tijd zijn diverse
rapporten verschenen waaruit
de conclusie getrokken moet
worden dat de gezondheidszorg aan het einde van een
tijdperk is beland.1
De veranderende zorgvraag
stelt nieuwe eisen aan de
deskundigheid van de
beroepsbeoefenaar, aan hun

technische en sociale vaardigheden, aan hun samenwerkingskwaliteiten en aan hun
flexibiliteit. De belangrijkste
ontwikkelingen zijn dat:
1. De zorgvraag toeneemt
en verandert,
ook kwalitatief.
De bevolkingsgroei en de
vergrijzing zijn hiervoor
de belangrijkste redenen,
gepaard gaande met een
toename van het aantal
chronisch zieken en onder
een stijging van mensen
met psychische stoornissen.
2. De toekomstige zorgvrager is veeleisend en
neemt geen genoegen
meer met standaardzorg.
Onder invloed van de
individualisering, het
alsmaar hoger wordende
opleidingsniveau van de
Nederlandse bevolking
en de steeds mondiger
wordende patiënt ontstaat
er een ander profiel van
de patiënt. De patiënt
gaat zich opstellen als een
kritische consument, die
partner wil worden in het
zorgproces en die ook
daadwerkelijk betrokken
wil worden, tevens hoge
eisen stelt aan de sociale en
communicatieve vaardigheden van de beroepsbeoefenaar en verlangt
dat het handelen van de
professional toetsbaar is.
3. Als gevolg van technologische ontwikkelingen
en de veranderende

zorgvraag zal de zorg
anders worden
georganiseerd. Op de
vraag naar continuïteit
wordt gereageerd met
zorgketens. De patiënt
krijgt te maken met een
samenwerkend team van
behandelaars; de beroepsbeoefenaar van straks
draagt samen met andere
professionals en het
management zorg voor
integrale zorgverlening.
Schotten in de huidige
zorg zullen worden
beslecht. Ook de alsmaar
voortschrijdende
ontwikkelingen in het
ontstaan van nieuwe
kennis en inzichten in
behandelwijzen en diagnostiek vragen van de
beroepsbeoefenaar van
straks dat deze in staat is
complexe kennis toe te
passen en te vertalen naar
de individuele patiëntenrelatie. Permanent zal men
daarbij moeten blijven
leren, op verschillende
manieren en plaatsen,
om de overvloed aan
informatie en ontwikkelingen te blijven volgen.
4. Ook ontwikkelingen in
diverse beroepsgroepen
spelen een rol.
Als gevolg van een toenemende complexiteit van
zorg, een alsmaar voortschrijdende technologie
en een stijgende zorgvraag
onder een alsmaar krapper
14

wordende arbeidsmarkt
in de gezondheidszorg,
vinden er voortdurend
tussen de arbeidsvelden
van de verschillende
professionals in de zorg
verschuivingen plaats.
Taken verschuiven van
bijvoorbeeld de medisch
specialist naar die van de
verpleegkundige.2 Het
vraagstuk van substitutie
van taken brengt de
nodige discussie met zich
mee over beroepsdomeinen
en opleidingen. Steeds
vaker is hierbij te horen
dat de beroepsbeoefenaar
van de toekomst minder
zal hechten aan het eigene
van het beroep.
In het licht van genoemde
ontwikkelingen moet
geconstateerd worden dat
het huidige beroepenstelsel
geen afdoende antwoord
meer vormt op de vraag
wat de gezondheidszorg aan
beroepenstructuur voor de
toekomst nodig heeft. De
huidige beroepenstructuur,
binnen zowel de medische als
verpleegkundige discipline,
wordt gekenmerkt door een
sterke verkokering en versnippering, is hiermee niet
meer altijd even adequaat
en vormt ook vanuit het
loopbaanperspectief niet
altijd nog een aantrekkelijk
perspectief. Inherent hieraan
zijn opleidingen versnipperd,
inefficiënt en worden
beroepsbeoefenaren niet
adequaat genoeg opgeleidt
om een antwoord te geven
op de vraag wat er in de
toekomst nodig is voor een
adequate en aantrekkelijke
beroepsuitoefening.

Wetgeving en
EU ontwikkelingen

De mogelijkheden die de
Wet BIG en de binnen de
EU geldende Bolognaafspraken ons bieden,
vormen een kader waarbinnen de toekomstige
beroepenstructuur en haar
opleidingenstelsel gestalte
kan worden gegeven.
De Wet BIG

De Wet Beroepen in de
Gezondheidszorg, de Wet
BIG, bevat de voornaamste
wetsartikelen die herstructurering van de beroepenstructuur mogelijk maken:
artikel 3 (regeling inzake de
generieke beroepsbeoefenaar)
en artikel 14 (regeling inzake
de specialistische beroepsbeoefenaar). Het doel dat de
overheid hierbij nastreeft is
dat op een overzichtelijke
wijze het huidige brede scala
van beroepen naar clusters
wordt geregeld; namelijk
lichte generalistische clusters
waar mogelijk en zware
specialistische clusters waar
noodzakelijk. Met andere
woorden generalistische
beroepen worden onderscheiden van specialistische
beroepen. Voor de toekomst
wordt voorzien dat zich
clusters van beroepen
(generalistisch en specialistisch) gaan ontwikkelen
binnen de velden van de
ziekenhuisgerelateerde zorg;
de sector van de verpleeg- en
verzorgingstehuizen en de
geestelijke gezondheidszorg.
Modelmatig gaat dit
(bijv. voor de ziekenhuisgerelateerde sector) er, voor
wat betreft de via de wet
BIG, regelen medische en
>>
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Cluster medisch

Cluster

Tabel 1:

verpleegkundig

toekomstige beroepen-

Cluster

structuur in de

verpleegkundig

Specialist (art. 14):

Specialist (art. 14):

Medisch specialist in de

Verpleegkundig specialist in

ziekenhuisgerelateerde zorg
Specialist (art. 14 wet BIG):

ziekenhuisgerelateerde zorg:

de ziekenhuisgerelateerde

Verpleegkundig specialist in de ziekenhuisgerelateerde zorg

beschouwend, snijdend, etc.

zorg

Generalist (art. 3):

Generalist (art. 3):

Algemeen arts in de

Algemeen verpleegkundige

ziekenhuis gerelateerde zorg

in de ziekenhuisgerelateerde

Gedifferentieerde verpleegkundige in de ziekenhuis-

zorg

verpleegkundige beroepen
er uit te zien zoals in tabel 1
is weer gegeven.
De mogelijkheden die de
Wet BIG biedt vormen
momenteel voor twee van de
in de Wet BIG opgenomen
beroepsgroepen en hun
respectievelijke koepels
aanleiding om binnen het
perspectief van de Wet BIG
en gelet op de beperkingen
van de huidige beroepenstructuur, op zoek te gaan
naar een beroepenstructuur
die een adequaat antwoord
vormt op de huidige
beperkingen van de
beroepenstructuur in termen
van transparantie, loopbaanperspectief en tevens passend
bij de zorginhoudelijke
ontwikkelingen.
Herziening van de

verpleegkundige beroepenstructuur

tabel 2 uitgewerkt een mogelijk toekomstige verpleegkundige beroepenstructuur
in de ziekenhuisgerelateerde
zorgsector.

Ook binnen de beroepsgroep van verpleegkundigen
zien we een veelheid aan
gespecialiseerde groepen, met
bijbehorende opleidingen
(meer dan 60), een aantal
wat alsmaar groeiende is.
Verkokering, versnippering
en weinig transparantie is
ook hier aan de orde.
Ook voor de sector van
Verzorging&Verpleging
geldt dat de ontwikkelingen
in de zorgvraag, een aantrekkelijk loopbaanperspectief
en behoudt van mensen
noodzaken tot herziening
van de beroepen- en
opleidingenstructuur.

Op dit moment is de verwachting dat de verpleegkundig specialist, conform
artikel 14 van de Wet BIG,
in een zeer beperkt aantal zal
worden toegekend, waarbij
er ruimte lijkt te zijn voor:
a. een (ongedeeld)
verpleegkundig
specialisme (VS) binnen
het veld van de ziekenhuis
gerelateerde zorg,
b. een (ongedeeld) VS
binnen het veld van de
Kind&Jeugd gezondheidszorg,
c. een (ongedeeld) VS binnen het veld van de GGZ,
d. een (ongedeeld) VS
binnen het veld van de
chronisch zieken.
De AVVV bereidt zich op dit
moment intern voor, op de
aanvraag erkenning verpleegkundig specialisme en zal
daarbij het in ontwikkeling
zijnde GGZ Verpleegkundig
Specialisme als proeftuin
gebruiken.

Het V-4 project

In het V-4 project
(Vooronderzoek Verpleegkundige en Verzorgende
Vervolgopleidingen), een
initiatief van het Landelijk
Centrum Verpleging&
Verzorging (LCVV), is een
breed draagvlak geconstateerd, bij zowel zorgaanbieders, de professionals als het
onderwijsveld en overheid,
om tot herziening van het
beroepenveld te komen en
vormt de wet BIG een kader
waarbinnen dat zou kunnen
plaatsvinden. In het V-4
project is hierbij het volgende
model als uitgangspunt
breed geaccepteerd, en in

gerelateerde zorg

een mogelijk toekomstige

aantal medisch specialismen
te reduceren van 28 naar
8 tot 10 specialismen, te
regelen volgens artikel 14 van
de Wet BIG.

beroepenstructuur

Zowel de medische
(KNMG)- als de verpleegkundige koepelorganisatie
(AVVV) hebben beide een
project gestart om te komen
tot een vergaande herziening
van de beroepenstructuur.
Zo wordt in het project van
de KNMG een ordening
voorgesteld naar vier hoofdgroepen.3 Na de basisopleiding tot algemeen arts zijn er
beschouwende specialismen;
snijdende specialismen;
ondersteunende specialismen
en het specialisme psychiatrie. In een eerste scenario
wordt voorgesteld en dat is
zeker ook de wens van de
overheid om het huidige

Tabel 2:

Evenals bij de medisch
specialismen zal er dus in de
toekomst beperkt ruimte zijn
voor een artikel 14 status van
het verpleegkundig beroep,
een beroep dat tevens als
kenmerk zal hebben dat deze
beroepsbeoefenaar rollen zal
vervullen op een breed
gebied van de primaire
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Generalist (art. 3 wet BIG):
basisverpleegkundige in de ziekenhuisgerelateerde zorg

patiëntenzorg, maar ook op
het gebied van onderzoek,
onderwijs, kwaliteitsborging
en coördinatie van zorg.

De BAMA structuur

Wat in het schema wordt
weergegeven als de gedifferentieerde verpleegkundige,
zal voor het overgrote
gedeelte worden gevormd
door wat momenteel als
de specialistische verpleegkundige beroepsuitoefening
wordt beschouwd, met als
hoofdtaak de patiëntenzorg.
In tegenstelling tot de
verpleegkundig specialist
beweegt de gedifferentieerde
verpleegkundige zich op een
relatief ‘smal’ gebied
(oncologie, intensive care,
dialyse, etc.), zonder daarbij
al te nadrukkelijk in de
beroepsuitoefening rollen
te vervullen in onderzoek,
onderwijs, etc.

In het Angelsaksische model
wordt een Bachelor (BA)-en
een Master (MA) niveau
onderscheiden, zowel binnen
het Hoger Beroepsonderwijs
(HBO) als binnen het
Wetenschappelijk Onderwijs
(WO). Studenten kunnen
een Bachelor degree verkrijgen aan een erkend
programma binnen de
universiteit of hogeschool.
Na afronding van de
Bachelor-opleiding kan men
zich inschrijven voor het
volgen van een erkende
Master-opleiding, door een
aanvullende studie in het
WO of HBO. Ook binnen
de Bologna-afspraken zijn
beroepsorganisaties en
onderwijsaanbieders op zoek
naar een nieuwe indeling van
beroepen, opleidingen,
titulatuur en beroepsrollen.

Bologna afspraken

Toekomstperspectief

Naast herstructurering
van het beroepenveld is er
momenteel ook sprake van
een Europese herstructurering en harmonisatie van het
Hoger onderwijs. In de zogenaamde Bologna verklaring
(1999) hebben 29 Europese
ministers zich vastgelegd op
invoering van het Angelsaksische model van Hoger
Onderwijs aan Universiteiten
en Hogescholen. Die invoering moet een internationale
vergelijking van omvang,
van niveau van programma’s
en de titulatuur mogelijk
maken.

voor de verpleegkundige
beroepsgroep

Dat herstructurering van
de beroepenstructuur en de
ontwikkeling van een daarbij
passend opleidingenstelsel
noodzakelijk zijn komen
voortuitdeeerderbeschreven
ontwikkelingen in de
samenleving en gezondheidszorg en de noodzaak daartoe
een adequate beroepen- en
opleidingenstructuur te
ontwikkelen. Tevens geven
de mogelijkheden van de
Wet BIG en de binnen de
Bologna gemaakte afspraken
een unieke kans een
>>
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Toelichting
1. de HBO-V leidt op tot

Opleiding

Erkenning

Opleidingsniveau

Titel beroep

Instroomeis

Titel

HAVO

BA

Beroepsrol

het basisberoep van
verpleegkundige (welke

HBO-V Basis verpleegkundige

Basisverpleegkundige

wordt geregistreerd volgens

in de ziekenhuisgerelateerde

(art. 3 Wet BIG)

art. 3 van de Wet BIG), met als

Generiek
verpleegkundige

zorg(1)

titulatuur Bachelor en in de
beroepsrol van generiek

Gedifferentieerd verpleeg-

Post HBO-diploma

verpleegkundige;

kundige in de ziekenhuis-

of

gerelateerde zorg (2)

Post MBO-diploma

2. verwacht wordt dat

HBO-V

BA

MBO-V

_

Gedifferentieerd
verpleegkundige

de gedifferentieerde

Gedifferentieerd
verpleegkundige

verpleegkundige (opgeleidt
via de huidige vervolg-

Specialist: verpleegkundig

Verpleegkundig specialist

HBO-V, met werkervaring

opgeleiden, zoals IC, SEH,

specialist in de ziekenhuis-

(art.14 Wet BIG)

en/of gedifferentieerd

maar ook de gipsverband-

gerelateerde zorg (3)

Master in ANP

verpleegkundige

MA

Verpleegkundig
specialist

meesters) zich op 2 niveaus
zullen ontwikkelen: het MBO

Specialist: verpleegkundig

Verpleegkundig specialist

HBO-V, met werkervaring

niveau (kwalificatieniveau 4)

specialist in de ziekenhuis-

(art. 14 Wet BIG)

en/of gedifferentieerd

gerelateerde zorg (4)

Master of Science in Nursing

verpleegkundige

en het HBO niveau

MA

Verpleegkundig
specialist

(kwalificatieniveau 5).
De HBO opgeleide
verpleegkundige zal na het
volgen van een vervolgopleiding (bijv. de SEH/
gipsverbandmeester
opleiding) de titel Bachelor
kunnen voeren, in een van de
te onderscheiden deel-

beroepenstructuur en titulatuur te ontwikkelen met
perspectief. In tabel 3 zijn
de mogelijkheden die de
wet BIG ons bieden en de
Bologna afspraken met
elkaar in verband gebracht.

gebieden (differentiaties);
3. op het niveau van de

Toekomstig perspectief

verpleegkundig specialist,

voor de

volgens art. 14 van de Wet

gipsverbandmeester

BIG, ontwikkelt zich een
Master in Advanced Nursing
Practice (ANP) en een Master
of Science in Nursing:
beide met de titel Master en
in de rol van verpleegkundig
specialist.

Wat is het toekomstperspectief voor de gipsverbandmeester in het licht van de
eerder genoemde ontwikkelingen? Een opleiding tot
verpleegkundig specialist
verwijst naar een ‘advanced’
niveau van praktijkvoering.
In een notitie van het LCVV
over het Angelsaksische
concept van “Advanced
Nursing Practice’ (ANP),
wordt ANP omschreven als
een verpleegkundige praktijkvoering waarin meerdere
rollen zoals zorgverlening op
expertniveau, consulentschap,
deskundigheidsbevordering,
toegepast onderzoek en
leiderschap wordt
gecombineerd op basis van
academische competenties.5
Het funderen van besluiten
in de praktijkvoering op basis
van evidence wordt als
essentieel gezien voor een
kwalitatief en te rechtvaardi-

gen en kosteneffectief zorgaanbod. Het accent van de
rolvervulling ligt op de
expertrol.
De term verpleegkundig
specialist lijkt hiermee
voorlopig gekoppeld te gaan
worden aan een breed gebied
binnen bijv. de ziekenhuis
gerelateerde zorg en een
Master-opleiding dient
hiertoe te zijn afgesloten.
Door de koppeling aan een
breed gebied is dus sprake
van een fundamentele
wijziging ten opzichte van
de huidige situatie in vele
gespecialiseerde verpleegkundige domeinen; daar waar
men zich in het verleden
verengde op een superspecialisme ontstond veelal het
specialisme terwijl momenteel er een ontwikkeling is
waarin juist sprake is van
brede gebieden voor
verpleegkundig specialisten,
conform artikel 14 Wet BIG.
Daarnaast zullen de vele
gespecialiseerde verpleegkundige vervolgopleidingen,
waaronder die van de gipsverbandmeester, voor de
toekomst zeer waarschijnlijk
niet aangemerkt worden als
een opleiding tot verpleegkundig specialist, dit gelet
op de opleidingsomvang,
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de opleidingsbreedte en het
opleidingsniveau.
De toekomst

Voor zorgaanbieders en
beroepsorganisaties, waaronder de VGN, wordt de vraag
relevant welke zorg door de
beroepsbeoefenaar geleverd
dient te worden. Het lijkt
immers uitgesloten dat een
beroepsgroep zich in haar
totaliteit richt op het niveau
van de verpleegkundig
specialist, met de daarbij
behorende rollen.
Realistischer te veronderstellen is dat in het geval van de
gipsverbandmeester enerzijds
een overgroot gedeelte van de
beroepsgroep werkzaam
zal zijn en blijven als

a. gedifferentieerde verpleegkundige, zijnde gipsverbandmeester en anderzijds
zal een kleine groep van
verpleegkundig specialisten vanuit de ziekenhuis
gerelateerde zorg een
b. superspecialisatie ontwikkelen op het domein van
de gipsverbandmeester,
met bijbehorende en
eerder beschreven rollen
op gebied van onderzoek,
onderwijs, etc. Voor de
beroepsgroep en de zorginstellingen betekent dit
een zorgvuldig nadenken
over de introductie van
een gedifferentieerde
beroep van gipsverbandmeester.
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Alex van der Lecq

Nurse Practitioner een super leuk beroep!
Een aantal ontwikkelingen in de gezondheidszorg
van de afgelopen jaren heeft tot verschuiving in
het domein van de verpleegkundigen geleid.
Er zijn veranderingen in zorgvraag en aanbod.
Hierdoor is er een nieuwe ster verschenen aan
het medische firmament: een verpleegkundige
met medische verantwoordelijkheid.
Er is een wildgroei aan namen
voor bovengenoemde
verpleegkundige binnen de
verschillende ziekenhuizen:
nurse practitioner, physician
assistent, practice nurse.
Ook de opleiding varieert van
hbo tot en met universitair
niveau. Iedereen is het er wel
over eens dat deze nieuwe
ontwikkeling meer continuïteit van zorg geeft en de verpleegkundige beroepsgroep
hiermee een kans geeft om
zich op een professionele
manier verder te ontwikkelen
binnen de zorg. Ook de
gipsverbandmeester zal deze
ontwikkeling niet kunnen
ontlopen. Binnen het VGNbestuur wordt deze ontwikkeling dan ook nauwlettend
gevolgd.
De positie van de Nurse
Practitioner (NP) in het
zorgproces

Om een duidelijke positie te
creëren in de zorgketen is het
van belang dat de functie van
Nurse Practitioner aansluit
bij de functiestructuren van
de verpleging en de medische
afdelingen.
Het uitgangspunt is dat de
NP een zelfstandige positie
inneemt binnen de zorgketen
van het patiëntenproces.
Dit proces richt zich op één
specialisme of vakgebied.
Binnen dit specialisme zal de
NP een omschreven deel van
dit proces zelfstandig voor
zijn/haar verantwoording
nemen. Vanuit dit omschreven deel zal het takenpakket

worden samengesteld. Veelal
zal dit het routineproces zijn
van een specialisme.
Binnen dit takenpakket
vallen diagnostiek, instellen
van behandeling, controle op
de ingestelde behandeling,
begeleiding en voorlichting
van patiënten/familie en het
opstellen van richtlijnen voor
andere medewerkers. Tot het
takenpakket behoort ook het
coördineren en sturen van
het medische proces. De zelfstandigheid komt mede tot
uiting in het onafhankelijk
kunnen functioneren binnen
de multidisciplinaire groep
van hulpverleners (artsen,
verpleegkundigen en andere
hulpverleners) binnen en
buiten het ziekenhuis. Alle
werkzaamheden worden
geborgd binnen de BIGsystematiek (bekwaamheid,
handelen in opdracht,
tussenkomst).
Verantwoordelijkheid

Om te schetsen welk domein
de NP inneemt in de zorgketen kan het best gekeken
worden naar het huidige
(routine) werkterrein van de
arts-assistenten. Het is binnen
de organisatiestructuur van
de medische afdeling waar de
misfit ontstaat tussen deze
werkzaamheden en de andere
taken welke verricht moeten
worden. De prioriteiten liggen veelal niet in de bedoelde
zorg, waardoor deze in de
verdrukking komt. Door
juist deze taken door de NP
te laten uitvoeren wordt een

kwalitatieve verbetering van
de zorgverlening bewerkstelligd en wordt de organisatie
van het patiënten proces
efficiënter en effectiever
ingericht.
Opleiding

Voor verpleegkundigen, die
maximaal zijn opgeleid in
een specialisme en het carrière
perspectief binnen een vakgebied zijn geminimaliseerd,
is het uitoefenen van bovengenoemde functie een kans
voor verdere ontwikkeling
(SEH-verpleegkundige,
IC-verpleegkundige, gipsverbandmeesters, etc). Deze
gemotiveerde verpleegkundigen blijven behouden voor
de patiëntenzorg en voegen
een heel nieuwe dimensie
toe aan de huidige groep
van professionals binnen
de gezondheidszorg.
Het domein van deze
functionarissen zal liggen
binnen de geldende medische
organisatiestructuur.
Om deze functie en rol te
ontwikkelen zijn kennis en
vaardigheden nodig op universitair/academisch niveau
(bachelor). In onze organisatie wordt de NP ingedeeld in
schaal 10 of 11, vergelijkbaar
met FWG 60 of 65.

Een mooie ontwikkeling dus
die prima past in de filosofie
van het ministerie van WVC.
Voor onze beroepsgroep is
het een verrijking van ons
vak, uitdagend en super leuk.
Het is een andere kant van
het zorgproces, waarbij
beslissingen en verantwoording op een ander niveau
liggen dan dat wij tot nog
toe gewend zijn als verpleegkundige.

Alex van der Lecq, Nurse Practitioner i.o
Vakgebied: Heelkunde/Spoedeisende Hulp
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
e-mail: a.vanderlecq@lumc.nl
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VGN Bestuurlijk
ALV

Op 16 maart vond een
Algemene Ledenvergadering
plaats in de Isala Klinieken,
locatie Sophia, te Zwolle. De
organiserende collegae hadden dat prima voorbereid!
Nogmaals dank en chapeau!
Dank ook aan Johnson &
Johnson en de Isala
Klinieken als sponsors en de
Unie Zorg & Welzijn voor
de stand en de informatie.
Penningmeester Ton Dubois
gaf te kennen, na 23 jaar
bestuurslidmaatschap, het
beheer van de VGN- kas over
te willen dragen. Joris Ruhe
is bereid gevonden dat karwei
van hem over te willen
nemen. De vergadering
stond de penningmeester
toe Joris alvast in te wijden.
Voorstel tot definitieve
benoeming zal in het najaar
aan u worden gedaan.

onnodige discussie uit. Graag
zie ik de geaccordeerde indelingen en omschrijvingen
tegemoet!
Jubileum

Nadrukkelijk werd door verschillende bestuursleden en
commissievertegenwoordigers aangegeven dat er VGNleden nodig waren om de
karweien te kunnen klaren!
Ik kom hierop nog terug.

Zoals elders in deze uitgave
te lezen is op 1 juni 1990 de
fusie bekrachtigd tussen de
NVG en de NVGP tot de
huidige VGN. Aan die fusie
ging heel wat vooraf en deze
samenwerking is bepaald niet
uit de lucht komen vallen.
Dat vroeg om flinke voorbereiding en stevig onderhandelen, vaak voorafgegaan
door degelijke inhoudelijke
discussie. Beide partijen
vonden elkaar uiteindelijk en
de fusie was de bekroning op
veel inzet. Tegen het einde
van dit jaar bestaat de VGN
dan ook 12 1/2 jaar en dit feit
gaat gevierd worden! De
invulling is nog niet geheel
duidelijk, maar waarschijnlijk wordt de ALV in het
najaar geheel aangepast in
dit kader en deze zal dan
ook niet op de vastgestelde
datum gaan plaatsvinden.
Zodra er meer bekend is
wordt u geïnformeerd!

FWG 3.0

Visitatie, protocollen,

Inmiddels zullen veel indelingen een feit zijn. Veel
indelingen zullen inmiddels
geaccordeerd zijn door de
directie en ook zijn geëffectueerd. Ondanks de dringend
oproep, die ik al enkele
malen aan alle VGN- leden
heb gedaan, om functieomschrijvingen en definitieve
indeling op te sturen aan de
secretaris van de VGN zodat
de functieomschrijvingen en
inschalingen te zijner tijd te
laten aanpassen, mocht ik
nog maar bedroevend weinig
ontvangen.
Het is in ieders belang, het
schept duidelijkheid nu en in
de toekomst en het sluit veel

tijdschrift en
professioneel statuut

U vraagt zich wellicht af bij
het lezen van deze termen
wat nu de gemeenschappelijke noemers onder deze
items zullen zijn.
Naar mijn idee zijn dat er op
hoofdlijnen twee:
• Het voortdurende streven
naar verbetering van de
kwaliteit op welk gezichtspunt dan ook en
• Het beschikbaar zijn van
individuele leden om deze
klussen te klaren.
Ik denk dat in veel functieomschrijvingen kwaliteitsverbetering een terugkomend
onderdeel zal zijn.
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Dat maakt onderdeel uit van
uw handelen, daar wordt u
letterlijk ook op afgerekend.
Als vereniging van gipsverbandmeesters, professionele
immobilisatiedeskundigen,
claimen wij ook een maximale deskundigheid op dat terrein. Onze verpleegkundige
vervolgopleiding is daarop
gericht en wij handelen zo
mogelijk op basis van
beroepsprofiel, protocol en
gelezen artikelen. Dat betekent dan wel dat die zaken
er moeten zijn!
Dat betekent ook dat er door
iedereen bijdrages geleverd
moeten worden voor willekeurig welk onderdeel van
belang voor de vereniging.
Daarin zit ook onze kracht:
wij zorgen zelf voor onze
kwaliteit en de borging
ervan, want we weten zelf
heel goed hoe de eisen zijn
die aan een voorziening
gesteld moeten worden.
We zijn dan ook zelf meer
dan goed in staat om die
zaken die ons vak aangaan te
omschrijven in een protocol
en in artikelen vast te leggen
om ook collegae daarvan te
laten profiteren.

jaloers op onze bezettingsgraad en - ondanks wat wij
er van denken- de opkomst
op onze ledenvergaderingen.
Zij kenden die periode ook,
maar het enthousiasme
taande. Nu werken ze in
veel gevallen met betaalde
beleidsmedewerkers, mensen
die je veel werk uit handen
nemen maar niet die betrokkenheid bij het vak kennen
die de gipsverbandmeester
bij zijn vak als vanzelfsprekendheid wel heeft. Zullen
we met z’n allen proberen
dat scenario te vermijden?!

Als beroepsgroep zijn we ook
zeer goed in staat om onze
collegae te visiteren! Niet om
te controleren, maar om een
stimulerende blik te werpen
op andermans werkplek en
op andermans functioneren.
Een gevleugelde uitspraak is
inmiddels het credo van Ron
Sleegers: “Wil je wat leren ga
dan visiteren!” Ik zou daar
graag aan toevoegen het
schrijven van protocollen,
actief zijn in een commissie,
bijdrages leveren ten behoeve
van de protocollencommissie
of het schrijven van een artikel waar ook de collega weer
wat verder mee komt.
Andere verenigingen zijn

Petervandenberg@wxs.nl
Tdubois@hetnet.nl
Cfeijten@zeelandnet.nl
m.schaft@wxs.nl
kalkmanbaelde@hetnet.nl
jr.wijma@hccnet.nl
vanderlugt@ortd.azr.nl

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

Bestuur
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Bij- en nascholing

Zoals u in het vorige nummer heeft kunnen lezen, streefde de
Opleidings Commissie om de eerste bij- en nascholing in het
najaar te kunnen presenteren. En dit is ook gelukt! Met name
door de inzet van Régis Logghe zijn de plannen werkelijkheid
geworden. Naar aanleiding van de inventarisatie onder de
leden hebben we gekozen om deze scholing te wijden aan
handletsels. Hoewel nog niet alle zaken rond zijn met het ter
perse gaan van dit blad, kunnen we u het volgende melden:

Het exacte programma met de aanvang, kosten en aanmelding wordt ruim van te voren bekend gemaakt via e-mail.
Belangrijk is het dus dat je e-mail bekent is bij de secretaris
van de VGN! Ook zal informatie op onze website komen.
Actueel nieuws

Opzet

Eind september presenteren de 17 cursisten van de LOG
2000-O hun onderzoek en sluiten hiermee de opleiding af.
Op 24 september vindt de uitreiking van het diploma plaats.
Vanaf deze kant wensen we jullie veel succes met de laatste
loodjes.
De 17 cursisten van de LOG 2001-O zijn halverwege de
opleiding en hebben het grootste gedeelte van de theorie
achter de rug.
Tot slot: in oktober beginnen 18 cursisten met hun opleiding.

De scholing bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.
Deelnemers ontvangen een certificaat en worden in een register
opgenomen. Gezien het programma kunnen maximaal 30
collega’s aan de scholing deelnemen. Bij een ruime overschrijving wordt de scholing mogelijk in het voorjaar herhaald.

Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt
Voorzitter Opleidings Commissie
e-mail: vanderlugt@ortd.azr.nl

Onderwerp: “Handwerk”
Datum:
woensdag 6 november
Locatie:
St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg

Danny van Stelten

Uit de oude doos
Het doel van het vakblad is om de lezers op de
hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.
Soms is het ook leuk of nuttig om eens terug te
kijken, bijvoorbeeld naar het ontstaan van de
vereniging V.G.N. in 1990.
De vereniging in
oprichting, 1 juni 1990

Op 19 februari 1988
besluiten de besturen van
de Nederlandse Vereniging
van Gipsverbandmeesters
(N.V.G.) en de Nederlandse
Vereniging voor
Gipskamerpersoneel
(N.V.G.P.), tijdens een
formeel overleg in het
Oosterscheldeziekenhuis te
Goes, hun onderlinge band
te verstevigen en hiermee het
verleden teniet te doen.
Tijdens deze onderhandelingen werd de basis gelegd voor
de vorming van één landelijke
vereniging, één landelijke
opleiding en een professioneel

gericht vakblad. Op 1 juni
1990 werd een fusie aangegaan tussen de twee verenigingen. De fusie werd ondertekend door de voorzitters
Peter Spruit (N.V.G.P.) en
Cor Feijten (N.V.G.). De
vereniging V.G.N. bestaat
op 1 juni dit jaar dus 12 jaar.
De doelstellingen van
destijds en nu

1990 1
• Een bundeling van
krachten binnen het
beroepsterrein zoals;
belangenbehartiging,
vakblad en opleiding,
• Gestructureerd overleg
met overheid en andere

•
•

instanties binnen en buiten de gezondheidszorg,
Het uiteindelijk verkrijgen
van een beroepserkenning,
Het vergroten van de
bekendheid en
professionalisatie van
het beroep gipsverbandmeester op nationaal en
internationaal terrein.

2002
Wanneer wij nu naar deze
doelstellingen kijken kunnen
we concluderen dat er in deze
12 jaar erg veel gebeurd is.
Er heeft een goede bundeling
van krachten plaats gevonden
met als gevolg:
• Een landelijke opleiding
die elk jaar met een
nieuwe groep leerlingen
van start gaat,
• De opleiding geldt als een
voorbeeld voor diverse
internationale opleidingen,
• Een vakblad dat gelezen
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•

•

•

•

wordt door gipsverbandmeesters, chirurgen,
orthopeden en andere
beroepsgroepen,
De vereniging heeft zitting
in diverse commissies om
een zo goed mogelijke
belangenbehartiging te
bewerkstelligen,
De vereniging is nog steeds
bezig om een beroepserkenning te krijgen in
de vorm van een registratie
gespecialiseerd verpleegkundige,
De vereniging heeft zitting
in de International Society
of Orthopedic
Technicians (I.S.O.T.)
Van 1991 tot 1993 is er
een beroepsprofiel
beschreven, gevalideerd en
tevens gelegitimeerd door
diverse medische en aanpalende beroepsgroepen
(zoals het NVVH, NOV,
NVPC en andere).
>>

VereniGingsNieuws

Vanuit de schoolbanken

VereniGingsNieuws

in dit

Verband

Congressen

Kwaliteit

De laatste jaren is men druk
bezig om de kwaliteit binnen
de gipskamers nog meer te
verbeteren. Dit vindt plaats
door middel van visitatie’s,
protocollering, bijscholing en
het houden van congressen.
Visitaties

In 1999 is een groep gipsverbandmeesters begonnen met
het volgen van een cursus
visiteren. Deze cursus werd
gegeven door het CBO.
Na deze cursus is men in
verschillende regio’s gestart
met het visiteren van de
gipskamers in het land. De
bedoeling is dat in 5 jaar tijd
alle aangemelde gipskamers
gevisiteerd zijn. Visiteren is
een erg leerzame bezigheid
voor zowel de visiteurs als ook
voor de gipskamers. Nog
steeds worden er visiteurs
gezocht.
Protocollering

Sinds enkele jaren is men
al bezig met het maken van
vaardigheidsprotocollen.
Eerst werd er een raamwerk
gemaakt waarin alle protocollen gegoten moesten
worden. Het raamwerk en
een voorbeeld protocol staan
op de website.
Bijscholing

De vereniging zorgt buiten
de opleiding ook voor een
bijscholing. Vroeger gebeurde
dit in Rotterdam aan het
op-leidingsinstituut, nu
gebeurt dit daar waar de
ervaring is. De bijscholing
wordt georganiseerd door de
opleidingscommissie en
vindt plaats in het ziekenhuis
dat zich gespecialiseerd heeft
in een bepaalde vaardigheid.

Meerdere malen per jaar
worden er door en voor
gipsverbandmeesters
congressen georganiseerd.
Het feit dat steeds meer
congressen in samenwerking
met andere medische
disciplines plaats vinden,
zegt iets over de plaats van
de gipsverbandmeester
binnen de organisatie.
Door bovenstaande
kwaliteitsprojecten hoopt
men de kwaliteit nog meer
te verbeteren en de gipsverbandmeester nog meer
bewust te maken van
kwaliteitsbevordering.
Publicaties

‘In dit Verband’
Op 15 januari 1991
verscheen het eerste tijdschrift van de V.G.N. Het
doel van het blad was in
eerste instantie om “een
bijdrage te leveren aan de
bevordering van de theoretische en technische
vakbekwaamheid van de
gipsverbandmeester”. “In dit
Verband” verschijnt 4 keer
per jaar en heeft een oplage
van ongeveer 2500 stuks.
De redactie bestaat uit
gipsverbandmeesters en
artsen. Het doel van het blad
is de laatste jaren verschoven.
Er wordt nu meer gewerkt
aan een blad dat interessant
is voor meerdere disciplines
en niet alleen voor gipsverbandmeesters. Alhoewel de
gipsverbandmeesters meer
een practicus is en niet echt
een schrijver lukt het nog
altijd om een interessant
blad samen te stellen.

wettelijke registratie is vereist
als basis voor het kunnen
dragen van de titel en
eventueel het uitvoeren van
de voorbehouden handelingen. Voor deze groep geldt
ook wettelijke tuchtrecht. Er
is een aantal andere beroepen
dat een ‘lichtere regeling’
kent. Dat is beschreven in
artikel 34 van de wet BIG.
De lichtere regeling betekent
dat men een wettelijke
beschermde titel mag dragen
op grond van een bepaalde
gevolgde opleiding.2 In 1998
werd er door de minister van
V.W.S een besluit genomen
om het beroep ‘gipsverbandmeester’ niet te laten vallen
onder de artikel 34 beroepen.
Dit betekende dat er geen
wettelijke bescherming is van
de titel en dat men onder de
artikel 3 beroepen valt. Men
heeft nu de status van gespecialiseerd verpleegkundige.
Op dit moment is men
bezig met het regelen van
de herregistratie. Bij deze
herregistratie komt ook
het onderwerp accreditatie
om de hoek kijken. Om te
voldoen aan die herregistratie
moet men een aantal

accreditatiepunten per jaar
halen. Dit kan men bereiken
door b.v. symposia te bezoeken of te organiseren, het
schrijven van artikelen,
visitaties uit te voeren of je
op andere terreinen bezig te
houden. Deze herregistratie
werkt kwaliteitsbevorderend.
Conclusie

Al met al kunnen we stellen
dat de vereniging V.G.N. in
12 jaar niet stil is blijven
staan maar zich op alle gebieden heeft verbeterd. Ik denk
dat men ruimschoots aan de
doelstellingen van 12 jaar
geleden is toegekomen.
Dit betekent echter niet dat
de vereniging nu moet gaan
afwachten wat er gaat
komen. Er staan de komende
jaren nog heel wat zaken te
gebeuren zoals kwaliteitsbevordering, herregistratie
en protocollering.
Tot slot wil ik nog een
ding kwijt.

De vereniging bestaat uit
vrijwilligers die zich met
hart en ziel inzetten voor
hun beroep en de vereniging.
Zonder al deze mensen
kunnen wij nooit zo groeien
zoals we dat de afgelopen
12 jaar gedaan hebben.
Dus als u denkt iets te kunnen bijdragen aan de verdere
groei van de vereniging neem
dan contact op met het
bestuur of de desbetreffende
commissieleden. Dan kan
ik over 13 jaar weer een
artikel schrijven over het
dan 25 jarig bestaan van
de vereniging.

Literatuur
1. In dit Verband nr. 1, jaargang 1, blz. 15.
2. In dit Verband nr. 2, jaargang 10, blz. 28-29.

Herregistratie

Artsen en verpleegkundigen
zijn, samen met nog een
aantal beroepen, geregeld in
artikel 3 van de wet BIG.
Voor die beroepen geldt,
wat men noemt, een ‘zware
regeling’. Dat betekent dat
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Danny van Stelten, gipsverbandmeester
St. Lucas Andreas Ziekenhuis
Postbus 9243
1006 AE Amsterdam
e-mail: d.vanstelten@quicknet.nl
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Prof.dr. J.M.G. Kauer

Het os scaphoideum:
een geval apart
Het polsgewricht bepaalt de bewegingsmogelijkheden van de hand ten
opzichte van de onderarm. De hand kan dorso-palmair buigen, radioulnair abduceren en in een beperkte mate een combinatie van deze twee
uitvoeren, de circumductie van de hand. Een rotatie van de hand om de
lengteas van de radius is uitgesloten. Deze combinatie van bewegingsmogelijkheden komt in geen ander gewricht in het bewegingsapparaat voor.
Met de vaststelling dat het polsgewricht de hand een relatief ruime
beweeglijkheid biedt en daarnaast in hoge mate belastbaar is, wordt aangeduid dat er sprake is van een uniek maar ook ingewikkeld mechanisme.
In dit mechanisme speelt het os scaphoideum een geheel eigen rol.
De carpale beenstukken zijn
van essentieel belang bij het
bewegingsgedrag van de pols.
Het gedrag wordt bepaald
door een aantal interactieve
vormeigenschappen van
onderdelen van het polsgewricht: de specifieke
geometrie van de carpale
beenstukken, de vorm van
de intercarpale gewrichtscontacten en de, de carpalia
onderling verbindende,
ligamenten. Om dit gedrag
te begrijpen moet ook
aandacht worden besteed aan
meer algemene aspecten met
betrekking tot het mechanisme van het gewricht als
geheel. De positie van het
os scaphoideum in het
mechanisme vormt een
verklaring voor de fractuurgevoeligheid van het beenstuk en voor de soms trage
genezingsvoortgang van de
(instabiele) scaphoidfractuur.
Het geïntercaleerde
beenstuk

In functionele analyses van
het polsgewricht met het
doel de duiding van een
gestoorde functie van het
gewricht, carpale instabiliteit,
een gevolg van degeneratieve
processen, fracturen en
disfunctie van ligamenten, is
de groepering van de carpale
beenstukken nog steeds een

onderwerp van discussie.1
Met de groepering wordt
beoogd individuele carpale
beenstukken bijeen te brengen in grotere functionele
eenheden om zo de interpretatie van het mechanisme
van het gewricht te vergemakkelijken.
Hypothesevorming en persoonlijke voorkeuren hebben
geleid tot een grote verzameling termen en begrippen op
dit punt, waarbij niet zelden
hetzelfde wordt bedoeld. Het
klassieke concept biedt een
indeling in een distale rij carpalia (trapezium, trapezoid,
capitatum, hamatum) en een
proximale rij (scaphoideum,
lunatum, triquetrum). In dit
concept functioneren distale
en proximale rij als intern
onbeweeglijke eenheden in
een midcarpaal en radiocarpaal gewricht. De flexie en
abductie van de hand komt
tot stand door gelijkgerichte
(bij flexie) of tegengesteld
gerichte (bij abductie)
standsveranderingen op
radiocarpaal en midcarpaal
niveau. Röntgenanalyses van
de bewegingen van de carpalia, hebben uitgewezen dat
bij flexie en abductie van de
hand de distale rij min of
meer onbeweeglijk met de
middenhand mee beweegt.
De beenstukken van de
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proximale rij verschuiven
onderling tijdens de bewegingen van de hand en laten
zo een “vervorming” van de
proximale rij zien, een vervorming die voor elke stand
van de hand specifiek is.1
Waar de standsveranderingen
van de distale carpalia worden
bepaald door de standsveranderingen van de
middenhand, is dit voor de
proximale carpalia niet het
geval. Deze beenstukken,
zonder enige aanhechting
van spieren, zijn in hun stand
afhankelijk van en worden
bepaald door de stand van de
distale carpalia ten opzichte
van de radius (en de discus
articularis). De positie van
een proximaal carpale wordt
aangeduid met de term geïntercaleerd, waarmee wordt
bedoeld dat de positie van
het beenstuk tijdens een
beweging van de hand telkens mechanisch is bepaald.
De specifieke geometrie van
de proximale carpalia, de
vorm van de gewrichtscontacten op radiocarpaal
en midcarpaal niveau en
ligamenten met specifieke
lengteverhoudingen spelen
hierbij -interactief- een rol.
Voor een gedachtebepaling
zou men kunnen zeggen dat
het os scaphoideum het
geïntercaleerde beenstuk is
tussen het trapezium en het
trapezoid enerzijds en het
radiale facet op de radius
anderzijds, het os lunatum
geplaatst is tussen het capitatum en de radius, het
ulnaire facet ervan en het
triquetrum zijn positie heeft
tussen het hamatum en de
discus articularis. Dat hierbij
verbindingen van de
proximale carpalia met de
omgeving aan de orde zijn >>

Figuur 1:
röntgenfoto van een sagittaal
doorgesneden polsgewricht.
Snijvlak ligt in het radiale
deel van het lunatum.
Lunatum wigvormig. Pijlen
geven de rotatieneiging aan.

Figuur 2:
dezelfde handwortel als fig. 1,
maar meer ulnair door het
lunatum. Wigvorm afwezig.
De doorsnede door het
lunatum hier hoger.

Figuur 3:
sagittale doorsnede door het
trapezium, trapezoid, capitatum, scaphoid en radius complex. Beschrijving in de tekst.

in dit

Verband

<<

Figuur 4:
proximale facetten van
scaphoid en lunatum.
Verschillend sterke
krommingen. Lig.interosseum
dorsaal korter dan palmair
(dubbele pijlen).

bij de bepaling van de
bewegingsmogelijkheden
ligt voor de hand. Zo zou
men kunnen spreken van
een drietal lengteketens dat
in hun bewegingsgedrag
onderling afhankelijk is.
De wigvorm van het
geïntercaleerd beenstuk

De drie geïntercaleerd proximale carpalia hebben wat
de vorm betreft een gemeenschappelijk kenmerk. De
krommingen van de proximale en distale gewrichtsvlakken, in contact met
respectievelijk de radius (en
discus articularis) en de
distale carpalia, zijn niet op
te vatten als onderdelen van
concentrische cirkels*. Deze
situatie anders beschrijvend
kan worden gezegd dat de
proximo-distale afstand van
het proximale gewrichtsvlak
tot het distale verschillend is.
Voor het lunatum en het
triquetrum is de situatie duidelijk. Aan de dorsale zijde is
het beenstuk lager dan aan
de palmaire zijde, de wigvorm, met als een gevolg dat
beide beenstukken een
bewegingsneiging hebben in
palmaire richting. Anders
gezegd: de beenstukken
willen in een dorsale rotatie
tussen de distale carpalia en
de onderarm “ontsnappen”.
Voor het lunatum geldt

daarbij in het bijzonder dat
de wigvorm het sterkst is aan
de radiale zijde van het beenstuk en naar ulnair afneemt
(fig. 1 en 2). Dit houdt in
dat de wigvorm niet alleen
in palmair-dorsale richting
maar ook in radio-ulnaire
richting aanwezig is. Het
lunatum heeft hierdoor
tevens een bewegingsneiging
in ulnaire richting. Voor het
scaphoid ligt deze situatie
ingewikkelder en daaraan
ontleent het beenstuk zijn
bijzondere positie in het
mechanisme van de handwortel.
Het os scaphoideum:
een dubbel geïntercaleerd
beenstuk

Het scaphoid heeft een geïntercaleerd positie tussen het
trapezium en het trapezoid
en de radiale fossa van de
distale radius (fig. 3). De
afstand die hier door het
scaphoid wordt overbrugd is
wisselend en afhankelijk van
de stand van de hand ten
opzichte van de onderarm.
In dorsale flexie en ulnaire
abductie is deze afstand
groter, in palmaire flexie en
radiale abductie kleiner. Dit
houdt in dat bij het innemen
van een dorsale flexie- of
ulnaire abductiestand het
scaphoid meer recht op kan
komen te staan terwijl in de
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andere standen het scaphoid
wordt gedwongen in een
palmaire rotatie te bewegen.
Deze intercalatie houdt voor
het scaphoid in feite een
voorkeursstand in: de palmair
geroteerde stand waarbij de
te overbruggen afstand het
kleinst is. De activiteit van de
spieren die het polsgewricht
passeren speelt hierbij
natuurlijk een rol. Het
scaphoid heeft een tweede
geïntercaleerd positie en wel
tussen het capitatum en de
radius. Het betreft hier het
proximale deel van het scaphoid (fig. 2). Op zich bezien
heeft het proximale deel van
het scaphoid dezelfde vormkenmerken als het lunatum:
dit deel is ook wigvormig in
dezelfde zin als het lunatum,
dat wil zeggen dat de afstand
tussen het distale en het
proximale gewrichtsvlak
aan de dorsale zijde kleiner
is dan aan de palmaire zijde.
Hieruit valt af te leiden dat
het proximale deel van het
scaphoid op zich een
bewegingsneiging heeft in
dezelfde richting als het lunatum namelijk een dorsale
rotatie ten opzichte van de
radius, waarbij het laagste
deel van het scaphoid tussen
capitatum en radius komt te
staan. Het proximale deel
van het scaphoid ondersteunt
de bewegingsneiging van
het lunatum en van het triquetrum en dus van de
gehele proximale rij carpalia
om bij elke stand van de
hand in een dorsale rotatie te
gaan. Echter, de positie van
het os scaphoideum wordt
ook beïnvloed door de positie
van het beenstuk tussen het
trapezium en het trapezoid
en de radius. De mate van
dorsale rotatie van het scaphoid wordt bepaald door de
beschikbare ruimte tussen de
distale carpalia en de radius.
In palmaire flexie van de
hand en in radiale abductie

wordt deze afstand kleiner
en het scaphoid wordt samen
met de andere proximale
beenstukken, het lunatum
en het triquetrum, tegen hun
bewegingsneiging in, in een
palmaire rotatie gedwongen.
Wordt de afstand tussen trapezium, trapezoid en radius
groter, zoals dat gebeurt bij
dorsale flexie van de hand
of bij ulnaire abductie, dan
komt het scaphoid (en de
andere proximale beenstukken) de bewegingsneiging
volgend meer en meer in
dorsale rotatie en voor zover
toegelaten door de beschikbare ruimte. Dit mechanisme beziende kan worden
vastgesteld dat het os scaphoideum een belangrijke
functie heeft als stabilisator
van de geïntercaleerd proximale carpalia. Tegelijkertijd
is het duidelijk dat deze
functie slechts kan worden
gerealiseerd door een intact
beenstuk en onder de voorwaarde dat het scaphoid in
stand en beweging gekoppeld
is aan het lunatum.
De positie van het scaphoid
met daarin opgesloten het
functionele antagonisme van
de dubbele intercalatie met
trapezium-trapezoid én
capitatum beïnvloeding
maakt het beenstuk in
bijzondere mate gevoelig
voor het ontstaan van een
fractuur en het is de dubbele
en tegengestelde beïnvloeding
die storend kan werken op
de fractuurgenezing.
Os scaphoideum –
os lunatum interactie

De positie en de functie van
het os scaphoideum is in
hoge mate afhankelijk van
de koppeling aan het os
lunatum. De koppeling
komt tot stand door het lig.
interosseum dat de naar
elkaar toegekeerde proximale
randen van de beenstukken
verbindt (fig. 4). Mayfield >>
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stelt op grond van een biomechanische studie dat het
hier gaat om een van de
sterkste ligamenten in het
polsgewricht met zodanige
lengteverhoudingen dat de
onderlinge beweeglijkheid
van scaphoid en lunatum aan
de palmaire zijde het grootst
is en naar dorsaal afneemt.2
Aan de dorsale zijde zit als
het ware een draaipunt.
Dat er een onderlinge
verschuiving plaatsvindt is
röntgenologisch vast te
stellen. De oorzaak van de
verschuiving eveneens. Op
saggittale doorsneden van
het scaphoid en lunatum zijn
de verschillen in kromming
waarmee scaphoid en lunatum op de radius bewegen
duidelijk te zien (fig. 1 en 3).
De beschreven koppeling aan
het lunatum beïnvloedt de
positie van het scaphoid en

Figuur 5:
S-L dissociatie. Scaphoid
(abnormaal) palmair
geroteerd. Lunatum en
triquetrum dorsaal
geroteerd.
*: ring sign, de projectie
van het tuberculum van
het scaphoid.

omdat de koppeling het
proximale deel van het
scaphoid betreft in geval van
een scaphoidfractuur de
onderlinge positie van het
proximale en distale
fractuurstuk. De voorkeurspositie van scaphoid en
lunatum laten zich het
duidelijkst demonstreren bij
een verbroken koppeling van
scaphoid en lunatum in het
geval van een geruptureerd
interossaal ligament (fig.5).
In dit geval neemt het
scaphoid de palmair
geroteerde positie in terwijl
lunatum en triquetrum in
de dorsaal geroteerde positie
komen. De palmair
geroteerde positie van het
scaphoid heeft evenwel
afwijkende kenmerken. Het
meest in het oog springend is
de projectie van het tuberculum van het os scaphoideum,

het zogenaamde “ring sign”.
In een vergelijking met een
normaal palmair geroteerd
scaphoid projecteert het
tuberculum zich duidelijker
zichtbaar en meer naar
radiaal. Hieruit kan worden
afgeleid dat het scaphoid een
afwijkende rotatiestand vertoont. De afwijking betreft

niet alleen de abnormaal
palmair geroteerde stand
maar ook een afwijkende
stand gerelateerd aan de
lengteas van het beenstuk.
De scaphoidfractuur

In het geval van een (instabiele)scaphoidfractuur heeft
men te maken
met de tegengestelde bewegingsneigingen van
het proximale en
distale fractuurstuk met als
gevolg een trage
genezingstendens
door interfragmentaire beweging en een
verhoogde drukbelasting aan het
palmaire corticale oppervlak
van het scaphoid.
Dit leidt dan tot
een verhoogde
botresorptie ter
plaatse en uiteindelijk tot een afwijkende
vorm, in de literatuur
bekend als de “humpback”deformiteit (fig.6).
Biomechanisch onderzoek
naar het kinematisch gedrag
van de fractuurstukken bij
een in vitro uitgevoerde osteotomie van het scaphoid,
heeft gegevens opgeleverd die
deze zienswijze bevestigen.3
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Samengevat zou men kunnen zeggen dat de functionele positie van het scaphoid
in het carpale mechanisme
tot stand komt door een
aantal samenhangende gegevenheden. Hierbij zijn in
eerste instantie aan de orde
de specifieke geometrie van
het beenstuk en de dubbele
intercalatie tussen de distale
carpalia en de radius met een
tegengestelde bewegingsneiging van het proximale
en het distale deel van het
beenstuk. Daarnaast is de
koppeling met het lunatum
belangrijk, een koppeling die
de standsveranderingen van
het scaphoid beïnvloedt en
zich in het geval van een
fractuur beperkt tot het
proximale deel. Een exacte
analyse van de aard en de
omvang van het trauma waarbij het scaphoid is betrokken
is daarom aangewezen.

Figuur 6:
“humpback” deformiteit, af
te leiden uit de bewegingsneigingen van onderdelen
van het scaphoid.

Uitleg afkortingen:
T: trapezium;
Tr: trapezoid;
C: capitatum;
S: scaphoid;
R: radius.
P: palmair;
D: dorsaal;
L: lunatum.
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Ultrageluid in de fractuurbehandeling:
signaal of gerucht ?
Ultrageluid heeft in de geneeskunde uitgebreide toepassing gevonden. Het wordt tegenwoordig
veelvuldig gebruikt voor allerlei diagnostische-, operatieve- en therapeutische procedures.
Ultrageluid is in feite een vorm van akoestische straling met een frequentie welke niet door het
menselijk gehoor kan worden waargenomen. Als hoogfrequente akoestische drukgolven is het op
deze manier mogelijk gericht mechanische energie in het menselijk lichaam toe te dienen met als
doel de botvorming te stimuleren. Doch niet alleen bij ‘oude’ fracturen is dit van toepassing.
De effecten van een dergelijke energietoediening zijn
afhankelijk van de gebruikte
intensiteit (uitgedrukt in
watt per vierkante centimeter); bij echogeluid onderzoek wordt gebruik gemaakt
van lage energie niveau tussen de 5 en 50 milliwatt per
vierkante centimeter; in de
verschillende toepassingen
van ultrageluid binnen de
fysiotherapie kan dit oplopen
tot 1 à 3 watt per vierkante
centimeter. Het is belangrijk
met deze intensiteit rekening
te houden met het oog op de
twee belangrijkste uitwerkingen op menselijk weefsel:
ten eerste warmtevorming en
ten tweede biologische beïnvloeding van biomechanische
processen op cellulair niveau.
Bekende toepassingen van
het verwarmend effect zijn
de ultrageluid toediening
voor verminderen van
gewrichtsstijfheid, voor verminderen van spierpijn en
spierspasme en ter verbeteren
van de spierbewegelijkheid.
De biologische invloeden
van ultrageluid zijn nog
steeds onderwerp van
onderzoek maar een van die
invloeden lijkt veelbelovend
voor toepassing in de
fractuurbehandeling.

dierexperimentele studies
werd gevonden dat ultrageluidtoediening de normale
botgenezing versnelt en dat
het de genezing van niet consoliderende fracturen kan
induceren. Deze versnelling
is zowel door radiologisch als
ook histologisch onderzoek
aangetoond. Met scintigrafische techniek is ook vastgesteld dat bij een fractuur de
callusvorming onder invloed
van ultrageluid sneller
optreedt. De hoeveelheid
callus en daarbij de stijfheid
en sterkte van de fractuurconsolidatie zijn eveneens
toegenomen. Welke biomechanische processen
precies verantwoordelijk zijn
voor de versnelde fractuurgenezing is nog niet opgehelderd maar de invloeden
hebben betrekking op onder
andere de botvorming en
botreabsorptie als ook op de
enchondrale ossificatie en
kraakbeengerelateerde genexpressie. De intensiteit van
het toegediende ultrageluid
ligt bij al deze onderzoeken
in de lage range van de diagnostische procedures, zo
rond de 30 milliwatt;
warmtevorming lijkt dus
geen belangrijke factor bij
dit fenomeen van de botgroei
stimulatie.

De invloed van ultrageluid
op bot

Toepassing bij

Bij onderzoek is vastgesteld
dat ultrageluid op cellulair
niveau de botvorming kan
stimuleren. In verschillende

‘oude’ fracturen

Inmiddels zijn er talrijke
klinische/patientgebonden
studies verschenen die het
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gunstige effect van laagintensiteit ultrageluid aantonen;
het gaat hierbij om toepassing bij pseudarthrosen,
delayed-unions en nonunions, inclusief de nonunions bij fixatie met
metalen implantaten in situ.
In Nederland wordt inmiddels op grond van deze
onderzoeken de ultrageluidbehandeling door de zorgverzekeraars vergoedt bij
botfracturen die gedurende
6 maanden of langer een
vertraagde of ontbrekende
genezingstendens vertonen.
Toepassing bij
‘verse’ fracturen

Interessant natuurlijk is dan
ook de vraag of toepassing
van ultrageluid bij ‘verse’
fracturen ook dergelijke
gunstige effecten kan hebben.
Er zijn enkele Amerikaanse
onderzoeken die in deze richting wijzen en het lijkt zinvol
om dit gunstige resultaat in
meerdere (Europese) studies
te bevestigen. De winst voor
de patiënt, als het mogelijk is
de duur van de fractuurgenezing te verkorten, is aanzienlijk. Een vroegtijdige fractuurgenezing maakt het mogelijk
de revalidatie vroeger te beginnen met als gevolg eerder
functioneel herstel en eerdere
werk en/of sporthervatting.
Ook de pijnklachten en het
daarmee samenhangende
gebruik van analgetica kunnen mogelijk afnemen door
toepassing van ultrageluid.

Profylactisch gebruik

Misschien is het zinvol
ultrageluid profylactisch bij
zogenaamde risicofracturen
toe te passen om vertraagde
genezing of pseudarthrosevorming te voorkomen.
Te denken valt hierbij aan
geïnfecteerde fracturen,
communitieve fracturen of
fracturen met distractie c.q.
grove dislocatie, verder het
bestaan van diabetes of nierinsufficientie bij de patiënt
met een fractuur en natuurlijk als er spraken is van
osteopenie of voedinginsufficienties. De behandelmethode op zich is weinig
belastend voor de patiënt.
Hij/zij kan dit zelf toepassen
thuis of op het werk en de
tijdsbelasting is beperkt tot
20 minuten per dag.
De behandeling bij vertraagde botgenezing duurt
gemiddeld zo’n 120 dagen;
over de behandelduur bij
verse fracturen is nog weinig
bekend en deze zou ook nog
wel per fractuurlokalisatie
kunnen verschillen.
Voorwaarde voor succesvolle
ultrageluidbehandeling is wel
dat een fractuur is gestabiliseerd.
De aanwezigheid van gips
of osteosynthese materiaal
is geen belemmering voor
toepassen van ultrageluid.
Multicentrisch onderzoek

Om na te gaan of ultrageluid
een positieve invloed heeft
op de genezing van verse
fracturen wordt momenteel
in Nederland een multicentrisch prospectief gerandomiseerd onderzoek gedaan.
Een zestal ziekenhuizen
neemt deel aan dit onderzoek
(U.M.C.U. te Utrecht,
>>
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Diaconessenhuis te Utrecht,
St. Antonius Ziekenhuis te
Nieuwegein, Reinier de
Graaf Gasthuis te Delft,
Eemland Ziekenhuis te
Amersfoort en het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis te
Amsterdam). In deze studie
zal de behandeling van
ongecompliceerde clavicula
schacht fracturen met ultrageluid worden vergeleken
met de conventionele conservatieve behandeling. In een
land met 14 miljoen fietsers
is de clavicula fractuur een
voor de hand liggende keuze.
Een clavicula fractuur is
klinisch meestal binnen 3 à 4
weken genezen, daarnaast
laat deze genezing van een
clavicula fractuur zich
gemakkelijk klinisch onderzoeken. Het toepassen van
ultrageluid therapie is
eenvoudig omdat het
fractuurgebied makkelijk
toegankelijk is. Daarnaast is
de vorderende consolidatie
van de fractuur gemakkelijk
te vervolgen aan de hand van
de klachten van de patiënt,
de kliniek en palpatie.
De onderzoeksvraag
De vraagstelling van dit
onderzoek luidt: leidt de
behandeling van verse clavicula fracturen met ultrageluid
tot een snellere fractuurgenezing hetgeen tot uiting komt
in minder analgetica gebruik
en een eerdere hervatting van
de dagelijkse activiteiten in
vergelijking tot een met
placebo behandelde groep.
De inclusie
Berekend is dat, om statistisch
significante verschillen te
vinden, in totaal 120 patiënten moeten worden geïcludeerd. Alle patiënten met
een geïsoleerde, complete
clavicula schacht fractuur
van alle AO-typen kunnen
worden gevraagd aan het
onderzoek me te doen.

Voorwaarde is wel dat er
geen gecompliceerde fractuur
of bedreiging van de huid
bestaat of een fractuur die
zich uitbreidt tot in de metafyse. Elke dislocatie wordt
geaccepteerd. De minimale
leeftijd van de patiënten voor
inclusie is 18 jaar. Er dient
een schriftelijk informed
consent verkregen te worden.
Vervolgens vindt randomisatie plaats tussen placebo- en
ultrageluid behandeling door
middel van loting.
De behandeling
Alle patiënten worden
behandeld met een collar en
cuff die onmiddellijk wordt
aangelegd en gedragen
zolang de patiënten dit
plezierig vinden of nodig
achten. Alle patiënten worden
tevens behandeld met een
(ultrageluid) transducer
gedurende 20 minuten per
dag voor een periode van 4
weken. Een aantal transducers
zijn onklaar gemaakt. De
werkzame ultrageluidtransducer produceert ultrageluid
met een frequentie van 1,5
MHz met een pulsfrequentie
van 1 KHz en een pulsduur
van 200us. De (niet werkzame) dummy transducer
die geen ultrageluid uitzendt,
wordt eveneens 20 minuten
per dag voor een periode van
4 weken toegepast. Aan de
transducer kan de eventuele
werkzaamheid niet worden
afgelezen; de patiënt bespeurt
niet of de transducer wel of
niet in actief is. Alleen de
aanleverende firma is op
de hoogte welke apparaten
daadwerkelijk ultrageluid
produceren. De transducers
van beide typen bevatten
een modem om de therapie
trouw te meten (de patiënten
zijn hiervan op de hoogte).
Aan het eind van de studie
kunnen de onderzoekers aan
de hand van het studienummer nagaan welke patiënten

een werkzame of dummy
transducer hebben gebruikt
en hoe vaak en hoe lang deze
ingeschakeld is geweest. Alle
patiënten krijgen standaard
pijnmedicatie voorgeschreven.
Deze pijnmedicatie wordt
door de patiënt gebruikt naar
behoefte en de hoeveelheid
wordt vastgelegd in een dagboek. De patiënten wordt
geadviseerd de betreffende
arm en schouder op geleide
van de pijn actief te bewegen.
De rol van de
gipsverbandmeester
De transducer behandeling
wordt gestart op de eerste
dag na het ongeval. Daartoe
krijgen de patiënten een
afspraak op de gipskamer
waar de trandsucers (werkzaam of dummy) worden
overhandigd en waar instructies worden gegeven over het
juiste gebruik door de gipsverbandmeesters; in een van
de ziekenhuizen wordt de
instructie en begeleiding
door een fysiotherapeut
gedaan. De plaats van de
fractuur waar de transducer
moet worden toegepast
wordt met watervaste stift
op de huid van de patiënt
gemarkeerd. De gipsverbandmeesters kunnen
tevens uitleg geven aan de
patiënt over gerezen vragen
of onduidelijkheden.
De meetpunten en
parameters
De patiënten houden gedurende de eerste 4 weken een
dagboek bij waarin vragen
worden beantwoord over
pijn (visueel analoge schaal),
gebruik pijnstillers, aantal
uren collar and cuff, wel of
niet “vastzitten” van de fractuur en over hervatting van
de verschillende activiteiten.
Alle patiënten worden poliklinisch gezien na 1, 2, 4, 6
en 8 weken, bij voorkeur
steeds door dezelfde arts.
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Tijdens deze controles wordt
navraag gedaan over eventuele
klachten en vordering van
herstel. Het dagboek wordt
na 4 weken ingenomen en de
patiënt krijgt na 3 maanden
een lijst toegestuurd met
vragen over zijn herstel en
functioneren alsook eventuele rest-klachten.
De verwachting

Het onderzoek is vorig jaar
stapsgewijs in de verschillende
ziekenhuizen gestart en de
verwachting is dat over
ongeveer een jaar voldoende
patiënten zijn geïncludeerd
en de resultaten kunnen
worden uitgewerkt. Wij zijn
van mening dat ultrageluid
in de fractuurbehandeling
zeker geen gerucht meer is
maar een sterk signaal dat
oproept tot verder onderzoek.
Misschien ontstaat er in de
toekomst wel een duet met
de andere manieren van
fractuurbehandeling.
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Transmurale zorg bij kinderen met
een op conservatieve wijze behandelde
femurfractuur
Een project beschrijving over de behandeling
van femurschachtfracturen, behandeld op
conservatieve wijze, in de transmurale zorg.
Kinderen met een femurschachtfractuur worden in
de Isala klinieken, locatie
Sophia in principe op conservatieve wijze behandeld.
Dit gebeurt bij kinderen tot
een leeftijd van drie jaar (of
tot twintig kg.) door middel
van de Bryant-tractie, en bij
kinderen van drie tot twaalf
jaar met de Weberbok.
Deze kinderen worden drie
weken opgenomen in het
ziekenhuis, waarna ze verder
behandelt worden in een
gipsbroek voor eveneens drie
weken. Met deze gipsbroek
kunnen de kinderen naar
huis. In veel andere ziekenhuizen ziet men steeds vaker
af van de conservatieve
behandelwijze. Men kiest
voor een operatie. Dit om
een lange opname periode
van het patiëntje te voorkomen, of vanwege onbekendheid met de conservatieve
behandelmethode. Om de
vraag te kunnen beantwoorden waarom binnen de Isala
klinieken locatie Sophia, nog
steeds wordt gekozenvoor
de conservatieve behandelmethode, en om zicht te krijgen op hoe de resultaten van
de verschillende behandelmethoden zich tot elkaar
verhouden werd in 1998
een onderzoek verricht.
Het onderzoek en
resultaat

Tussen 1992-1997 werden
er 62 femurschachtfracturen
behandeld bij kinderen,waarbij de conservatieve

behandeling goede resultaten
te zien gaf. Een groot nadeel
was echter de langere opname
duur. Om dit nadeel weg te
nemen zijn aanbevelingen
gedaan om deze kinderen,
onder bepaalde voorwaarden, thuis te behandelen.
Deze aanbevelingen hebben
uiteindelijk geleid tot een
zorgvernieuwingsproject
met de duur van twee jaar.
Beginsituatie en
doelstelling

Wat waren de redenen om
te starten met een zorgvernieuwingsproject, en dus de
conservatieve behandeling te
verplaatsen naar de thuissituatie?
1. Allereerst hebben we gekeken naar het emotionele
voordeel voor het kind.
De verwachting was dat er
een groot emotioneel
voordeel voor het kind was
te bereiken door het kind
zo snel mogelijk terug te
plaatsen in de thuissituatie, in plaats van de drie
weken in het ziekenhuis.
2. De tweede reden was een
financiële reden. Op
grond van het onderzoek,
was de verwachting om
gemiddeld 7 patiënten per
jaar te kunnen behandelen
met een femurfractuur.
Het te verwachten financiële voordeel was voor de
zorgverzekeraar na aftrek
van de vervoerskosten per
ambulance ongeveer
F78.888,= was opgebouwd
uit verpleegdagen en ligdagvergoedingen. Voor
het ziekenhuis waren
tijdens het project alleen
kosten te verwachten
m.b.t. investering, per26

soneelskosten en reiskosten. Dit werd geraamd op
ƒ 11.000,=. Opbrengsten
voor het ziekenhuis zijn
er niet. Wel zal er aan
beddenreductie kunnen
worden gewerkt, of juist
extra opnames kunnen
worden gerealiseerd.
De doelstelling van
het project was om de
opnameduur van een
patiënt met een femurfractuur behandeld op
de Weberbok of Bryanttractie verkorten met
minimaal twee weken.
Uitwerking en evaluatie

Uiteindelijk zijn er 6 kinderen, van de in totaal 9
aangeboden femurfracturen,
in aanmerking gekomen
voor het transmurale zorgvernieuwingsproject.
Opgemerkt moet worden dat
de projectduur van twee jaar,
niet volledig kon worden
benut, omdat na goedkeuring er een periode van
ongeveer 3 maanden nodig
was om de benodigde investeringen van materiaal
gebruiksklaar te hebben, deze
tijd is ook gebruikt om de
verschillende protocollen te
ontwikkelen Verder is door
ziekte een periode de capaciteit op de gipskamer zodanig
geweest dat thuistractie
moeilijk was te verwezenlijken. Het ontwikkelen van
protocollen, en het aanpassen
van de tractie, zodat de zorg
rondom het kind gewaarborgd is, bleek een langere
periode in beslag te nemen
dan oorspronkelijk gepland
was. Vooral het aanpassen
van de verschillende tractie
m.b.t. hoogte, lengte en

breedte zodat vervoer per
ambulance mogelijk en veilig
was, was zeer tijdrovend.
Allereerst konden pas orders
geplaatst worden nadat er
goedkeuring voor het project
was gegeven, en het daarbijbehorend budget was vastgesteld en goedgekeurd.
Nadat het eerste kind daadwerkelijk met tractie en al
per ambulance naar huis was
gebracht, en ook weer was
opgehaald vond de eerste
evaluatie plaats. Het belangrijkste aandachtspunt dat
naar voren kwam, was er
een van praktische aard.
Het vervoer per ambulance
is mogelijk, maar niet praktisch. Dit komt door het feit
dat er thuis een bed moet
worden geregeld, veelal bij
de thuiszorg, of dat er een
bed op klossen moet worden
gezet. Vaak zijn deze bedden
niet verplaatsbaar en dat
betekent dus dat het kind
staat waar het staat en niet
van deze plek afkomt zolang
de thuisbehandeling duurt.
Daarbij is het lichamelijk
zeer belastend om een kind
met tractie en al vanuit het
bed op de ambulancebrancard te tillen, en later
ook weer thuis in het eigen
bed. Al vaker werden er in
de Isala kliniek, locatie
‘De Wezenlanden’, kinderen
naar huis vervoert, maar
dat betrof dan congenitale
heupluxatie’s. Deze kinderen
werden dan vaak met bed en
al vervoert in het personenvervoerbusje van het
verzorgingstehuis. Andere
keren werd de tractie thuis
terplekke opgebouwd.
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Besproken werden de
mogelijkheden van vervoer
per personenbus samen
met de projectleiders in
gezamenlijk overleg met de
ambulancedienst. Ook werd
deze vraag voorgelegd aan de
inspecteur van volksgezondheid. Na intern overleg
kregen wij het fiat om de
kinderen met femurfracturen
te vervoeren per personenbus.
Dit leverde niet alleen een
praktische oplossing; immers
de kinderen liggen al in een
verrijdbaar bed van het
ziekenhuis, maar het leverde
daarnaast ook nog eens een
financieel voordel op voor de
zorgverzekeraar. Immers ook
de ambulance kosten werden
niet gemaakt. Dat de verschillende tractie apparaten
wel zijn aangepast op de
maten en normen van de
ambulance, blijft noodzakelijk, want er zal ook bij
acute situaties moeten
kunnen worden vervoert per
ambulance. De reden van
deze zorgvuldigheid, is ontstaan door de wetenschap,
dat in meerdere ziekenhuizen
er wel op kleine schaal wordt
behandeld in de thuissituatie,
maar dat de zorg en de continuïteit vaak veel te wensen
overlaat. Veelal zijn er geen
continudiensten van een
behandelaar, en is de communicatie tussen de patiënt
of ouder/verzorgers en het
behandelteam slecht. Verder
wordt er geen rekening
gehouden met acute zorg,
en is het niet duidelijk wie
op welk moment verantwoordelijk is voor de zorg.
Gestelde voorwaarden

De voorwaarden waaraan zal
moeten worden voldaan zijn:
1. Is het medisch
verantwoord ?
Voordat er überhaupt kan
worden nagedacht over
eventuele transmurale
zorg, zal er door een

specialist moeten worden
besloten of de medische
situatie dusdanig stabiel is
dat het verantwoord is een
kind met tractie naar huis
te sturen. Hij zal voornamelijk letten op de stand
van de fractuur, en de pijn.
2. Is de capaciteit voldoende
op de gipskamer?
De zorg rondom het kind
zal moeten worden
gewaarborgd door personeel met voldoende kennis.
De communicatie rond de
verschillende medische
disciplines zal optimaal
moeten zijn. Dit betekent
in de praktijk dat de gipsverbandmeester tijdens de
transmurale periode
ALTIJD beschikbaar moet
zijn. Dit betekent dus 7
dagen in de week 24 per
dag. Is de mogelijkheid er
niet , dan zal de behandeling thuis niet kunnen
plaatsvinden. Verder zal de
communicatie tussen de
specialist of zijn assistent
en de gipsverbandmeester
soepel en duidelijk moeten
zijn. Ook is de communicatie met en tussen de
ouders/verzorgers erg
belangrijk. Om deze reden
zijn ook op de verschillende niveaus protocollen
ontwikkeld.
3. Is het verpleegtechnisch
en sociaal verantwoord?
Zeker niet in de laatste
plaats zal er naar de sociale
en verpleegtechnische kant
moeten worden gekeken.
Zijn de ouders/verzorgers
in staat de mantelzorg op
een dusdanige manier te
organiseren dat de zorg
voor het kind gewaarborgd
blijft? Niet vergeten moet
worden dat een kind twee
weken lang, 24 per dag
zorg nodig heeft. Een niet
te onderschatten feit is dat
uit Amerikaans onderzoek
blijkt dat 35% van de
femurfracturen ontstaat

door geweldsmisbruik van
ouders/verzorgers. Nu zijn
deze cijfers niet direct te
transponeren op de
Nederlandse situatie, maar
het geeft wel een duidelijk
signaal af. In de dagen dat
en kind op de afdeling ligt
zal de verpleegkundige
dan ook alert moeten zijn
de ouder/verzorger -kind
relatie, en niet bij de
beslissing of een kind wel
of niet naar huis kan af
laten hangen van puur
praktische zaken. Er zal
goed gekeken moeten
worden naar de
ouder/kind relatie.
Als gevolg van het vermoedelijke percentage van kindermishandeling, is geprobeerd
een specifiek protocol hiervoor te ontwikkelen. Dit
bleek niet mogelijk, maar de
vraag naar een algemeen
protocol, bleek al langer te
bestaan binnen de kindergeneeskunde. Mede door dit
project is er in samenwerking
met de kinderarts, de eerstehulp-verpleegkundige, de
kinderafdeling en de gipskamer een formulier ontwikkeld om kindermishandeling
of een verdenking daartoe te
kunnen signaleren en te
rapporteren.
Verder is het ook van groot
belang dat het kind dat in
tractie ligt, (met name met
een fractuur) in acute situaties vervoert kan worden.
Want hoe doe je dit bij een
kind met een 1 week oude
fractuur, die om welke reden
dan ook acuut moet worden
vervoert?
Het is van groot belang dat
een kind vervoerbaar is en
blijft, ook in tractie. Om
deze reden is dan ook de
tractie dusdanig aangepast
dat het bij een eventuele
noodsituatie per ambulance
kan worden vervoerd.
Om duidelijk te krijgen dat
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de sociaal en emotionele
voordelen ook worden gezien
door het kind en zijn ouders/
verzorgers, hebben we een
enquête verricht. Deze
enquête zal in het vervolg
gebruikt worden als
evaluatieformulier aan het
eind van iedere behandeling
(tabel 1).
Uitslag enquête

Alle geënquêteerden waardeerden de thuisbehandeling
zeer. Men was erg te spreken
over deze mogelijkheid, en
zonder uitzondering, zei men
opnieuw voor deze mogelijkheid te kiezen, mocht de
situatie zich weer voordoen.
Men was zich bewust van de
nadelen die dit met zich
meebrachten. Belangrijk binnen deze enquête lijkt het
opgebouwde vertrouwen te
zijn. Dit vertrouwen bleek
vooral te bestaan uit de goede
voorlichting, de korte lijnen
in de communicatie en de
regelmatige thuiscontrole.
Wel werd twee maal gerefereerd naar de verzorging van
het niet-aangedane been. Dit
bleek een probleem te zijn
geweest in de thuissituatie.
We zullen dan ook in het
vervolg meer aandacht
besteden aan de techniek van
verbinden. Het vervoer per
ambulance bleek wel meer
vertrouwen te geven, maar
ook het vervoer per bus werd
voldoende gewaardeerd.
Volgens alle ouders/verzorgers
waren de voordelen vooral
op emotioneel en sociaal
gebied. Als belangrijk werd
ervaren, dat men niet ieder
keer meer naar het ziekenhuis hoefde te reizen, wat
veel meer rust gaf in de
thuissituatie maar zonder
uitzondering was men van
mening dat het kind emotioneel thuis veel beter af was,
ondanks de goede zorg in het
ziekenhuis. Wat ook duide>>
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lijk werd, was dat de communicatie naar de beslissing
of een kind wel of niet thuis
kan worden behandeld moet
worden geoptimaliseerd. Wat
vaak gebeurde was dat al op
de SEH-afdeling de mogelijkheid van thuisbehandelen
werd genoemd, terwijl deze
beslissing van teveel factoren
afhankelijk is om daar al deze
mogelijkheid te noemen.
Ook hierin zal de afstemming
tussen de assistent van de
chirurgie en de gipskamer
beter moeten worden. Een
moeder was wel van mening
dat gezien de financiële
voordelen voor de zorgverzekeraars er ook wel wat
tegen over mocht staan voor
de ouders die de zorg thuis
op zich namen. Dit kon met
een simpele geste worden
volstaan. Een voorzichtige
conclusie van de enquête is
dan ook dat het project zeer
geslaagd is, en zeker de
aanbeveling verdient om
de mogelijkheid van thuisbehandeling te reguleren.
Naast de oorspronkelijke
doelgroep van kinderen met
femurfracturen, bleek tijdens
het project, dat er ook

tabel 1:
de enquête is opgebouwd
uit 10 vragen

1.Wat was de oorzaak van het ongeval?
2.Wanneer en van wie hoorde u van de
mogelijkheid van thuisbehandeling?
3.Was u content met de mogelijkheid van
thuisbehandeling?
4.Hoe heeft u de tijd tot de beslissing van wel
of niet thuis behandelen ervaren?
5.Hoe heeft u de communicatie ervaren tussen
u en de behandelaar in de periode dat uw
kind thuis werd behandeld?
6.Hoe heeft u het vervoer van en naar het
ziekenhuis ervaren?
7.Zijn er volgens u sociale voordelen bij
een thuisbehandeling?
8.Zijn er volgens u emotionele voordelen voor
het kind bij een thuisbehandeling?
9.Was er volgens u voldoende voorlichting over
de thuisbehandeling?
10.Zou u, als u de keus had opnieuw kiezen
voor de thuisbehandeling?
11.Heeft u zelf nog vragen, opmerkingen of tips?
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meerdere doelgroepen in
aanmerking komen voor
transmurale zorg. Het gaat
hierbij om verschillende
soorten tractie. In zes andere
situaties is er voor gekozen
om een tractiebehandeling
te verplaatsen naar de thuissituatie zoals bij tractie bij
heupdysplasie, heupluxatie,
accetabulum fractuur,
flexiecontractuur van de
heupspieren of tractie van
een geïnfecteerde heupprothese. De genoemde tractie
waren verschillend van aard,
continuïteit van tractie en
zeker van behandelduur. De
bovengenoemde tractie’s voldoen dus niet aan doelgroep
van het project, maar zijn wel
een direct gevolg hiervan.
Het bewijst wel de waarde
van het oorspronkelijke project, niet alleen bij kinderen
maar ook bij volwassenen!
Conclusie

We kunnen spreken van een
zeer geslaagd project. Ook
al hebben we het verwachte
aantal kinderen niet daadwerkelijk thuis behandeld,
toch mogen we het project
positief waarderen. De
doelstelling is gehaald, er is
inderdaad een emotioneel
voordeel voor het kind. Ook
op sociaal gebied is het een
verbetering voor het kind,
maar ook voor het gezin.
Op financieel gebied is er
ook “winst” geboekt. Op
de wijze zoals er nu wordt
vervoert, namelijk per bus,
besparen we de kosten van
de ambulance. Dit zal de
zorgverzekeraar ten goede
komen. Zij immers betalen
een vervoer van ziekenhuis

naar thuisadres, en in dit
geval ook nog een van huisadres naar het ziekenhuis.
Aandachtspunten

Mocht het project een
vervolg krijgen, dan blijven
er een aantal items waar naar
gekeken zal moeten worden.
De bereikbaarheid van de
gipskamer was tijdens de
projectduur onderling
geregeld, maar daar zullen
vaste afspraken over moeten
komen, met de daarbijbehorende vergoedingen.
Het vervoer per bus van de
Isala klinieken, is prachtig,
goedgekeurd door de inspecteur van volksgezondheid,
maar wordt nu betaald
d.m.v. het “vestzak/broekzak
principe” hetgeen betekent
dat de Isala klinieken voor
de kosten opdraait, terwijl
bij vervoer per ambulance de
zorgverzekeraar betaald. Ook
hier zullen afspraken over
moeten komen. Wat ook
van belang is, is de maximale
afstand dat een patiënt van
het ziekenhuis mag wonen.
Oftewel hoeveel reistijd mag
je kwijt zijn om goede zorg
te kunnen waarborgen. Hier
valt veel over te zeggen, maar
uiteindelijk denken wij de
volgende maatstaven te moeten hanteren: de afstand mag
niet groter zijn dan 20 km,
niet meer dan 20 minuten
reistijd naar de patiënt. Alle
genoemde aandachtspunten
mogen wat ons betreft geen
redenen zijn, om het project
geen regulier karakter te
geven, en het als standaard
(kwaliteit van) zorg aan te
bieden in de Isala klinieken.

Arjan Harsevoort, gipsverbandmeester
K.J. Bongers, algemeen chirurg
Isala klinieken, locatie Sophia
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
e-mail: harsevog@sophia.nl
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Snowboardletsels
een overzicht
Snowboarden als sport is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen.
Het kreeg door zijn flitsend en vlot imago, hetgeen vele jonge mannen
aantrok, dadelijk een verkeerd imago. De snowboarder werd als een ‘piste
piraat’ beschreven die zichzelf en anderen in gevaar bracht. In dit artikel
worden de letsels, veroorzaakt door snowboarden en skiën, vergeleken in
aard en ernst.
Technische aspecten in
relatie tot het trauma

De gefixeerde voeten
De snowboarder is een jonge
man (+/-21.5 jaar oud) in
goede fysieke conditie met
interesse in meerdere sporten.
Technisch zijn er ten opzichte
van het alpineskiën uiteraard
enige verschillen. Het snowboard is veel korter en zwaarder dan ski’s en heeft vaste
bindingen waarin beide
voeten gefixeerd zitten.
Hierdoor treden uiteraard
minder torsietraumata
(slechts 30%) op, maar is
er ook minder kans om de
impact van een trauma af te
remmen door bijvoorbeeld
de benen wijd te openen
(verlagen van het zwaartepunt). Daar 70% van de
snowboardletsels uit impacttraumata ontstaan, is dit een
vrij groot nadeel. Hierbij
gaat het vooral om een val in
de sneeuw (90%) en slechts
zelden om een botsing
(10%). Bij deze botsingen
is slechts zelden een andere
skiër betrokken (9%) en
meestal gaat het om stilstaande objecten zoals
Tabel 1:
letsels van verschillende
boot-type’s
zachte boots

harde boots

Enkel

30%

20%

Knie

16%

31%

Tibiafractuur

3%

8%

B. lidmaat

10%

16%

bomen (91%). Door deze
gefixeerde voetenpositie
vallen de snowboarders ook
vaker voor- of achterover
dan zijwaarts, hetgeen meer
wervelkolom-, pols- en
enkelletsels zal veroorzaken.
De stand
Er dient eveneens in functie
van zijn eigen voorkeur een
‘leidend been’ (staat vooraan
schuin t.o.v. het board) en
een ‘volgend been’ (staat
achteraan dwars t.o.v. het
board) gekozen te worden.
Deze voetposities worden
zelf ingesteld in functie van
eigen voorkeur en snowboardstijl. Daar het ‘leidend
been’ het meeste gewicht
draagt, wordt dit ook het
meest frequent (66%)
geblesseerd.
De boots
Er worden uiteraard geen
skistokken gebruikt en de
schoenen verschillen nogal
sterk van de klassieke skiboots. Er bestaan eigenlijk
drie types waarvan de meest
bekende de ‘hard shell boot’
of klassieke skiboot is. Deze
laat de mogelijkheid bestaan
om het snowboarden en
skiën met één paar boots te
verrichten. Deze worden dan
ook meestal door beginners
gebruikt. Ze geven een zeer
goede bescherming van de
enkels doch geven meer
ernstige letsels hogerop zoals
tibiafracturen (‘boot bovenrand fractuur’), knie- en
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bovenste lidmaatletsels.
De ‘hybride boot’ heeft een
harde zool met een zachter
bovengedeelte, dat wat meer
enkelflexibiliteit toelaat.
Beide boottypes kunnen
met klassieke skibindingen
gebruikt worden. Het derde
type is de ‘soft shell boot’.
Deze zijn het meest geliefd
onder de gevorderde
snowboarders daar ze voldoende enkelflexibiliteit
toelaten voor het freestylen.
Hierdoor is de enkel uiteraard minder beschermd,
maar globaal zijn de enkelletsels minder ernstig met
80% distorsies. Daar de
torsie zich reeds voordeed op
niveau van de enkel ziet men
minder tibiafracturen, knieen polsletsels bij de gebruikers
van dit boottype (tabel 1).
De ‘soft shell boot’ vereist
specifieke bindingen waardoor de overstap naar ski’s
niet meer mogelijk is.
Tenslotte is het zo bij snowboarders dat het vooral de
beginners (60%), meestal
op hun eerste dag (20%),
zijn die geblesseerd raken.
Vaak gebeurt deze val op een
ijzige ondergrond, terwijl dit
bij de beginnende skiër meer
in diepe sneeuw voorvalt.
Type letsels

De frequentie van snowboardletsels ligt iets hoger
(1.7-8/1000 SB-dagen) dan
bij het alpineskiën (2-4/1000
Skidagen). Globaal zijn 57%
van de letsels ter hoogte van

het onderste lidmaat en 30%
ter hoogte van het bovenste
lidmaat gesitueerd. Dit zijn
meestal minder ernstige letsels met 46% distorsies, 28%
fracturen, 13.5% contusio’s
en 12.5% schaaf- en snijwonden. Socio-economisch
betekent dit dat 41% één
ambulant consult nodig
heeft en 59% langere therapie (+/-27dagen). Slechts
8% dient een chirurgische
ingreep te ondergaan met
een gemiddelde hospitalisatieduur van +/- 4.5 dagen.
De gemiddelde tijdelijke
totale arbeids ongeschiktheid
bedraagt +/- 20.5 dagen.
Wanneer we de letsels vergelijken met het alpineskiën,
ziet men dat er zich meer
enkel- en bovenste lidmaatletsels voordoen bij de snowboarder. De craniocerebrale
traumata doen zich iets
frequenter voor (54% t.o.v.
40% bij de skiër) doch zijn
minder ernstig. Er zijn meer
abdominale doch minder
thoracale traumata daar er
geen skistokken gebruikt
worden. Indien er een acuut
abdomen bestaat, is het
meestal op basis van een
miltruptuur. Er zijn iets meer
wervelkolomletsels daar er
meer axiale loading ontstaat
bij het achterover vallen.
Meestal gaat het slechts om
coccyx en sacrumfracturen
(tabel 2).
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Ook het technisch niveau
van de snowboarder maakt
een verschil in het type van
letsel. Beginners hebben
vooral pols- (30%) en
knieletsels (28%) door het
frequente voorover vallen,
terwijl de betere snowboarders zich presenteren met
enkel- (17%) en schouderletsels (24%) ten gevolge
van hun luchtacrobatieën.
Bovenste lidmaat

Het bovenste lidmaat draagt
voor 30% bij in het totaal
van de letsels. Deze doen
zich vooral voor bij beginners
door een val voor- (27%) of
achterover (73%) met steun
op de handen.
Het aantal fracturen ligt 2.5
maal hoger dan bij skiërs.
Deze situeren zich vooral
ter hoogte van de distale
radius (39%). Aangezien
het om een vrij jonge populatie gaat, zijn er ook veel
epifysaire letsels.
De afwezigheid van skistokken veroorzaakt minder
duimletsels (skiduim) en
schouderluxaties.
Men ziet hierdoor wel meer
ligamentaire letsels van de
hand, gezien er zich gemakkelijk een hyperextensietrauma voordoet, terwijl de
vuist bij een skiër gesloten
ligt rond zijn skistok.
Bij de gevorderde snowboarder ziet men veel schouderletsels (8-16% van de totale
letsels) door hun luchtacrobatieën. Hierbij gaat het
meestal om glenohumerale
en acromioclaviculaire
luxaties, rotatorcuffletsels en
claviculafracturen. Fracturen
van de proximale humerus
en scapula zijn minder
frequent.
Knie

De knieletsels zijn minder
frequent (17% t.o.v. 39%
bij skiërs) door de fixatie van
beide voeten aan de board

waardoor minder torsietraumata mogelijk zijn. Men ziet
deze frequenter bij beginners
en zeker als ze ‘hard shell
boots’ dragen. Ze ontstaan
vooral door een val voorover
(67%). Meestal gaat het dan
om een distorsie graad I met
een mediaal collateraal ligamentletsel van het ‘leidende
been’ dat onder een wisselende hoek schuin ten opzichte
van het board staat. Er zijn
slechts 10% menisciale en
voorste kruisbandletsels die
meestal ontstaan bij het open afstappen van de skilift.
Op dat moment is de board
maar aan één voet gefixeerd
en zijn rotatietraumata
mogelijk. Fracturen rond
het kniegewricht zijn uiterst
zeldzaam (3%).
Voet en enkel

Deze vormen een vrij
belangrijke groep van 21.2%
enkel- en 1.8% voetletsels.
Men ziet ze vooral bij de
gevorderde snowboarder die
‘soft shell boots’ draagt. Ter
hoogte van de voet gaat het
vooral om fracturen (57%)
en minder om distorsies
(28%) en contusio’s (15%).
De enkelletsels zijn in 52%
distorsies en in 44% fracturen, vooral van de malleoli
(64%) doch ook van de talus
(36%). Slechts 4% van de
ongevallen betreft het een
contusio.
Snowboarder’s fractuur

De talusfracturen zijn quasi
altijd (95%) fracturen van de
processus lateralis. Ze wordt
dan ook de ‘Snowboarder’s
fractuur’ genoemd. Het
ontstaansmechanisme is een
geforceerde dorsoflexie van
de enkel en inversie van de
achtervoet bij het landen
na een luchtsprong.
De diagnose is vrij moeilijk
te stellen en er dient steeds
aan gedacht te worden bij
chronische anterolaterale

enkelpijn. Klasieke röntgenopnamen tonen de
fractuurlijn niet altijd. Een
facet opname met de enkel
in 45˚ endorotatie en 30˚
plantairflextie of met 20
endorotatie en 0 plantairflexie wordt aangeraden
alsook een tomografie.
De diagnose wordt echter
best gesteld met een CT-scan
van de talus en het subtalaire
gewricht. Aan de hand van
de CT-scan kunnen we de
breuk klassifiëren en een
verdere therapie instellen.
Er bestaan drie types van
fracturen:
1. de type I is een avulsiefractuur van de processus
lateralis, het talofibulaire
gewricht is in tact.
Gipsimmobilisatie voor
zes weken met partiële
belasten of resectie van
verplaatste fragmenten
is dan aangewezen.
2. bij type II letsels bestaat
de fractuur uit één enkel
groot fragment behorend
tot het talofibulaire en
talocalcaneaire gewricht.
Onverplaatste fracturen
kunnen met zes weken
gips zonder belasting
worden behandeld. Bij
meer dan twee millimeter
verplaatsing is een open
reductie en interne fixatie
vereist.
3. bij de type III letsels zijn
er meerdere communitieve
fragmenten welke het best
gereseceerd worden. Een
vrij ongunstige prognose
met evolutie naar vroegtijdige arthrose valt bij
deze letsels uiteraard te
verwachten.

met gesloten vuisten een
groot aantal letsels voorkomen. Ook het dragen van
beschermende kleding en
handschoenen met polssteunen kan hiertoe bijdragen.
Beginners doen er goed aan
‘soft shell boots’ te kopen
omdat ze dan minder kans
hebben om pols- en tibiafracturen op te lopen of
ernstige knieletsels. Gezien
zij zelden luchtacrobatieën
verrichten is het risico van
enkelletsels voor hen
beperkt. De gevorderde
snowboarder kan echter
het best een enkelbrace in
zijn boot dragen.

shell boots’ dragen. Het aantal fracturen ter hoogte van
de pols ligt 2.5 maal hoger
dan bij skiërs. De enkelletsels
vindt men vooral bij de
gevorderde snowboarder
die ‘soft shell boots’ draagt.
In 80% van de gevallen gaat
het slechts om een distorsie,
doch bij blijvende klachten
dient men absoluut te denken
aan de processus lateralis
tali fractuur die het best
geobjectiveert wordt met
een CT-scan van de talus en
meestal operatief behandeld
moet worden om een vroegtijdige evolutie naar arthrose
te voorkomen.

Besluit

Dit artikel is ook in het
Belgisch vakblad ‘Callus’
geplaatst in 2001.

De frequentie van snowboardletsels ligt dus iets
hoger dan bij het alpineskiën,
maar in het algemeen gaat
het toch om minder ernstige
letsels. Er doen zich minder
duim- en knieletsels voor,
doch meer enkel- en polsletsels. Deze laatste ziet men
vooral bij beginners die ‘hard

czs
commotio

Tabel 2:
letsels van de snowboarder
t.o.v. de skiër in %

snowboard

ski

54

40

35

18.5

schedelfractuur 5.5

9

subduraal
haematoom

2.7

5

32

17

miltscheur

19

5

nierletsels

11

7

leverscheur

2,7

1,7

16

18

ribfracturen

8

8

pneumothorax

5,5

4,5

longcontusie

2,7

3,6

vasculairletsel

0

2

12

4

abdomen

thorax

wervelkolom

Preventie

Uiteraard kan preventie het
risico op deze letsels verminderen waarbij het belangrijk
is lessen te volgen om een
goede techniek aan te leren
en te leren vallen op een
veilige manier. Zo kan vallen
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