3

In dit

Verband

21 september 2002
Nummer 3
Jaargang 12

Kindermishandeling
10

Het AMK nader belicht

13

Signalering van kindermishandeling

15

Ken je dat gevoel?

20

Rapportage op de gipskamer

22

De Unie Zorg en Welzijn

23

Osteogenesis imperfecta

25

Vacuüm Assisted Closure Therapy

30

De geheimen van het ziekenhuis

3

In dit

Colofon

Verband

21 september 2002
Nummer 3
Jaargang 12

” In dit Verband ”
• verschijnt 4x per jaar
• heeft een oplage van 2200 exemplaren
• is een uitgave van de vereniging:
VERENIGDE GIPSVERBANDMEESTERS NEDERLAND (V.G.N.)
• auteursrechten voorbehouden
De V.G.N. is een vereniging, die o.a. tot doel heeft: het bevorderen
van de theoretische en technische vakbekwaamheid van
gipsverbandmeesters. De gipsverbandmeester behandelt
patiënten met aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Met behulp van materialen tracht hij/ zij een immobiliserende, mobiliserende, corrigerende of ondersteunende
werking te verkrijgen en maakt daarbij o.a. gebruik van
verband, orthese, prothese en extensie technieken.

Kindermishandeling
10
13

Het AMK nader belicht
Signalering van kindermishandeling

15

Ken je dat gevoel?

20

Rapportage op de gipskamer

22

De Unie Zorg en Welzijn

23

Osteogenesis imperfecta

25

Vacuüm Assisted Closure Therapy

30

De geheimen van het ziekenhuis

Redactie-Commissie
• Dr. F.C. Bakker, ongevalschirurg A.Z.V.U. A’dam.
• K.J. Bongers, algemeen chirurg, Sophia Ziekenhuis, Zwolle.
• Dr. F. Breukelman, orthopaedisch chirurg A.Z.G. Groningen.
• G.J. Harsevoort, gipsverbandmeester, Isala-Kliniek, Zwolle.
• G. Hellemondt, orthopaedisch chirurg, St. Maartenskliniek,
Nijmegen.

Inhoudsopgave

• R. Sleegers, gipsverbandmeester, A.Z.M., Maastricht.
• D. van Stelten, gipsverbandmeester, St. Lucas/Adreas Ziekenhuis,

jaargang 12, nr. 3, 21 september 2002

A’dam.

Van de redactie - Cor Gersen ...................................................................................... 5

• Dr. E.J.M.M. Verleisdonk, algemeen chirurg, UMC, Utrecht
• Prof. Dr. J. de Vries, revalidatie arts, Het Roesingh, Enschede.
• M. de Vries, gipsverbandmeester, Spaarne Ziekenhuis, Haarlem.
• Dr. H. Winters, plastisch chirurg, A.Z.V.U A`dam.

Dr. J.J. Pieterse, de eerste vertrouwensarts, een interview - Arjan Harsevoort ..............7

Samenstelling VereniGings Nieuws
• P. van den Berg

Handige tips - Ad van de Wildenberg .............................................................................9

Vormgeving en lithografie
• Lines & Letters, Soest

Wie tot drie kan tellen, kan het AMK bellen - Drs. E. Geurts .................................... 10

Druk
• Brunet, Brugge, België

Signalering van kindermishandeling - P. Zwart ......................................................... 13

Advertenties / abonnementen
J. van Oene
Veldwachterserf 13 3991 KV Houten
tel: 030 - 63 77 089, e-mail: j.van.oene@wolmail.nl

Ken je dat gevoel? - G.J. Harsevoort, R. van Dieën, K.J. Bongers ................................. 15
VereniGingsNieuws -Peter van den Berg ...................................................................... 18
Vanuit de schoolbanken - Rene van der Lugt............................................................ 19
Rapportage op de gipskamer - Ton van Nispen, Sivera Berben.................................... 20
Zorgen in de toekomst - Cor Gersen........................................................................... 21
OK-gips is nog geen Oké gips ................................................................................... 21
De Unie Zorg en Welzijn - H. van der Veer ................................................................ 22
Osteogenesis imperfecta - G.J.M. Janus ......................................................................23
GIGAGIPSlinks - Leny Uineken .................................................................................24

Eindredactie
• J.R. Wijma, redacteur, LUMC, Leiden,
e-mail: jr.wijma@hccnet.nl
• C.H.J.J. Gersen, redacteur, Flevoziekenhuis, Almere,
e-mail: c.h.j.j.gersen@hccnet.nl
Abonnement
gratis toezending aan:
• gipsverbandmeesters (V.G.N.)
• algemeen chirurgen
• orthopaedisch chirurgen (N.O.V.)
• plastisch chirurgen (N.V.P.R.C.)
• neurochirurgen
• revalidatieartsen (V.R.A.)
• reumatologen (N.V.R.)
• Sport Medische Afdelingen (S.M.A.)
• medisch adviseurs ziekenfondsen/K.L.O.Z.
• algemene ziekenhuizen 1x
• academische ziekenhuizen 1x

Vacuüm Assisted Closure Therapy - C. Borsten ..........................................................25

Voor geïnteresseerden buiten de doelgroep:
Abonnementsprijs €17,50 per jaar.
Losse nummers €4,50 excl. porto.

Boekbespreking: amputatie en prothesiologie ..........................................................29
van de onderste extremiteiten - Wout Hol

Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand
voor het verstrijken van het abonnementsjaar (januari t/m
december).

De geheimen van het ziekenhuis - Anne Margriet Euser .............................................30

Reproductie
Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is de
gehele of gedeeltelijke overneming van artikelen, tekeningen
en foto’s uitdrukkelijk verboden.
ISSN: 0927-9954

Jaargang 12, september 2002

Van de redactie
Respect en ‘zorg’ voor het leven en het algemeen welzijn van
kinderen is voor bijna iedereen een vanzelfsprekende kwestie.
Dat er toch steeds weer berichten verschijnen in de media
over kindermishandeling en seksueel misbruik bewijst dat
zulke excessen nog steeds voorkomen. Denk hierbij aan de
vreselijke geschiedenis rondom ‘het meisje van Nulde’ en de
bizarre feiten die onlangs werden geopenbaard over de laatste
maanden van haar leven.
Het vóórkomen van zulke excessen is een bijna onmogelijke
zaak. Zij spelen zich meestal af in de afgeschermde omgeving
van het gezin waar sociale controle niet of nauwelijks aanwezig is. Signaleren en voorkomen van escalatie ligt echter wel
binnen onze mogelijkheden.
Drs. Edith Geurts beschrijft
ons de weg die we kunnen
volgen wanneer een vermoeden bestaat over kindermishandeling, -verwaarlozing of
seksueel misbruik. Deze weg
loopt via maatschappelijkwerkers en vertrouwensartsen. Arjen Harsevoort interviewde
de 80-jarige dr. J.J. Pieterse. Hij was de eerste vertrouwensarts van Nederland, die in 1972 door de toenmalige regering
werd aangesteld. Ondanks zijn hoge leeftijd is in het vraaggesprek te lezen dat optimale zorg voor elk kind hoog in zijn
vaandel staat. Erkenning van kindermishandeling en de
samenwerking tussen verschillende disciplines vindt hij
essentieel. Ook schreef Arjan een artikel over het herkennen
van het gevoel wat een ieder wel eens heeft dat een fractuur
van een kind, aangeboden op de gipskamer, het gevolg is van
mishandeling.

meesters zich de laatste jaren breed profileren en het ambacht
niet alleen bestaat uit het draaien van gipsrolletjes.
Onze dank gaat uit naar Florus van der Giessen, die de laatste jaren menig editie verzorgde met zijn rubriek ‘de website
van...’. Leny Uineken, werkzaam als gipsverbandmeester in
de Isala klinieken, locatie Sophia te Zwolle, heeft zich bereid
verklaard verschillende, aan ons beroep gerelateerde websites
te bespreken. Zij zal deze rubriek volgens haar eigen concept,
genaamd ‘GigaGipslinks’, gaan verzorgen.
Ook op het gebied van de behandeling van wonden, waar de
gipsverbandmeester steeds
meer mee te maken krijgt,
staan de ontwikkelingen niet
stil. Een uitvoerig verslag
wordt gedaan over de toepassing van een vacuümsysteem
bij met name veel excudaat
producerende wonden.

Voorkomen is moeilijk
Signaleren niet!

Dat de gipsverbandmeesters in den lande niet stil zitten
bewijst weer de inzending van Ad van de Wildenberg door
het bedenken van enkele `Handige tips`. Ook in het UMCSt. Radboud te Nijmegen, is men bezig geweest met het verder professionaliseren van ons beroep door middel van het
duidelijk registreren van handelingen door de gipsverbandmeester.
Hopende dat u een goede vakantie heeft genoten of nog gaat
genieten, wens ik u namens de redactie veel leesplezier.
Cor Gersen

Dr. P. Zwart, kinderarts in de Isala klinieken leverde een
boeiend essay aan over het SPUTOVAMO-formulier.
Vier aspecten hiervan worden hierin nader besproken.
Dit (screening)- formulier kan een hulpmiddel zijn tot
opsporing van en bewustwording over het voorkomen van
kindermishandeling. Dr. G. Janus geeft een korte impressie
over de ziekte: osteogenesis imperfecta.
‘Zorgen in de toekomst’ is een verslag van de Boerhavestudiedag. Dit was een interactieve congresdag in het LUMC
met veel ruimte voor discussie. Centraal thema hierin de
recente en toekomstige ontwikkelingen in de zorg met als
hoogtepunt de uitreiking van de Jaarprijs Zorg LUMC 2002
die uitgereikt werd aan niemand minder dan onze eindredacteur Jelle Wijma. Hieruit blijkt maar weer dat de gipsverband-
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Arjan Harsevoort

Dr. J.J. Pieterse,
de eerste vertrouwensarts
een interview
Dr. J.J. Pieterse was een de eerste vertrouwensartsen, inzake kindermishandeling van, Nederland. Voor deze taak werd hij in 1972, samen met drie
andere vertrouwensartsen, door de toenmalige regering aangesteld.

E.J.J. Pieterse

Hij werd op 18 november
1912 in Amsterdam geboren.
In 1931 begon hij zijn studie
medicijnen te Utrecht.
Na deze in 1938 afgerond te
hebben werd hij opgeroepen
voor militaire dienst.
Tijdens het begin van de oorlog was hij assistent interne
geneeskunde in het Militair
Hospitaal te Den Haag.
In verband met de voormobilisatie werd een groep jonge
artsen opgeroepen. De taak
van dr. Pieterse was om van
stelling naar stelling te gaan
en medische hulp te verlenen
bij de militairen van het luchtafweergeschut rond Amsterdam. In april 1946 vestigde
hij zich als huisarts te Doesburg. Na de oorlog werkte
hij nog een half jaar op de
algemene polikliniek van
het Militair Hospitaal te
Den Haag. In 1946 werd hij
benoemd tot huisarts bij de
medische dienst van Philips.
In deze periode kwam hij
door de vele huisbezoeken in
aanraking met kinderen, en
was daardoor veel in contact
met het plaatselijke ziekenhuis
en dr. v.d. Sloof; deze vroeg

dr. Pieterse uiteindelijk om in
opleiding te gaan als kinderarts, hetgeen hij in 1950 deed.
Dr. Pieterse promoveerde in
1982 met het proefschrift”
Kindermishandeling in het
gezin”.

na de publicatie in 1962 van
dr. Kempe, hoogleraar kindergeneeskunde.
Deze publicatie deed veel stof
opwaaien bij artsen waaronder dr. F. Kuiper, toenmalig
geneesheer-directeur van het
Emma Ziekenhuis, en prof.
Dr. S. van Creveld, toenmalig
hoofd van de universiteitskinderkliniek van het Binnengasthuis in Amsterdam.
Deze gingen alsnog “twaalf
ernstige gevallen”
herbeoordelen, waarbij
kindermishandeling tot dan
toe niet in hen opgekomen
was. De conclusies waren
schokkend en zij publiceerden als eerste Nederlanders in
1964 hierover in het NTVG.
Herkenning, het begin van
de strijd

De ontstaansgeschiedenis
van het begrip

Over het begrip kindermishandeling en de ontstaansgeschiedenis van de zorg
rondom mishandelde kinderen en hun gezinnen, vertelt
dr. Pieterse zijn persoonlijk
relaas. Ondanks zijn hoge
leeftijd is nog altijd goed te
merken waar zijn hart naar
uitgaat: optimale zorg voor
elk kind. Hij kan niet genoeg
benadrukken hoezeer het van
belang is te erkennen dat kindermishandeling bestaat en
dat het de samenwerking
van verschillende disciplines
vraagt.
“In mijn tijd, 1950, bestond
als het ware het begrip kindermishandeling helemaal niet”
vertelt dr. Pieterse “Er werd
niet over gepraat, je kon je
kindermishandeling helemaal
niet voorstellen. Eigenlijk pas
7

“Daarna herkende ik het ook
in mijn eigen praktijk. Ik
werkte inmiddels als kinderarts in Rotterdam. Landelijk
gezien had de strijd tegen
kindermishandeling zijn
aanvang genomen. Dit liep
uit op de aanstelling van vier
vertrouwensartsen in heel
Nederland, in 1972.
Ik werd benaderd voor de
regio Rotterdam. Omdat dit
letterlijk een vertrouwelijke
baan was en ik dit naast de
werkzaamheden in mijn
eigen praktijk moest doen,
vroeg ik de directie van het
ziekenhuis om toestemming
om aangesteld te worden als
vertrouwensarts. De directie
stemde hierin toe.”
Privacy en meldingsplicht

In die tijd was het waarborgen
van de privacy ook al heel belangrijk. Men moest anoniem

om advies kunnen vragen of
ergens een melding van kunnen doen. Dit staat vandaag
de dag nog steeds hoog in het
vaandel.
Ik ben hier blij mee, al ben ik
wel voor een meldingsplicht.
Een ieder die signalen opvangt
van kindermishandeling, zou
verplicht moeten worden deze
te melden. Die verplichting
is er in Nederland (nog) niet,
in Amerika wel. Hoewel het
woord een negatieve klank
kan hebben, is het juist bedoeld om ouders te helpen.
Dr. Kempe, baanbreker

Het reeds genoemde werk
van dr. Kempe is uiteindelijk
baanbrekend geweest in
Nederland. Terwijl de waarde
ervan nu algemeen erkend is,
herinnert dr. Pieterse zich
het volgende: “Ik was onder
de indruk van het werk van
dr. Kempe. U moet zich voorstellen dat dit zich afspeelde
in een periode dat je niet
praatte over kindermishandeling. Toen dr. Kempe een
voordracht wilde geven over
zijn onderzoeksresultaten op
een landelijke vergadering
van kindergeneeskunde werd
dit de eerste keer gewoon
geweigerd en afgedaan als
‘niet waardevol genoeg voor
de beroepsgroep’.
Toch heeft dit dr. Pieterse er
niet van weerhouden om in
de voetsporen van dr. Kempe
te treden en in Nederland
voortdurend het voorkomen
van kindermishandeling voor
het voetlicht te brengen.
Er ontstond een goede band
met dr. Kempe. “Inderdaad
heeft hij mij ooit uitgenodigd
om naar Amerika te komen
en zelfs om samen met hem >>

in dit
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<<
te werken nadat hij een hartaanval had gekregen. Omdat
dit in mijn laatste actieve
periode was in mijn eigen
praktijk, moest ik dat laatste
aanbod jammer genoeg afslaan. Wel was ik voor hem
een pion in Nederland. Een
intensief contact ontstond,

helaas is hij inmiddels overleden. Dr. Pieterse maakt
duidelijk dat het werk van
dr. Kempe nog steeds nietsaan belang heeft ingeboet:
“Kempe heeft ons een
‘nieuw ziektebeeld’ gegeven:
the battered child syndrome.
Dit heeft hij met moeite en
zorg ontdekt. Ik word soms
boos als ik zie dat alles wat
hij ontdekt heeft zomaar
gerelativeerd wordt.”
De strekking van zijn
proefschrift

In zijn proefschrift uit 1982:
“Kindermishandeling in het
gezin”, maakt Pieterse duidelijk dat het bij kindermishandeling bijna nooit om een
specifiek letsel gaat. Specifiek
is het recidief ervan. Het probleem daarbij is dat het moeilijk te constateren is omdat
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meestal op verschillende plaatsen hulp wordt gezocht.
De behandeling van het kind
moet niet eindigen bij de genezing van het trauma. Er is
falen van het ouder/verzorgerschap en daar moet naar gekeken worden. Er zal moeten
worden gekeken naar het gezin en de omgeving van het
kind. Hoe kan herhaling
voorkomen worden en hoe
kunnen de risicofactoren
beperkt worden, waardoor
het kind in deze noodlijdende situatie terecht is gekomen.
“Daarom is het heel erg belangrijk dat de verschillende
disciplines goed samenwerken. Dus zowel het maatschappelijk werk als de medici. We moeten uitkijken dat
niet iedere discipline alleen
kijkt naar zijn eigen stukje,
maar ook of juist het geheel

durft te bekijken. In het verleden waren er nogal eens
strijdende belangen tussen
hulpverleners en artsen.
Maar het is nodig dat je
samenwerkt. Uiteindelijk
gaat het om het belang van
het kind”.
Samenwerking tussen
de gipskamer en andere
disciplines

Dit laatste geldt ook voor de
gipskamer. Niet iedere “verdachte fractuur” is per definitie kindermishandeling, maar
er zijn wel aanwijzingen van
kindermishandeling waar we
onze ogen niet voor mogen
sluiten. En zijn er signalen,
dan is verder onderzoek noodzakelijk. Misschien zal het
extra werk met zich meebrengen, maar uiteindelijk gaat
het om het kind.

Jaargang 12, september 2002

Handige tips
Vingerkussentjes

Een gaasje tussen de vingers
bij handgipsen wil nogal
eens lastig gaan plooien.
In een verloren half uurtje
heb je van tegen elkaar
geplakt zelfklevend badstoffoam heel wat vingerkussentjes geknipt en het zit nog
prettig ook.
Loopzolen
weer als nieuw!

Ook zo’n hekel aan het
schoonmaken van loopzolen?
Breng ze naar de afwaskeuken
en laat ze daar door de afwasmachine gaan. Je zult zien dat
ze nog nooit zo zuiver zijn geweest. Volgens het personeel
van de afwaskeuken heeft het
geen invloed op de hygiëne
van de vaat.
Zelfgemaakte
draadgeleider

Dure draadgeleiders worden
o.a. gebruikt bij dynamische
handspalken. Ze zijn echter
ook heel eenvoudig zelf te
maken van de achterkant
van een veiligheidsspeld.
Buig met een zogenaamde
Wire Bender de achterkant
om en knip hem kort af.
Heet maken met de Heat
Gun en de draadgeleider in
het thermoplastisch materiaal op de gewenste plaats
vastdrukken.

Ad van de Wildenberg, gipsverbandmeester
Maxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven
e-mail: gipskamer@sjz.nl
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Drs. E. Geurts

Wie tot drie kan tellen, kan het AMK bellen
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling nader belicht
Mishandeling staat een gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg. Over het algemeen zijn
kinderen niet snel geneigd te vertellen dat zij mishandeld worden door hun ouders; zij zijn vaak
afhankelijk van anderen om iets te doen tegen hun benarde situatie. Dat anderen mishandeling
signaleren en vervolgens aanpakken is dan ook van groot belang. Iemand die kindermishandeling
in een gezin vermoedt, hoeft daar niet alleen mee aan de slag
Van BVA naar AMK

Tot voor kort bestonden er in
Nederland verschillende instanties waar vermoedens van
kindermishandeling gemeld
konden worden. Vragen over
en vermoedens van mishandeling kwamen zodoende terecht bij de politie, de huisarts,
(jeugd)hulpverleningsinstellingen, het Bureau Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling (BVA) of de Raad
voor de Kinderbescherming.
De BVA’s waren redelijk succesvol; sinds de oprichting in
1972 werd elk jaar een gestage
groei van het aantal meldingen zichtbaar. Desondanks
was er ook sprake van een aantal hardnekkige problemen.
Uit onderzoek bleek dat veel
mensen niet wisten bij wie zij
terecht konden, waardoor zij
vermoedens van kindermishandeling niet meldden.1
Bovendien ontstond de vraag
of de verschillende manieren
waarop met name de BVA’s,
de Raad voor de Kinderbescherming en de politie
meldingen afhandelden niet

beter op elkaar afgestemd
moesten worden. Ook
knaagde het ontbreken van
een juridische basis aan het
bestaansrecht van de BVA’s.
Deze problemen bleven ook
voor de buitenwacht niet
onopgemerkt. Begin jaren
negentig nam de regering
het standpunt in dat er op
provinciaal niveau één herkenbaar meldpunt moest
worden ingericht. De regering riep de Werkgroep
Meldpunt Kindermishandeling in het leven.
De Werkgroep had als opdracht de vormgeving van
dit meldpunt te begeleiden
en te stimuleren. In 1997
bracht de Werkgroep een
advies uit. De kern van dit
advies was dat de kennis en
expertise van de Bureaus
Vertrouwensarts en de Raad
voor de Kinderbescherming
gebundeld moesten worden
in een beperkt aantal Adviesen Meldpunten Kindermishandeling, die werken volgens
een landelijke, geprotocolleerde werkwijze. De Staatssecre-

Advies en consult geven
Meldingen in ontvangst nemen
Onderzoeken en beoordelen van meldingen
Motiveren tot en organiseren van hulpverlening aan het gezin
Waar nodig overdragen aan de Raad voor
de Kinderbescherming
Terugkoppelen aan de melder
Dossiervorming verzorgen
Preventieactiviteiten.
Figuur 1: de taken van het AMK.

tarissen van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
namen het advies grotendeels
over.2 Sinds 1 januari 2000 is
de omvorming van BVA naar
AMK een feit; in elke provincie of grootstedelijke regio is
een AMK operationeel.
Nederland kent een landelijk
dekkend netwerk van veertien provinciale en grootstedelijke AMK’s. De werkwijze
van de AMK’s is vastgelegd
in een landelijk protocol.
Bovendien delen de AMK’s
een landelijk telefoonnummer (figuur 1).
Iedereen kan het AMK
bellen

Een ieder die zich zorgen
maakt over de opvoeding
van een kind kan contact
opnemen met het AMK.
Dit contact vindt veelal telefonisch plaats. Het AMK
maakt zelf een indeling van
drie groepen bellers. Deze
groepen zijn: personen uit
de directe omgeving van het
kind en het gezin, zoals buren
en familie; beroepskrachten
die met kinderen werken,
zoals medewerkers van peuterspeelzalen, leerkrachten
en artsen; en hulpverleners,
zoals maatschappelijk werkers
en psychiaters. Zij kunnen
allen terecht bij het AMK
om advies of consult te vragen
of melding te doen van een
vermoeden van kindermishandeling. Op voorhand
staat de uitkomst van een
gesprek niet vast; in samenspraak met de beller bepaalt
10

een medewerker van het
AMK of gesignaleerde zorgen vragen om een advies,
een consult of een melding.
Dit betekent dat het voor
kan komen dat iemand die
belt om melding te doen
uiteindelijk een advies krijgt
of dat een gesprek uitmondt
in een melding.
Advies en consult vragen

De aanpak van kindermishandeling is een verantwoordelijkheid van velen. Het AMK
draagt bij aan het vergroten
van de mogelijkheden van
anderen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat diegene die zelf stappen kan ondernemen om een
vermoeden van kindermishandeling aan te pakken,
daartoe wordt gestimuleerd.
Dit doet het AMK in de vorm
van een advies of een consult.
Op verschillende momenten
in het omgaan met een vermoeden van kindermishandeling kunnen twijfels ontstaan.
Een advies van het AMK kan
dan uitkomst bieden. In een
adviesgesprek komen bijvoorbeeld vragen over het interpreteren van signalen of over
de schadelijkheid van het gedrag van ouders voor kinderen
aan de orde. Ook vragen over
de manier waarop je zorgen
over een kind bij ouders aan
kunt kaarten en over hulpverleningsmogelijkheden
in de regio kunnen aan het
AMK worden voorgelegd.
Bij een advies zijn naam en
adresgegevens van het kind

en het gezin niet nodig.
Het AMK onderneemt geen
stappen naar het gezin, maar
geeft de beller een handelingsadvies. De beller is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van dat advies. Als
een beroepskracht behoefte
heeft aan ondersteuning bij
het uitvoeren van het advies,
kan hij meerdere malen contact hebben met het AMK
over hetzelfde kind.
Het AMK biedt dan een
vorm van ondersteuning en
coaching. Er is in dat geval
sprake van een consult.
Ook bij een consult neemt
het AMK geen contact op
met het gezin. Een beroepskracht krijgt bijvoorbeeld
het advies om aan de ouders
voor te leggen wat hij heeft
opgemerkt aan hun kind en
koppelt de uitkomst van dit
gesprek terug aan het AMK.
Afhankelijk van het verloop
en de uitkomst van het gesprek
met de ouders, kan blijken
dat verdere ondersteuning
niet nodig is, andere stappen
nodig zijn of geconcludeerd
moet worden dat een melding
noodzakelijk is.
Melden

Als er geen mogelijkheden
(meer) zijn om stappen te
ondernemen en de zorgen
over een kind blijven bestaan,
kan een melding noodzakelijk
blijken. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer een beroepskracht geen informatie
over het gezin kan achterhalen, ouders niet bereid zijn
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een gesprek aan te gaan of
niet mee willen werken aan
het zoeken naar een oplossing
voor de problemen. Bij een
melding zijn naam- en adresgegevens van het gezin wel
nodig, omdat het AMK
dan contact opneemt met
het gezin. Doorgaans start
het onderzoek van het AMK
met een gesprek met de ouders
en eventueel hun kinderen;
zij zijn immers de eersten die
antwoord kunnen geven op
de vragen en de bestaande
zorgen weg kunnen nemen
of bevestigen. Om dit gesprek
aan te kunnen gaan, heeft het
AMK informatie van de melder nodig over de inhoud van
zijn zorgen en over de stappen
die hij eventueel zelf al heeft
ondernomen. In het eerste
gesprek met de melder komt
dit uitgebreid aan de orde.
Bovendien wint het AMK
vaak informatie in bij derden,
zoals bijvoorbeeld de huisarts,
de school of het consultatiebureau, om zodoende het
vermoeden verder te kunnen
onderbouwen of juist te ontkrachten. Als alle verzamelde
informatie het vermoeden
bevestigt, probeert het AMK
ouders te motiveren hulp te
aanvaarden en hen vervolgens
Figuur 2:
een te volgen stappenplan.

door te verwijzen naar de
daartoe geëigende instelling.
Het AMK verleent zelf geen
hulp. Vrijwillige hulpverlening is de meest gewenste
uitkomst van een gesprek
met ouders. Als ouders achter de hulp staan heeft dat
over het algemeen meer effect.
Niet alle ouders zijn bereid
hulp te accepteren. In dergelijke gevallen kan het AMK
besluiten de Raad voor de
Kinderbescherming in te
schakelen. De Raad onderzoekt of de ontwikkeling van
het kind verstoord of bedreigd
wordt door toedoen of nalaten
van de ouders en kan een uitspraak doen over de noodzaak
van een kinderbeschermingsmaatregel. Het onderzoek
van de Raad is in vergelijking
met het onderzoek van meldingen door het AMK uitgebreider en diepgaander.
Stappenplan

Wat te doen met een vermoeden van kindermishandeling?
Om deze vraag te beantwoorden is een stappenplan ontwikkeld.4 Dit stappenplan
dient als leidraad voor het
nader onderzoeken van een
vermoeden. Het bevat geen
pasklaar antwoord; elke situatie is anders en elke stap
vraagt opnieuw om een afweging welke stappen mogelijk

en nodig zijn. Bovendien kunnen beroepskrachten soms
niet elke stap zelf uitvoeren.
Desalniettemin biedt het plan
handvatten om de zorgen die
over een kind bestaan serieus
te nemen en daar iets mee te
doen. Figuur 2 laat zien welke
zes fasen doorlopen kunnen
worden.
Anonimiteit van de melder

In principe is het mogelijk
anoniem te melden bij het
AMK, dat wil zeggen dat
het AMK de naam van de
melder niet bekend maakt
aan het gezin en ervoor zorgt
dat de informatie in het dossier niet te herleiden is tot de
melder. Voor mensen uit de
privé-omgeving van kinderen
is dat in alle gevallen mogelijk.
Ook beroepskrachten, zoals
leerkrachten, peuterspeelzaalleiders, politieagenten en artsen kunnen een anonieme
melding doen, als zij daar een
gegronde reden voor hebben.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat
het risico groot is dat ouders
agressief reageren op de melder of dat er sprake is van belangenverstrengeling, omdat
een melder met meerdere gezinsleden een vertrouwensrelatie heeft. Voor hulpverleners
die hulp bieden aan het kind
en hun gezin is het alleen in
uitzonderlijke gevallen mo-

gelijk een anonieme melding
te doen. Van hen wordt verwacht dat zij in staat zijn zelf
bij ouders aan te kaarten dat
zij zich zorgen maken over
de kinderen, zeker omdat zij
een rol spelen in het verhelpen
van de problemen van het gezin. Alleen als het kind gevaar
loopt kan de anonimiteit
doorbroken worden. Over
het algemeen heeft het AMK
de voorkeur voor het kunnen
vermelden van de naam van
de melder, omdat anonieme
meldingen het wantrouwen
van ouders versterken. Het
AMK stelt ouders altijd op
de hoogte van de melding;
ouders weten dus dat mensen
uit hun omgeving zich zorgen
maken over hun kinderen,
maar weten bij een anonieme
melding niet wie dat is. Dit
kan veel onrust in het gezin
teweegbrengen, wat ernstige
gevolgen voor het kind kan
hebben. Bovendien kan een
anonieme melding afleiden
van de feitelijke reden van de
komst van het AMK; ouders
kunnen zich zo sterk bezighouden met de vraag wie de
melding gedaan heeft, dat zij
geen oor hebben voor de zorgen die ter sprake komen en
de hulp die eventueel mogelijk is. Daarnaast kan de basis
voor een gesprek met ouders
dun zijn, omdat bepaalde

Fase1

Verzamel aanwijzingen die het vermoeden onderbouwen.Leg waarnemingen

Het ontstaan van een vermoeden

zo mogelijk voor aan het kind of de ouders.

Fase 2

Bespreek het vermoeden met collegae. Win advies in bij het Advies- en Meldpunt

Overleg

Kindermishandeling. Stel een plan van aanpak op.

Fase 3

Praat zo mogelijk met het kind. Leg de zorgen voor aan de ouders.

Nader onderzoek
Fase 4a

Onderzoek het kind of laat het kind onderzoeken. Bespreek de resultaten.
Ondersteun ouders zo nodig bij de aanpak van andere problemen.

Het vermoeden is (nog) níet bevestigd
Fase 4b

Inventariseer de hulpverleningsmogelijkheden. Spreek met de ouders over

Het vermoeden is wél bevestigd

Bij twijfel: neem contact op met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

de aanpak van de gezinsproblemen. Meld zo nodig bij het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling.

Fase 5

Evalueer hoe het een en ander gegaan is. Stel zo nodig afspraken bij.

Evaluatie
Fase 6

Blijf alert op het welzijn van het kind. Roep zo nodig betrokkenen bij elkaar.

Nazorg

Zoek zo nodig opnieuw contact met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
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informatie niet gebruikt kan
worden; de geuite zorgen mogen immers niet herleidbaar
zijn tot de melder. Het AMK
zal melders derhalve zo veel
mogelijk stimuleren hun
anonimiteit op te heffen.
Beroepsgeheim

Voor het onderzoeken en
beoordelen van meldingen
is het AMK afhankelijk van
beroepskrachten die zicht
hebben op het welzijn van
kinderen. Ouders zullen immers niet per definitie bevestigen dat zij in de opvoeding
tekortschieten. Artsen, medewerkers van een consultatiebureau en het onderwijs zijn
bijvoorbeeld belangrijke informatiebronnen. Zij hebben
allen een beroepsgeheim dat
hen in principe tot geheimhouding van privacygevoelige
informatie verplicht. Het
beroepsgeheim is echter geen
absoluut recht. Natuurlijk
dient terughoudendheid
betracht te worden, maar
zwaarwegende belangen van
anderen of maatschappelijke
belangen kunnen aanleiding
zijn het beroepsgeheim te
doorbreken. Het beroepsgeheim kan worden doorbroken na toestemming van de
betrokkene, op grond van
een wettelijke bepaling en in
bepaalde gevallen van noodtoestand of overmacht, ook
wel ‘conflict van plichten’
genoemd. In dit laatste geval
bestaat bij een persoon met
een beroepsgeheim gewetensnood. Er bestaat een conflict
tussen enerzijds de zwijgplicht
en anderzijds de drang een
ander zwaarwegend belang te
beschermen.3 In situaties van
kindermishandeling is het
gerechtvaardigd het beroepsgeheim te doorbreken; alle
beroepskrachten kunnen informatie aan het AMK verstrekken en op eigen initiatief
een vermoeden bij het AMK
>>

in dit

<<
aankaarten. Voorwaarde is dat
zij dat op een zorgvuldige en
verantwoorde manier doen.
Het kabinet heeft in de gewijzigde Wet op de Jeugdhulpverlening een bepaling opgenomen die expliciet stelt dat
zij hun beroepsgeheim kunnen doorbreken ‘indien dit
noodzakelijk kan worden
geacht om een situatie van
kindermishandeling te
beëindigen of een redelijke
vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken.’
Hiermee geeft het kabinet aan
dat het stoppen van kindermishandeling een dusdanig
zwaarwegend belang is, dat
het belang van de geheimhouding daarvoor mag wijken. Beroepskrachten zien
zichzelf nog steeds voor de afweging geplaatst of een situatie aan de genoemde criteria
voldoet. Desalniettemin kan
gesteld worden dat de zwijgplicht doorbroken mag worden als de veiligheid of het
leven van een persoon ernstig

gevaar loopt Vanuit verschillende motieven kan een beslissing genomen worden het
beroepsgeheim te doorbreken.
Voorbeelden daarvan zijn:
- Kindermishandeling is in
Nederland nog steeds een
taboe.
- De maatschappelijke
positie van kinderen is
zwakker dan die van
ouders/ opvoeders.
- De Internationale Rechten
van het Kind verplichten
ons tot de aanpak van
kindermishandeling.
- Melden bij een AMK
leidt er in principe toe
dat hulpverlening aan
het kind en zijn ouders
wordt georganiseerd.
- Hulpverlening bij
kindermishandeling komt
vaak moeizaam tot stand.
Vaak is hierbij de bemoeienis van een gespecialiseerde
instantie nodig.
- Gezinnen waar kindermishandeling voorkomt, leven
vaak in een isolement.3

Verband

Tot slot.
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De folder “Kindermishandeling. Wat kunt u doen?”
is ontwikkeld voor mensen
die beroepshalve met kinderen te maken hebben en gaat
kort in op de werkwijze van
het AMK.
Voor het bestellen van deze
folder kunt u contact opnemen
met het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling.
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P. Zwart

Signalering van kindermishandeling
of het vermoeden hiervan
Kindermishandeling of verwaarlozing wordt gedefinieerd als: elke vorm van
geweldpleging of verwaarlozing op fysiek, psychisch en seksueel gebied, door
toedoen of nalaten van personen met wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat en waardoor schade voor het kind ontstaat of in de toekomst
kan ontstaan. Bij iedere indeling van kindermishandeling wordt onderscheid
gemaakt tussen mishandeling en verwaarlozing.
Kindermishandeling of verwaarlozing is, ook in de huidige tijd met alle openheid
die met elkaar betrachten
onveranderd, iets wat zich
in “het duister” voltrekt.
In de negentiende en vroegtwintigste eeuw hoorden lijfstraffen als vanzelfsprekend
bij de opvoeding. Vanaf de
vroegste geschiedenis zijn
verhalen bekend welke nu
gerangschikt worden onder
mishandeling.
Mishandeling/
verwaarlozing

Onder mishandeling wordt
verstaan het actief en in het
algemeen min of meer bewust
toebrengen van letsel door
ouders of verzorgers.
Verwaarlozing is het passief
veroorzaken van letsel door
nalaten van noodzakelijke
zorg.1 Hoeveel kinderen per
jaar het slachtoffer worden
van fysiek of enige andere
vorm van geweld is niet bekend. Vanaf de oprichting
van het bureau vertrouwensartsen in 1972 (thans AMK,
onderdeel van Bureau Jeugdzorg) is meer en systematisch
aandacht besteed aan signalering en behandeling van kindermishandeling. De term
mishandeling zal in dit artikel
als verzamelnaam voor alle
vormen gebruikt worden.
Incidentie

Ongeveer 10.000-15.000
kinderen per jaar worden
gemeld voor mishandeling

en bij vermoeden van mishandeling. Geëxtrapoleerd
naar gegevens uit de USA
zijn in Nederland waarschijnlijk rond de 50.000 kinderen
per jaar slachtoffer van mishandeling. Nog altijd een
tamelijk forse onderrapportage, in een aantal gevallen
is er zelfs sprake van een
dodelijke afloop.2
Opsporingsmethoden

Hoe kan kindermishandeling
nu beter opgespoord worden?
Er zijn situaties die zonder
veel aarzeling leiden tot het
stellen van de juiste diagnose
en de daarbij passende handelingen (bv. shaken baby
syndroom). Meestal zijn de
signalen, en/of verwondingen veel minder eenduidig.
Onmacht in de opvoedingssituatie is vaak de oorzaak
van de mishandeling. Ouders
of verzorgers zullen meestal
niet spontaan aangeven dat
er problemen zijn die geleid
hebben tot mishandeling.
In die situaties komt het er
op aan patronen te herkennen en, bij twijfel, hulp in
te roepen van collega’s om
samen te spreken hoe “dat
nare gevoel dat er wel eens
iets niet-pluis kan zijn”
onder woorden te brengen.
Daarbij is het van belang om,
bij twijfel omtrent mishandeling, “niet de andere kant op
te kijken” maar met (meer)
ervaren collega’s of daartoe
aangewezen instanties, binnen
of buiten, de werkplek contact
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op te nemen. Een hulpmiddel
bij de beoordeling kan het
SPUTAVAMO- formulier
zijn (figuur 1).
SPUTAVAMO- formulier

Aan de hand dit formulier
worden in het kort een aantal
aspecten besproken.
1. Gedrag van
ouder en kind
2. Plaats en oorzaak
verwonding
3. Ernst van de verwonding
gerelateerd aan de
oorzaak
4. Voorgeschiedenis met
eventuele vergelijkbare
verwondingen
1. Gedrag van ouder
en kind
Aan de te noemen signalen
mag geen absolute waarde
toegekend worden maar ze
kunnen helpen om, in de
context van het gebeurde,
een indruk te krijgen.
Culturele achtergrond en
opvoedingsstijl in aanmerking nemend kan een men
een indruk krijgen hoe ouder
en kind met elkaar omgaan.
Hierbij moeten de leeftijd
van het kind en “de algemene
omgangsvormen” tussen
ouder en kind beoordeeld
worden; hun omgang met
elkaar moet men te allen tijde
nemen. De ouder leert, in de
opvoeding, dat het kind op
hem/haar mag vertrouwen en
biedt op die manier veiligheid
in onzekere of angstige situaties. Een kind is onzeker als

het voor een controle komt
maar kan door hetgeen het
van zijn ouders heeft geleerd,
met deze angst of onzekerheid omgaan.
Het kind neemt in eerste
instantie een afwachtende,
gereserveerde houding aan.
De ouder heeft dan een steunende houding zodat het kind
optimaal weet om te gaan met
dat wat komen gaat.
Bij problemen in de relationele sfeer kan het kind, mede
afhankelijk van zijn ontwikkelingsleeftijd (peuter/kleuter,
schoolkind of puber) juist
opvallend alert of (verbaal/
lichamelijk) agressief gedrag
vertonen. Gedrag dat niet
past bij de omstandigheden
van dat moment. De ouder
houdt zich afzijdig, steunt
of corrigeert niet.
Ook het tegenovergestelde
wordt gezien. Het kind is dan
angstig, vermijdt oogcontact,
is niet bereid tot het aangaan
van contact met onderzoeker
of hulpverlener. Behalve naar
de omgang van ouder en kind
kan er ook naar gekeken worden hoe verzorgd het kind er
uit ziet.
2. Tijd, plaats en oorzaak
verwonding
Na een verwonding zoeken
de ouders meestal direct
medische hulp.
- Als er tussen het moment
waarop de verwonding
ontstaat en het zoeken van
medische hulp meer tijd
verloopt (uren tot dagen) >>

in dit

Verband

<<
- Fracturen welke het gevolg
zijn van relatief geringe
traumata moeten gewantrouwd worden totdat
het tegendeel bewezen is.
Een val uit bed of van een
commode, bij zuigelingen,
leidt vrijwel nooit tot enige
afwijking.3

Figuur 1:
het SPUTAVAMO-formulier

is de kans dat er sprake is
van kindermishandeling
groter. Als er wordt gezegd
dat een kind “een uur geleden” gevallen is en er wordt
een blauwe plek gezien die
blauw/geel van kleur is
moet getwijfeld worden
aan de anamnese.
- Bij een eerste beoordeling
binnen de SEH-afdeling
komt de plaats van de verwonding vaak niet overeen
met de opgegeven oorzaak.
Als er sprake is van symmetrische ontvellingen/verwondingen, bijvoorbeeld
blauwe plekken aan beide
benen, armen etc., kan er
sprake zijn van geweld.
Een kind is met harde hand

op de onderlaag geduwd,
vastgehouden, etc.
- Accidentele verbrandingen
geven een kenmerkend
patroon afhankelijk van
soort vloeistof en temperatuur. Op de plaats waar de
vloeistof het eerst met het
lichaam in contact komt
zal de verbranding het ergst
zijn. Vanaf daar koelt een
vloeistof snel af en neemt
ook de ernst van de verbranding af. Niet-accidentele
verbrandingen hebben een
ander patroon: Over het gehele traject van verwonding
is er dezelfde graad van verbranding. Bij handen of
voeten een patroon als van
een handschoen of sok.
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3. Ernst van de verwonding
gerelateerd aan de oorzaak
Veel kinderen komen naar
een SEH-afdeling met fracturen. Hier wordt men direct
geconfronteerd met de vraag
of er sprake is van een accidentele of een niet-accidentele
fractuur. Fracturen ontstaan
door direct geweld, draaien trekbewegingen dan wel
schudden of comprimeren.
Een klap geeft meestal een
dwarse fractuur. Draai- en
trekbewegingen meer afscheuringen/fracturen in epi- of
diafyse. Bij deze fracturen
moet dan ook altijd gezocht
worden naar blauwe plekken
op de plaats van de fractuur
passend bij vingerafdrukken
etc.1 Uit literatuur blijkt dat
bij kinderen onder de leeftijd
van 3 jaar in 25 % van de gevallen een fractuur het gevolg
is van mishandeling of verwaarlozing.4 Slechts zelden
treft men onder de leeftijd
van één jaar, fracturen aan
ten gevolge van een ongeval.

4. Voorgeschiedenis
Op grond van het voorgaande, kunnen deze
ouders/verzorgers een hoge
medische consumptie hebben. Om “ontdekking” te
voorkomen vertonen zij
“shopgedrag”. Bij kinderen
die soms ook bekend zijn op
een polikliniek kindergeneeskunde
in verband met
een groei achterstand, is dit
een extra aanduiding om te
denken aan mishandeling.
Op steeds meer plaatsen
worden momenteel initiatieven ontplooid om (in ziekenhuizen) te komen tot een
meer actievere opsporing van
kinderen die slachtoffer van
mishandeling zijn. Binnen
de afdelingen kindergeneeskunde, SEH en alle andere
plaatsen waar kinderen onder
zorg komen kan het SPUTAVAMO-formulier een
hulpmiddel zijn tot opsporing van en bewustwording
over het voorkomen van mishandeling. In multidisciplinair overleg, waarbij ook het
AMK een actieve rol kan
spelen, moet aansluitend aan
de signalering een eventueel
hulpverleningstraject in gang
gezet worden. Inzet hierbij is
dat de mishandeling zich niet
herhaalt en dat ouders en kind
samen verder mogen/kunnen.
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Ken je dat gevoel?
Er komt een kind op de gipskamer, met een fractuur. Het kind komt ietwat schuchter over en vader
doet het woord. In het dossier lees je: kind viel van het klimrek en brak daarbij een onderarm.
Iets in je zegt dat het niet helemaal klopt, maar wat moet je ermee. Je bekijkt de fractuur eens en kijkt
of het verhaal er bij wel klopt. Geven je gevoelens een verkeerd sein of zou er toch iets aan de hand zijn?
Dat verhaal van het klimrek, klopt dat wel? Of zegt alleen de vader dat het zo is gebeurd en heb je
het kind eigenlijk niet (alleen) gehoord. Zou het misschien kindermishandeling zijn?!…Nee, dat zou
te gek zijn. Wie slaat nu zijn eigen kind zo hard dat het daar een fractuur aan over houdt?
Komt dit eigenlijk wel voor bij ons op de gipskamer? Af en toe hebben we wel onze twijfels, maar ach,
wat kunnen wij eraan doen.
A M
* emotionele mishandeling

11,8%

15,4%

* emotionele verwaarlozing

16,4%

16,9%

* lichamelijke mishandeling

19,8%

29,7%

6,4%

12,0%

* seksueel misbruik

24,9%

16,6%

* overig

17,8%

8,6%

2,9%

0,8%

* lichamelijke verwaarlozing

* onbekend
Figuur 1:
Adviesaanvragen en
meldingen bij AMK

Herkenbaar? Voor mij wel.
Enige tijd geleden gaf ik een
presentatie over een onderzoek naar femurfracturen bij
kinderen tot 12 jaar. Aan het
eind van de avond reageerde
een mevrouw in de zaal: “best
een goed verhaal, maar ik mis
één ding en dat zijn de percentages van de fracturen die door
geweld zijn ontstaan”. Ik was
verbaasd over deze vraag en
zei met gepaste trots dat fracturen door geweldsmisbruik
binnen mijn onderzoek niet
zijn voorgekomen!
Geschiedenis van
kindermishandeling

Kindermishandeling is een
gegeven dat al vele eeuwen
bestaat. Wel moet in ogenschouw worden genomen
dat de normen en waarden
hierover in de loop der eeuwen sterk uiteenlopen. Dit
betekent dat situaties die nu
absoluut worden veroordeeld
vroeger werden getolereerd
of goedgepraat vanuit een
bepaalde (geloofs)overtuiging. In verschillende culturen is kindermishandeling
eeuwenlang een geaccepteerd
feit geweest. Opvallend is

wel dat er altijd strijd is gevoerd voor het kind. Zo gaf
de filosoof Plato (400 v. Chr.)
de voorkeur aan spel boven
geweld in het onderwijzen
van kinderen en veroordeelde
Plutarchus (100 jr. na Chr.)
het geselen van kinderen.
De strijd is er altijd wel
geweest, maar vaak hadden
deze mensen de tijd niet mee.
Denk bijvoorbeeld aan de
strijd die geleverd is tijdens
de industriële revolutie in
ons land door dr. Coronel.
Hij deed onderzoek naar
de lengte-groei van kinderen
en ontdekte dat kinderen
die zware arbeid verrichtten,
achterstand in hun groei hadden. Dit leverde op dat een
commissie in het leven geroepen werd door de toenmalige
regering o.l.v. Thorbecke,
hetgeen uiteindelijk leidde
tot de eerste wet over kinderarbeid van Van Houten in
1874.1 Belangrijke mensen
in de strijd en de (h)erkenning van kindermishandeling zijn Caffey 2 maar vooral
Kempe.3 Caffey was een
radioloog die in 1946 publiceerde over niet te verklaren
gelijktijdig optreden van
beenbreuken en een bloeduitstorting onder het harde
hersenvlies (sub-duraal
hematoom) hetgeen hij in
een na-onderzoek in 1957
betitelde als zorgeloosheid
van ouders/verzorgers.
Kempe (hoogleraar kindergeneeskunde in Denver) werd
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“wereldberoemd” door zijn
publicatie in 1962 in het
Journal of American Medical
Association.3 Hierin beschrijft
hij een groot aantal ernstig
mishandelde kinderen.
Dit artikel bracht een schok
teweeg in de medische wereld,
maar het was niet de eerste
publicatie. Al in 1878 schreef
Tardieu, een patholoog anatoom uit Parijs, een aantal
artikelen en boeken over
kindermishandeling, maar
al was zijn uitkomst minstens
even schokkend als dat van
Kempe, en werden zijn bevindingen in Amerika en
Duitsland bevestigd, toch
verdween langzamerhand
de belangstelling voor dit
onderwerp, en daarmee uit
het blikveld van de medici.
Freud moest zelfs uitspraken
terugnemen waarin hij
beweerde dat hysterie bij
vrouwen vaak zijn oorsprong
vond in seksuele trauma’s in
de vroege jeugd van de vrouw.
Definitie

Wat verstaan wij nu eigenlijk
onder kindermishandeling.
Bestaat er een verschil tussen
het uitdelen van een “pedagogische tik” en het mishandelen van een kind, en zo ja,
waarin zit het verschil. Hoe
vaak komt mishandeling
voor en in welke bevolkingsgroepen. Waar moet je naar
toe als je iemand “verdenkt”?
Het bureau van vertrouwensartsen (BVA) definieert kin-

dermishandeling als volgt:
kindermishandeling is elke
vorm van lichamelijk of emotionele geweldpleging die
kinderen overkomt: niet door
ongeval, maar door toedoen
of nalaten van ouders/verzorgers, waarbij afwijkingen bij
het kind ontstaan of rederlijkerwijs verwacht mag worden
dat deze zullen ontstaan.
Anders gezegd, alle afwijkingen bij een kind die ontstaan
(of normaal gesproken ontstaan zouden zijn) door
ouders/verzorgers waarbij
geen sprake is van een “normaal” ongeval of situatie in
relatieve zin. We moeten hier
niet alleen denken aan lichamelijk letsel, maar ook aan
emotionele, sociale of seksuele schade. De aandacht voor
mishandeling van kinderen
heeft zich de afgelopen jaren
toegespitst op seksueel en
emotioneel misbruik, en
zeker terecht omdat dit jarenlang een niet bespreekbaar
probleem was en is. Dit artikel beperkt zich tot lichamelijke mishandeling die één
of meerdere fractu(u)r(en)
tot gevolg hebben.
Incidentie

Hoe vaak komt kindermishandeling nu eigenlijk voor?
Een veel gestelde vraag die
niet eenvoudig te beantwoorden is. In Nederland is geen
uitgebreid onderzoek gedaan
naar aantallen, behalve dan
>>
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Alle fracturen

Alle patiënten

(n=429)

(n=189)

Aantal fracturen %

Aantal patienten %

Humerus

85

20

71

38

Tibia

78

18

50

26
35

Femur

76

18

66

Radius

37

9

31

16

Schedel

36

8

36

19

Ribben

34

8

17

9

Ulna

30

7

25

13

Fibula

18

4

15

8

advies betreft, dan is voor het
jaar 1997 de volgende verdeling te zien: Van de bijna
15.000 keer dat er contact
werd gezocht met het AMK
betreft het ruim 8000 keer
een adviesvraag (A) en ruim
6000 meldingen (M).
De percentages zijn vermeld
in figuur 1. Helaas worden bij
de politie en zelfs bij de Raad
geen nauwkeurige cijfers bijgehouden van de meldingen.
Amerikaans

Figuur 2: de meest
voorkomende fracturen
bij kindermishandeling

m.b.t. seksueel misbruik bij
meisjes. Op een aantal manieren kan wel een indicatie
verkregen van aantallen mishandelde kinderen, door registratie bij instellingen of
door resultaten wetenschappelijk onderzoek of als laatste
door gegevens op te vragen
bij verschillende hulpinstellingen Vroeger waren er BVA’s,
de Raad voor de Kinderbescherming en natuurlijk
de politie waar men aangifte
van kindermishandeling kon
doen of de verdenking daarvan
kon melden. Tegenwoordig
zijn alle BVA’s omgevormd
tot AMK’s: Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
Hierin werken de BVA’s
van vroeger en de Raad
nauwkeurig samen.
Incidentie bij de AMK’s

Figuur 3:
de meest voorkomende

Bij het AMK worden jammer
genoeg niet alle gevallen van
kindermishandeling of verdenkingen daarvan gemeld,
maar kijk je naar de verdelingen in aard van mishandeling
en of iets een melding of een

enkelvoudige fracturen
soort fractuur

aantal fracturen

aantal patiënten

Femur

35

33

Humerus

29

27

Schedel

16

15

Ribben

6

6

Tibia

6

6

Overige

8

7

onderzoeksmateriaal

Omdat in Nederland geen
grootschalig onderzoek is
gedaan moeten we “genoegen
nemen” met Amerikaans onderzoeksmateriaal.4 Daarin
wordt geconcludeerd dat bij
minimaal 1,6% van alle kinderen er van enige vorm van
mishandeling sprake is.
Deze cijfers zijn gebaseerd
op gemelde gevallen door
personen die met kinderen
werken. Als je deze cijfers toepast in Nederland, dan zou
dat betekenen, dat MINIMAAL 50.000 kinderen per
jaar slachtoffer zijn van kindermishandeling. Een onderzoek in Amerika van Strauss
en Gellis uit 1985 4 geeft aan
dat in minimaal 62% van de
gezinnen lichamelijk geweld
wordt gebruikt bij de opvoeding van de kinderen. 1,6%
hiervan werd aangemerkt als
kindermishandeling.
Opgemerkt moet worden dat
het onderzoek zich beperkt
heeft tot twee oudergezinnen
met kinderen in de leeftijd
van 3-17 jaar. Een onderzoek
uit1993 beschrijft een retrospectieve studie van 19791983. Er werden 253 fracturen bij 215 kinderen tot 3
jaar nader bekeken. Iedere
casus werd op een 7-punts
schaal ingedeeld van niet
opzettelijke fracturen tot
kindermishandeling.5
Maar liefst 24,4% werd
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als kindermishandeling aangemerkt, 8,4% als onbekend,
en 67,4% als niet opzettelijke
fracturen. Het percentage
van kindermishandeling
werd als volgt ingedeeld.
1. Fracturen door de ouders/
verzorgers aangemeld na
een verandering in gedrag
zonder duidelijk aanwijsbaar ongevalmoment of
na een kleine val, maar
waar het letsel groter was
dan dat deze bij de anamnese aangemerkt was.
2. Fracturen van de radius/
ulna, tibia/fibula, of het
femur bij kinderen jonger
dan 1 jaar
3. midschacht of metafyse
fracturen van de humerus.
De conclusie die getrokken
werd luidde: kindermishandeling bij zeer jonge kinderen is
gebruikelijk en we moeten
zeer alert zijn als:
a. ouder/verzorgers een kind
aanmelden met een gering
ongeval of alleen maar een
verandering van gedrag of
een blauwe plek, maar een
niet bijpassende fractuur
b. fracturen van distale
extremiteiten bij jonge
kinderen
c. supracondylaire humerusfracturen
d. femurfracturen van
kinderen ouder dan 1 jaar
die een val hebben gemaakt
bij het rennen
Verder wijzen vooral schedelfracturen (de lineaire fracturen van parientele bot) op
kindermishandeling.
Hier is duidelijk overlap met
het onderzoek van Caffey
en Kempe. Ook zij wezen
op deze punten en met name
op de combinatie met schedelfracturen. Een retrospectief onderzoek uit Amerika
uitgevoerd in 1992 door
A Kowal-Vern6 geeft aan dat
maar liefst 35% van de fracturen bij kinderen jonger dan
3 jaar onstaat door kindermishandeling!

Incidentie via de
kindertelefoon

Binnen de hulpverlening is
de kindertelefoon erg bekend.
In 1993 werden 75.000
gesprekken nader bekeken.
Een tiende daarvan ging over
kindermishandeling, waarvan
3508 over seksueel misbruik
en 3148 over lichamelijkeen 373 over psychologischemishandeling.
Incidentie van fracturen

Voor meer specifieke informatie kan verwezen worden naar
een onderzoek uit 1988 van
King, Diefendorf, ApthorpNegrete en Carlson over 429
fracturen bij 189 mishandelde
kinderen.6 Er wordt een overzicht gegeven waarin duidelijk wordt welke fractuur het
meest voorkomt bij kindermishandeling (fig.2). In dit
onderzoek had 50% van de
kinderen maar 1 fractuur, en
het liep op van 7 tot 15 fracturen(4%). Omdat een kind
met meerdere fracturen per
definitie al meer verdacht is
dan een kind met “maar” 1
fractuur volgt een lijst met de
meest voorkomende enkele
fracturen (n=94) (fig.3).
Gevolgen

Dat kindermishandeling verstrekkende gevolgen heeft zal
inmiddels duidelijk zijn. Het
is gebleken dat 4 van de 5
behandelde delinquenten in
de Mesdag Kliniek slachtoffer
geweest zijn van kindermishandeling. Uit een schatting
verricht onder huisartsen
kwam naar voren dat er ongeveer 40 kinderen per jaar
overlijden aan kindermishandeling.4
Het doel

Om het doel duidelijk te krijgen van dit artikel wil ik erop
wijzen dat door de gegeven
informatie het niet de bedoeling is een soort Big Brother
>>

Jaargang 12, september 2002

effect te creëren waarbij iedere
ouder/verzorger verdacht is.
Het doel is allereerst de bescherming van het kind en
het ervoor zorgdragen dat het
kind in een veilige omgeving
verkeert. Het middel bestaat
niet uit straffen, want dat
helpt vaak niet, maar uit het
realiseren van hulpverlening
aan kind en ouders/verzorgers.
Dit om de veiligheid van het
kind voor nu en de toekomst
te kunnen waarborgen.
Het geven van hulp start
door erkenning

Het uitgangspunt is dat
mishandeling ontstaat uit
onmacht, radeloosheid.
De daders moeten niet in
de eerste plaats beschuldigd
worden, maar juist worden
geholpen.9 Om dit te kunnen
bereiken zal er een systeem
opgezet moeten worden,
waarbij je enigszins een vangnet vormt voor het herkennen
van kindermishandeling. De
eerste stap daartoe is erkennen
dat kindermishandeling voorkomt en dat het niet anders
kan of we krijgen de gevolgen
(ook) op de gipskamer te zien.
Om kindermishandeling te
herkennen zal eerst deze erkenning er moeten zijn. En
daarna, en vooral, de moed
om te herkennen.
Hulpmiddelen voor herkenning zijn:
• is er sprake van een late
melding van het ongeval
• komt het verhaal van het
kind overeen met die van
de ouders/verzorgers
• past de aard van het letsel
bij het verhaal van het
trauma
• hoe gaan de ouders om met
het kind, en andersom.
Zoekt en /of krijgt het kind
op een “normale” manier
ondersteuning van de
ouders
• luister naar je intuïtie.
Als je dit leest zal misschien
bij je opkomen dat dit eigen-

lijk dingen zijn waar je al op
let. Als je dat gevoel hebt, dan
is daarmee de herkenning
begonnen.
Werkgroep

Als er een kind op de Spoedeisende Eerste Hulp-afdeling
komt, waarbij het duidelijk is
dat er sprake is van mishandeling zal er vanzelfsprekend
actie worden ondernomen.
Het wordt anders bij vage signalen, vermoedens of twijfels.
In de Isala kliniek in Zwolle
is juist voor deze “gevallen”
een werkgroep in het leven
geroepen. Deze werkgroep
heeft een aantal dingen bewerkstelligd. In het ziekenhuis zijn op verschillende
plekken formulieren neergelegd. Dit zijn de zogenaamde
SPUTO VAMO formulieren.
Deze kunnen worden ingevuld en opgestuurd bij verdenking van mishandeling.
Daarnaast komt men eenmaal per maand bij elkaar
om de binnengekomen formulieren te behandeld, en
daar evt. actie op te ondernemen, als er geen reden was
om sneller actie te ondernemen. En als laatste heeft men
als doel gesteld voorlichting
en bekendheid te geven over
het onderwerp kindermishandeling in het ziekenhuis.
Het SPUTOVAMOformulier

Het SPUTOVAMO formulier is een in het UMCUtrecht ontwikkeld protocol,
en is een afgeleide en een geheugensteuntje voor de negen
vragen welke gesteld worden
op het formulier; Soort,
Plaats, Uiterlijk, Tijd, Oorzaak, Veroorzaker, Anderen,
Maatregelen, Oude letsels.9
Dit zijn de basisvragen die
gesteld worden, met daarbij
de mogelijkheid om de bevindingen in telegramstijl uit te
werken. Tot nu toe worden
deze formulieren in de Isala

kliniek ingevuld bij verdenking van kindermishandeling.
In de toekomst is de wens dit
te doen bij alle kinderletsels
die aangemeld worden op de
SEH, op een snel in te vullen
formulier. Dit formulier kan
dan opgestuurd worden naar
een speciaal daarvoor samengestelde commissie en bestaat
uit de volgende disciplines:
- kinderarts
- vertrouwensarts AMK
- ontwikkelingspsycholoog
- maatschappelijk werker
- gipsverbandmeester
- orthopeed
- traumatoloog
Als werkgroep zijn we ons er
terdege van bewust dat we
het probleem niet kunnen
oplossen, maar wel zijn we
ervan overtuigd dat er iets
moet gebeuren om mishandelde kinderen bij ons in de
kliniek te kunnen beschermen. We zullen lang niet alle
“gevallen” in beeld krijgen,
misschien een heel klein percentage, maar dat mag geen
reden zijn om het helemaal
niets te doen.
Amerika versus Nederland

In Amerika bestaat er een
meldingsplicht. Dit houdt
in dat iedereen die een vermoeden heeft van mishandeling, wettelijk verplicht is
deze te melden. Deze wettelijke verplichting bestaat in
Nederland helaas (nog) niet.
Verder is het nog steeds zo
dat artsen het moeilijk vinden om melding te maken.
Het melden van een patiënt
blijft een doorbreking van
het beroepsgeheim.
Al in 1972 heeft het Centraal
Medisch Tuchtcollege (CMT)
hier een uitspraak over gedaan
die nog steeds als richtlijn
hiervoor kan fungeren.8 Het
CMT stelt hier dat een arts
bij een melding staat voor
een conflict van plichten.
Aan de ene kant heeft een
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arts het beroepsgeheim, aan
de andere kant praat je wel
over de veiligheid van een
kind en zijn/ haar toekomst.
Het beroepsgeheim is niet
absoluut. Volgens het CMT
moet iedere arts een afweging
maken in elke situatie. De
tuchtrechter kan dit maar
marginaal toetsen, wat wil
zeggen; de tuchtrechter gaat
alleen na of de arts een afweging gemaakt heeft. Het moet
al een hele afwijkende reden
zijn waar de afweging op gebaseerd is, wil de rechter met
een tuchtmaatregel komen.
Om het beroepsgeheim te breken hoeft een arts niet voor
de volle 100% overtuigd te
zijn van de mishandeling.
Het CMT stelt dus dat de
arts verplicht is een afweging
te maken en dat zijn beroepsgeheim niet absoluut is.
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Zorgprijs

Onze redacteur Jelle Wijma
werd in het LUMC, het ziekenhuis waar hij werkzaam
is, uitverkozen als winnaar
van de Jaarprijs Zorg!
Een bijzondere onderscheiding waarvoor zeven verpleegkundigen waren genomineerd
die zich in het afgelopen jaar
in het LUMC zeer verdienstelijk hebben gemaakt en
de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep in brede
zin, zowel intra- als extramuraal, een grote dienst hadden
bewezen. Unaniem werd
Jelle Wijma gekozen en door
de voorzitter van de Raad
van Bestuur zeer lovend toegesproken! Ook van de zijde
van het VGN Bestuur de zeer
gemeende gelukwensen met
deze zeer eervolle waardering!
Beleidsplan

Secretariaat VGN
Uitterlier 15, 2678 TZ De Lier,
Tel. werk: 015 - 2 603 846
Fax werk: 015 - 2 603 828
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
Petervandenberg@wxs.nl
Tdubois@hetnet.nl
Cfeijten@zeelandnet.nl
m.schaft@wxs.nl
kalkmanbaelde@hetnet.nl
jr.wijma@hccnet.nl
vanderlugt@ortd.azr.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. P. van den Berg,
secretaris, vice-voorzitter
dhr. A.B.C. Dubois,
penningmeester
dhr. R. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra
mw. T. Kalkman - Baelde,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
Redactie 'In dit Verband'

Voor het eerst in het bestaan
van de VGN is er een beleidsplan ontwikkeld. Tijdens het
recente beleidsweekend van
het VGN bestuur werd de
basis hiervoor gelegd en nader
uitgewerkt door de voorzitter
en de secretaris. In dit plan
wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de koers van VGN
als vereniging van het bestuur
zou moeten zijn. Het dient
dan ook als instrument om
vooruitziende de richting te
bepalen en om achteraf te
bezien of de gestelde doelen
werden gerealiseerd. Het zal
de leden met de uitnodiging
voor de Algemene Leden
Vergadering van 8 november
a.s. worden meegezonden.
Jubileum

Mede door het ontwikkelen
van dit beleidsplan is ook de
viering van jubilea gewijzigd.
Tijdens de organisatie van het
internationale congres door
de VGN, dat eenmaal per vijf
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jaar zal plaatsvinden, wordt
tijdens die zelfde gelegenheid
een lustrum gevierd. Hiermee
vervalt dus mijn eerdere mededeling aangaande de viering
van het 12 1/2 jarige jubileum
van de VGN. Het plan was
goed, maar de termijn van
organiseren te kort en het
paste beter dit te kaderen
in het internationale VGN
congres.
Protocollen

De vaardigheidsprotocollen
vorderen gestaag! De commissie die met het schrijven van
deze protocollen is belast
maakt grote vorderingen,
zodat in de loop van dit jaar
een eerste versie beschikbaar
is. Hoe de definitieve versie
vorm gaat krijgen zal ook nog
duidelijker moeten worden
te meer daar de AVVV de gesubsidieerde gelden besteed
wil zien aan projecten die dit
jaar kunnen worden afgerond.
Daar de AVVV een belangrijke geldschieter is in dit
project, wordt aan die wens
voldaan.
CAO

Zeer recent bereikte mij het
bericht dat er een principe
CAO accoord ligt. Bij het
verschijnen van deze editie
van ‘In dit Verband’ zal duidelijk zijn hoe de voorstellen
werden verwerkt tot een definitieve CAO. In elk geval
is zeker dat een gedeeltelijke
keuze vrijheid wordt ingebouwd door een menu dat
inmiddels op een website
van de VGN te bekijken valt.
Er worden door de Unie Zorg
en Welzijn uitnodigingen verstuurd voor het bezoeken van
bijeenkomsten die worden
georganiseerd rond dit thema.
Ook de VGN leden kunnen
deze uitnodiging dus tegemoet zien.

Het is naar de mening van
het VGN Bestuur een goede
zaak dat deze CAO-Z tot
stand kwam zonder acties en
heel veel onrust in deze sector
die juist behoefte heeft aan
rust en imago verbetering.
Peter van de Berg,
secretaris VGN
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Vaardigheidsprotocollen

Achter de schermen wordt
veel werk verzet rond het
ontwikkelen van vaardigheidsprotocollen. Zoals bekend worden deze tijdens
de ALV in het najaar aan
de leden gepresenteerd.
Het komend jaar zullen
de meest voorkomende
protocollen in de LOG
worden verwerkt. Het uitgangspunt is datvde LOG
2003 met de vernieuwde
opzet gaat werken.

Het beroep van gipsverbandmeester is een dynamisch vak.
Zo zijn de laatste jaren bepaalde technieken of applicaties
achterhaald en zijn er andere
voor in de plaats gekomen.
Voor een optimale aansluiting van de opleiding bij
de praktijk is het van groot
belang dat de praktijk (jullie
dus) deze taakinventarisatie
invult en opstuurt naar de
LOG. De sluitingsdatum
is 2 september aanstaande.
Namens Antoinette alvast
bedankt voor jullie inzet.

Bij- en nascholing

Op woensdag 6 november
vindt in het St. Elisabeth
ziekenhuis te Tilburg de
eerste bij- en nascholing
plaats. Het onderwerp is
“Handwerk”. Het exacte
programma mat aanvang,
kosten en aanmelding werd
eind augustus bekend
gemaakt via de website,
nieuwsbrief over e-mail en
via direct mail.
Wij zijn het St. Elisabeth
ziekenhuis te Tilburg, erkentelijk voor hun gastvrijheid.
Met name Regis Logghe wil
ik extra bedanken voor zijn
inzet om op korte termijn
een volledige scholingsdag
mogelijk te maken. Tevens
wil ik Helmi Cornelissen en
Cor Feijten vermelden voor
het ontwerpen van het certificaat. U ziet dat er zonder
de inzet van actieve leden
weinig tot niets van de
grond zou zijn gekomen.

Agenda
Paramedisch congres:
‘Polytrauma
bij kinderen en jongeren’
Vrijdag 11 oktober 2002,
Universiteits Ziekenhuis
Gasthuisberg, Leuven, België
Onderwerpen o.a.:

- preventie van ongevallen
bij kinderen
- opvang en verzorging van
het polytrauma
- revalidatie van kinderen en
adolescenten
folder congres

Actueel LOG- nieuws.

Voor de 17 cursisten van
de LOG 2000-O is het eind
van hun opleiding in zicht.
Op donderdag 19 en vrijdag
20 september a. s. vinden de
(niet openbare) presentaties
van hun onderzoeken plaats.
De diploma uitreiking wordt
gehouden op dinsdag 24
september, aanvang 16.00
in de recreatieruimte van
het Opleidings Instituut.
U bent allen van harte welkom. Voor de kandidaten:
veel succes met de bekende
loodjes.
Terwijl de cursisten van de
LOG 2001-O op de helft
van hun opleiding zijn, staan
18 nieuwe cursisten van de
LOG 2002-O trappelend
van ongeduld bij de start
ervan. Alvast veel succes
en plezier in het werk
(en de studie) gewenst.
Met vriendelijke groeten

Taakinventarisatie

Momenteel wordt er een
taakinventarisatie gehouden
onder alle gipskamers in
Nederland. Het doel is
om met behulp van deze
gegevens het deel van de
theoretische opleiding en
het Praktijk Opleidings
Boek up to date te maken.

René van der Lugt,
voorzitter Opleidings
Commissie LOG.
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Ton van Nispen, Sivera Berben

Rapportage op de gipskamer
een professionele verantwoordelijkheid
Aanleiding

Rapporteren op de gipskamer;
nog meer administratie! Er
wordt al zoveel tijd achter het
bureau doorgebracht en geschreven, de protocollen vliegen je rond de oren. Op het
moment dat wij over de zin
en onzin van rapportage voor
onze beroepsgroep gingen nadenken en er met collega’s en
andere disciplines over spraken, kreeg het steeds meer
vorm. Eén opmerking uit de
medische hoek trok me als
gipsverbandmeester uiteindelijk over de streep: “Leg maar
niet te veel vast, want stel je
voor dat ik als arts jullie een
verkeerde opdracht geef, dat
zou in het slechtste geval wel
eens juridische consequenties
kunnen hebben”. Als gipsverbandmeester denk ik dat het
belangrijk is dat de aanvraag
voor mij duidelijk is en dat
de arts verantwoordelijk is
voor een juiste opdracht!
Verantwoording

Rapporteren, vastleggen wat
je gedaan hebt biedt de mogelijkheid om verantwoording
te geven van de voorbereiding,
uitvoering en evaluatie van
verleende zorg. Het is niet
alleen verstandig en professioneel in het kader van de
BIG-wetgeving maar als
vastligt wat je gedaan hebt,
kun je hier altijd op terugvallen bij onduidelijkheden of
vragen. Rapportage biedt de
mogelijkheid om bijzonderheden vast te leggen die je
hebt geconstateerd. Ook
kunnen wijzigingen in de
aanvraag na telefonisch overleg met de arts vastgelegd worden. In de praktijk komt het
nog wel eens voor dat de gipsverbandmeester op basis van
ervaring of deskundigheid
kritische vragen heeft over de

indicatie of uitvoering van de
aangevraagde behandeling.
Met de rapportage is het mogelijk een wijziging in de aanvraag te vermelden, eventueel
met argumenten. Tevens is er
een controlemogelijkheid ontstaan voor zowel de gipsverbandmeester als de medicus
en de verpleegkundige op de
verpleegafdeling.
Projectopzet en uitvoering

Maar hoe zet je zo’n project
op en realiseer je dit? Wij hebben ondersteuning gekregen
van een stafmedewerker, die
ervaring heeft met het opzetten en begeleiden van (multidisciplinaire) projecten.
Na overleg zijn we gekomen
tot een eenvoudige projectopzet waarin voorbereiding,
mogelijke knelpunten, implementatie en evaluatie van het
proces beschreven zijn. In de
voorbereiding is gekeken waar
je als gipsverbandmeesters
zou kunnen rapporteren,
want in onze discipline
werken we niet met een eigen
dossier zoals bijvoorbeeld
collega-verpleegkundigen of
fysiotherapeuten. Wij hebben
gekozen voor rapportage in
de medische status uit formele
en praktische overwegingen.
Conform het beroepsprofiel
onderhouden we formele contacten met medici/opdrachtgevers in het ziekenhuis en
praktisch gezien heeft iedere
klinische- en poliklinische
patiënt een medische status.
Met de verpleegkundigen
of verzorgenden hebben we
telefonisch contact wanneer
er bijzonderheden zijn met
betrekking tot ligging van
de patiënt, verzorging van
het gips enzovoort. Zij verwerken deze voorschriften in de
verpleegkundige rapportage.
De medische status is echter

over het algemeen al ‘overbevolkt’, evenals het archief.
Na enig overleg met chefs
van de poliklinieken hebben
we een stempel ontwikkeld.
Het voordeel van een stempel is dat het weinig plaats in
beslag neemt en dat duidelijk
is wat er gerapporteerd moet
worden.
Alle verpleegafdelingen en
poliklinieken waar we mee
te maken hebben zijn op de
hoogte gebracht van het project. Het betrof de afdelingen
intensieve zorg, orthopedie,
heelkunde, plastische chirurgie, kinderchirurgie, neurologie en interne geneeskunde.
We hebben expliciet de medewerking gevraagd van afdelingshoofden, verpleegkundigen, afdelingssecretaresses
en uiteraard de medische staf,
want het is wel de bedoeling
dat iedere patiënt die aange-

meld wordt op de gipskamer
zijn medische status bij zich
heeft, anders kunnen wij
onze rapportage niet kwijt.
Bij bezoeken op verpleegafdelingen, b.v. de intensieve
zorgafdelingen, wordt de
stempel door ons meegenomen en aldaar in de medische
status geplaatst.
Evaluatie

Bij het ontwikkelen van de
stempel hebben we als gipsverbandmeesters onderling
discussie gevoerd over welke
informatie we aan de patiënt
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moeten meegeven. We hebben hier afspraken over gemaakt die vastgelegd zijn in
een protocol. In eerste instantie is er een controleformulier
ontwikkeld waarop iedere
gipsverbandmeester bijhoudt
welke patiënten behandeld
zijn, wat er gerapporteerd is
en of het op de juiste wijze is
vastgelegd. Want het is natuurlijk een leerproces voor
ons geweest. We zijn tot de
conclusie gekomen dat er
serieus en met aandacht gerapporteerd wordt. Al kwam
het natuurlijk wel eens voor,
dat er geen tijd was om er
voor te gaan zitten, want het
zijn toch weer extra handelingen. Soms kwam er geen
status van de patiënt mee,
waardoor we niet konden
rapporteren. Artsen hebben
aangegeven het niet altijd
praktisch te vinden dat de
status van de polikliniek ver-

dwijnt voordat zij helemaal
klaar zijn met hun poli.
Na een periode van proefdraaien hebben we nogmaals
contact opgenomen met de
verpleegafdelingshoofden en
hoofden van poliklinieken
ter evaluatie. Deze is gunstig
gevallen, men is tevreden over
de gang van zaken, de stempel is duidelijk en men heeft
op geen enkele manier hinder
van het project ondervonden.
We rapporteren nu ongeveer
een jaar en zijn er erg tevreden over. Het plaatsen van
de stempel en het rapporteren
op zich, vergt bijna geen tijd.
We kunnen nu altijd terug
halen welke behandeling bij
welke patiënt verricht is en
waarom we bijvoorbeeld
voor een iets andere aanpak
gekozen hebben dan de arts
in eerste instantie voorschreef.
Ook blijken we op deze manier de juiste voorlichting en
informatie te verstrekken aan
diegene waar het allemaal voor
bestemd is......de patiënt!

Literatuur
J. de Jager en P.J. Spruit. Beroepsprofiel gipsverbandmeester,
gelegitimeerde versie in opdracht van Verenigde Gipsverbandmeesters
Nederland, 1996.

Ton van Nispen, gipsverbandmeester
Sivera Berben, stafmedewerker methodiekontwikkeling
Universitair Medisch Centrum St. Radboud
G. Grooteplein 10
6525 HR Nijmegen
e-mail: a.vannispen@seh.azn.nl
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Cor Gersen

Zorgen in de toekomst
Er werd veel besproken tijdens de Boerhave studiedag: van nieuwe
technologisch ontwikkelingen tot ethische dilemma’s binnen de verpleegkunde
en alles wat daar nog bij komt kijken. Hoogtepunt was de uitreiking van
de jaarprijs Zorg LUMC 2002. Hieruit wordt nog eens duidelijk dat de
gipsverbandmeesters in Nederland de laatste jaren toch behoorlijk aan
de weg timmeren.
Signalering van knelpunten
Een interactieve dag met veel
ruimte voor discussie: dat was
de studiedag die het verpleegkundig convent op 30 mei
georganiseerd had. Centraal
thema waren de recente en
toekomstige ontwikkelingen
in de zorg. De zorg is complexer en intensiever geworden in de afgelopen jaren.
Mede door de vergrijzing
is de vraag groter geworden.
Bovendien zijn er nieuwe

OK-gips is nog geen oké-gips
Dat er door sommige artsen nog niet echt goed gegipst
wordt blijkt wel uit deze foto.
Reden te meer om te zorgen voor regelmatige klinische
lessen aan derden in het eigen ziekenhuis.

OK gips foto van voet

technologische ontwikkelingen, die meer behandelingen
mogelijk maken. Maar voor
die behandelingen zijn er ook
meer mensen nodig. Helaas
heerst er overal in de verpleegkunde een groot personeelstekort. Gevolg: wachtlijsten en
ontevredenheid van zowel patiënten als verpleegkundigen.
Wat er moet veranderen

Er moet iets veranderen, dat
is duidelijk. Maar wat?
De sprekers tijdens de studiedag noemen een aantal mogelijkheden. De samenwerking
tussen de verschillende ziekenhuizen, het imago van de zorg,
de wetgeving en de automatisering: dat moet allemaal verbeteren. Elk punt wordt zorgvuldig besproken. Er zijn vele
kritische geluiden uit de zaal
te horen. Zo roept een vrouw
achter in de zaal: “We willen
wel meer automatiseren, maar
dat gaat niet als onze computers om de haverklap zomaar
in een diepe winterslaap vallen.” De mensen in de zaal
lachen. Er zijn dus ook betere
computers nodig, concludeert
men.
Het timmeren

Aan het eind van de studiedag overhandigt prof. dr.
Onno Buruma de jaarprijs
Zorg LUMC aan Jelle Wijma,
gipsverbandmeester van het
Centrum Eerste Hulp. Prof.
dr. Buruma, voorzitter van
de raad van bestuur, verteld
dat de winnar unaniem gekozen is. “Deze man heeft
niet allen gezorgd voor een
doorbraak op het gebied van
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wondverzorging, en dan in
het bijzonder van de diabetische voet, maar hij heeft
nog meer gedaan,” verteld
Buruma. Een lange lijst volgt:
bestuurslid van de Vereniging
van Gipsverbandmeesters
Nederland, eindredacteur
van het blad ‘In dit Verband’,
bestuurslid van de Wound
Consultant Society
(de WCS), voorzitter van de
werkgroep diabetische voet
en méér. De verbazing groeit.
“Hij krijgt de prijs niet alleen
vanwege zijn bijdrage aan de
verbetering van wondgenezing, maar ook vanwege zijn
enthousiasme en interdisciplinaire samenwerking,”
besluit Buruma zijn toespraak.
Erkenning

Onder luid applaus komt
de winnaar naar voren.
Prof. O.Buruma overhandigt
hem de oorkonde en grapt
dat Jelle de bescheiden som
geld die bij de jaarprijs hoort
niet alleen voor de wondverzorging moet gebruiken,
maar ook voor iets gezelligs.
Hoewel de gipsverbandmeester zegt niet gewend te zijn
zo over zichzelf te spreken,
verteld hij toch met veel
enthousiasme over zijn werk.
Uiteraard is hij erg blij met
de prijs, maar: “Alles is relatief,” vertelt hij. Hij stelt zijn
werk voorop. Met mensen
zoals hij hoeven we ons een
beetje minder zorgen te
maken over de toekomst.
(bron: Cicero, LUMC)
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H. van der Veer

De Unie Zorg en Welzijn
persoonlijke aanpak werkt
In de zorgsector zijn veel mensen werkzaam in gespecialiseerde beroepen en
functies. Vaak zijn ze lid van een beroepsorganisatie die zich nadrukkelijk
bezig houdt met de inhoud en de kwaliteit van het beroep en de ontwikkeling
daarvan. Bij ‘De Unie Zorg en Welzijn’ hebben zich vijftien beroeps- en
vakverenigingen aangesloten. Daarmee is De Unie dé vakbond (federatie)
voor professionals in de zorg- en welzijnssector.
CAO’s

Namens deze vijftien verenigingen is De Unie betrokken
bij de CAO Academische
Ziekenhuizen, de CAO Ziekenhuizen, de CAO Verpleegen Verzorgingshuizen en de
CAO Sanquin. Nadrukkelijk
vraagt De Unie bij onderhandelingen over CAO’s aandacht
voor specifieke vragen rond
de professionals en hun beroepsuitoefening. Waar mogelijk werken we met de andere
vakbonden, met name met
NU91, samen.
Rechten

Door aangesloten te zijn bij
De Unie hebben de beroepsverenigingen en hun leden
de mogelijkheid invloed uit
te oefenen op de desbetreffende cao’s via het hoofdbestuur
en de werkgroepen arbeidsvoorwaarden en FWG 3.0.
Ook hebben de leden recht
op vakbondsfaciliteiten en
ontvangen zij van de werkgevers een kwaliteitsbijdrage
als tegemoetkoming in het
lidmaatschap van de beroepsvereniging.
Ondersteuning en FWG 3.0
De Unie Zorg en Welzijn is
op alle fronten een vraagbaak
voor de leden. Vooral de uitleg van CAO-afspraken, de
invoering van het FWG 3.0systeem en zaken rond fusies
en reorganisaties zijn regelmatig aan de orde. We geven
aandacht aan de mensen die
onze hulp, steun of advies

zoeken. In veel gevallen heeft
de invoering van het FWG
3.0-systeem geleid tot bezwaren en vervolgens tot procedures, waarbij de bezwaren
zijn erkend en hogere inschaling daarvan het gevolg was.
Behalve uitgebreide kennis
van de sector en de CAO hebben we ook juridische kennis
in huis.

hebben met fusies en reorganisaties, waarbij De Unie vaste
en strakke afspraken maakt
over de positie van de betrokken werknemers. De sociale
plannen die hieruit voortvloeien zijn een garantie voor de
betrokkenen en geven vaak
zekerheid en rust. Vanzelfsprekend wordt in dit soort
processen veel samengewerkt
met ondernemingsraden.

Kwaliteit

Het afgelopen jaar hebben
vrijwel alle verenigingen nadrukkelijk aandacht geschonken aan de kwaliteitseisen
die gesteld kunnen worden
aan het beroep en de beroepsvereniging. Het gaat dan om
een professioneel statuut, een
beroepscode, een opleidingsplan, een registratiesysteem
en een kwaliteitstoets van dit
alles.
De Unie ondersteunt en helpt
de beroepsverenigingen hierbij zodat de uitkomst kan
zijn: erkenning van het beroep
door werkgevers en andere
betrokken partijen en een
bijdrage van de werkgevers
in de bedoelde kwaliteitsscholing. We hopen overigens
op termijn nog meer te kunnen betekenen voor het werk
van de vrijwilligers die de beroepsverenigingen draaiende
houden door ondersteuning
en facilitering van besturen
en commissies.
Sociale plannen

Iedere week ontvangen we
vele rapporten die te maken

Medezeggenschap

Medezeggenschap wordt
steeds belangrijker, en terecht.
Kennis van inhoud en organisatie van het beroep ligt vooral
bij de uitvoerders zelf. Waar
mogelijk zal De Unie de eigen
verantwoordelijkheid van de
professionals ondersteunen
en daar ruimte aan geven.
De mogelijkheden en verantwoordelijkheden van ondernemingsraden zijn hiervan
een duidelijk voorbeeld.
Op 5 juni j.l. was er een groot
congres voor ondernemingsraden in de zorg te Ede.
Democratie

Om te horen wat er leeft
en welke meningen worden
gevormd heeft De Unie een
eigen website. Als voorbereiding op de komende CAOonderhandelingen hebben
via deze website (unie.nl/
zorgenwelzijn) velen mee
gedacht en gediscussieerd
over het pakket van eisen.
Vakbondsdemocratie met behulp van moderne middelen.
Hiernaast informeren we zeer
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regelmatig de beroepsverenigingen en bijvoorbeeld alle
ondernemingsraden over
zaken die voor hen en u van
belang zijn.
Klankbordgroep doe je mee/denk mee

Een nieuw initiatief is de instelling van een e-mail klankbordgroep. Hiervoor zijn we
op zoek naar mensen die het
leuk vinden mee te denken
over verschillende zaken die
te maken hebben met werk
en privé, de ontwikkelingen
binnen de zorg en het beroep
en de inhoud en kwaliteit van
de vakbond(en). We roepen
vrijwilligers op ons een e-mail
te sturen als je hiervoor belangstelling hebt. Je zult dan
regelmatig betrokken worden
bij enquêtes en discussies via
zw@unie.nl .
Lidmaatschap van De Unie

De leden van beroepsverenigingen zijn collectief lid van
De Unie voor zaken die de
collectieve belangen betreffen.
Wil je individueel lid worden
van vakbond De Unie en ben
je lid van een beroepsvereniging die aangesloten is bij
De Unie, dan geldt het zogenaamde combi-lidmaatschap

en betaal je slechts € 8,50
per maand. De collectieve
belangen worden dan door
De Unie behartigd en voor
individuele zaken kun je gebruik maken van De Unie en
haar deskundigen op juridisch
en financieel terrein.
Daarnaast heb je onder andere voordelen bij het boeken
van vakanties, bij loopbaanontwikkeling en bouw je binnen en rond De Unie een
netwerk op aan interessante
contacten (door linken).
Toekomst

Er is nog veel te verbeteren in
de zorg, in de ontwikkeling
van de kwaliteit van beroepen,
in de combinatie van werken
en privé-leven. Het gaat daarbij om mensen. Iedereen heeft
zijn eigen vragen en problemen. Bij De Unie Zorg en
Welzijn vind je dus persoonlijke aandacht, kwaliteit op
niveau en verder kijken dan
centenkwesties. Wij willen
al die problemen aan de orde
stellen die je nu zelf maar moet
zien op te lossen. We willen
een zorgsector die de patiënt
centraal stelt maar niet vergeet
dat ook dit mensenwerk is, namelijk van betrokken professionals met een eigen leven.

Harm van der Veer, bestuurder beleidszaken
Unie Zorg en Welzijn
Randhoeve 24
3995 GA Houten
e-mail: zw@unie.nl

Jaargang 12, september 2002

G.J.M. Janus

Osteogenesis imperfecta
behandelstrategie op de gipskamer
Osteogenesis imperfecta (OI) is een congenitale collageenafwijking. Deze zorgt voor een aantal karakteristieke klinische
afwijkingen waar men op bedacht moet zijn bij de komst van een kind op de gipskamer met multiple fracturen in uiteenlopende
stadia van genezing. Zeker in het kader van differentiaal diagnostiek bij verdenking van mishandeling. Klinische afwijkingen
zijn: een verhoogde fractuurincidentie van de wervelcorpora en de lange pijpbeenderen met een kromming van de laatste.
Groeiachterstand, blauwe sclerae, detinogenesis imperfecta en een gegeneraliseerde hypermobiliteit.
gen door uitsluitend een
drukkend of immobilisatieverband aan te leggen. Van
belang is het gipsverband
licht in gewicht te maken
d.m.v. enkele windingen aan
te leggen. Dit geeft voldoende
immobilisatie en voorkomt
dat het kind door een te zwaar
gipsverband de extremiteiten
onmogelijk weer kan gebruiken. Tevens kan een solide
gips op de rand als hefboom
gaan werken en zelfs zo een
nieuwe fractuur veroorzaken
(stress fractuur). Overigens is
de duur hiervan beperkt tot
twee à drie weken. Dit om de
osteopenie ten gevolge van
gipsimmobilisatie tot een
minimum te beperken.

Hierna kan eventueel een
ondersteunende brace worden aangelegd om zodoende
een zo functioneel mogelijke
behandeling te ondersteunen.
Wervelfracturen dienen eveneens zo functioneel mogelijk
te worden behandeld.
Als bijzonderheid na een fractuur kan een hyperplastische
callusformatie optreden. Een
dramatisch beeld dat, als men
er niet op verdacht is, verward
kan worden met een maligniteit. Hiervoor kan een lichtgewicht brace worden gebruikt
of gemaakt.

OI type 1 fractuur van de distale tibia met ernstige osteoporose. De fractuur ontstond nadat de
trapper van de fiets het onderbeen raakte tijdens het afremmen.

De broze kwaliteit van de
beenderen is debet aan de
vele fracturen die ontstaan,
zelfs na een triviaal trauma.
Röntgenologisch is het soms
zeer lastig een fractuur waar
te nemen, temeer aangezien
er sprake is van een ernstige
osteopenie. Bij het niet gebruiken van de extremiteit,
wat altijd juist wordt ingeschat door de ouders, kan
men er vanuit gaan dat er
sprake is van een verse fractuur. Ook pijn na langdurig
in een bepaalde houding te
hebben gezeten of aanhoudende vermoeidheid kunnen
uitingen zijn van een opgelopen fractuur.
De angulatiestand van het
aangedane pijpbeen, zo

typerend voor een opgelopen
fractuur bij gezonde kinderen,
is minder karakteristiek bij
kinderen met OI gezien de
reeds aanwezige krommingen.
Meestal betreft het een impactiefractuur die een intrinsieke
stabiliteit vertoont. Een uitgebreid onderzoek naar klinische
tekenen van een fractuur is
niet geïndiceerd; lokale druk,
hoe minimaal ook, waarna
pijnaangifte, is vrijwel pathognomisch voor een fractuur.

OI type 3 fractuur van het femur na multiple fracturen. De recente fractuur is aangegeven met pijlen; er is weinig dislocatie.
Tevens is de karakteristieke bowing van femur en tibia te zien.

Immobilisatie

Immobilisatie van de fractuur
vindt plaats door een steunende spalk, een softcast, of een
Combicast. Soms is het mogelijk voldoende immobilisatie,
en dus pijnstilling, te verkrij23

A.J.M. Janus, orthopedisch chirurg
Isala klinieken, locatie Sophia
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
e-mail: a.j.m.Janus@isala.nl
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Gipsverbandmeesters die interesse hebben
in de luchtvaart opgelet!!!
Er is een vraag aan de redactie
gesteld of er belangstelling is
bij gipsverbandmeesters om
mee te helpen luchtvaartmaatschappijen een consensus te doen opstellen.
Dit in verband met de steeds
terugkerende vraag omtrent
patiënten die een langere
vliegreis maken en hun verhoogde kans op trombose.
Een cardioloog in Amsterdam
is reeds afgestudeerd op dit

www.operatieinfo.nl
Op deze site zijn op alfabetische volgorde operaties te be-

Als je zin hebt om mee te
denken over dit onderwerp
kun je je reactie mailen naar
de redactie:
jr.wijma@hccnet.nl

Sint Maartenskliniek is ‘excellent’
ziekenhuis!

GIGAGIPSlinks
www.orthopedie.nl
Site voor patiënten en
geïnteresseerden.
Heb je een medische achtergrond, dan is er een mogelijkheid je aan te melden, zodat
meer specifieke informatie te
verkrijgen is. Het is handig je
BIG-registratienummer bij
de hand te hebben. Wel is het
jammer dat er geen anatomie
te zien is op deze site.
Verder op deze site kan je
doorklikken onder gezondheid voor nog meer links
over gezondheid en andere
medische informatie.

onderwerp maar wil dit graag
vervolgen met het opstellen
van een algemene richtlijn,
die opgenomen moet worden
binnen de meeste luchtvaartmaatschappijen.

kijken. Met mooie illustraties
en foto’s.
www.tenniselleboog.nl.
Duidelijke site met veel informatie over epicondylitis
lateralis. Veel uitleg, tekeningen, foto’s en uitgebreide anatomie. Site is afkomstig van
het Instituut Tennis elleboog
Nijmegen.
www.blessurevrij.nl
Site over blessurebegeleiding.
Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te vinden op het
gebied van blessures en begeleiding. Heb jezelf ook
GIGAGIPSlinks ?
hjuineken@home.nl
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De Sint Maartenskliniek,
Ubbergen, mag zich voortaan
officieel ‘centre of excellence’
noemen. De Sint Maartenskliniek is een van de zes
medische centra ter wereld
en het enige ziekenhuis in
Nederland dat een dergelijke
erkenning heeft verworven.
De kliniek heeft het lofpredikaat te danken aan een internationale organisatie waarin
wetenschappers en orthope-

disch chirurgen samen aan
nieuwe operatie- en behandeltechnieken werken ten behoeve van patiënten die iets
mankeren aan het bewegingsapparaat.
Nu de Maartenskliniek zich
topinstituut mag noemen,
krijgt het ook meer mogelijkheden voor internationale
samenwerking op het gebied
van wervelkolomchirurgie.

De hier genoemde
nieuwsberichtjes zijn afkomstig
van de Nieuwsbrief van Care4Cure.
Care4Cure is een onafhankelijk platform voor de medische wereld op internet en
richt zich op specialisten,
huisartsen en ziekenhuismanagers. Wij ondersteunen de
medische professionals door
het - kosteloos - aanbieden
van databanken als Nijgh’s
geneeskundig adresboek, de
volledige Cochrane library
en de richtlijnen van het
CBO. Daarnaast is bij
Care4Cure volop aandacht
voor belangrijke ontwikke-

lingen binnen de verschillende medische vakgebieden.
Drs. Ronald Kampherbeek
is redactiecoördinator van
Care4Cure met wie zijn toestemming deze artikelen zijn
overgenomen.
Wilt u ook in het vervolg
op de hoogte blijven van
de ontwikkeling binnen
de gezondheidszorg?
Kijk dan op:
www.care4cure.nl
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Advertorial
C.H. Borsten

Vacuüm Assisted Closure Therapy
V.A.C.® Therapie is een effectieve, tijd- en kostenbesparende
manier van wondbehandeling gebleken. Ook wonden die
voorheen vaak als “therapieresistent” werden getypeerd
blijken vaak snel en ongecompliceerd te genezen wanneer
een lokale onderdruk van 125 mmHg, in combinatie met
een speciale wondbedekker, wordt aangebracht.

Introductie

Wondbedekkers

Vacuümtherapie is in 1989
ontwikkeld door plastisch chirurg Argenta, en research arts
dr. Morykwas, Wake Forrest
University, North Carolina.
Argenta en Morykwas zochten naar een behandeling voor
patiënten met therapieresistente wonden en merkten bij
dierexperimenteel onderzoek
dat wonden veel sneller genezen wanneer lokale onderdruk
werd aangebracht. In KCI
Medical vonden zij een partner met de benodigde technische en medische kennis
om het concept verder uit te
werken dat nu bekend staat
als de V.A.C.®

Voor de V.A.C.® zijn twee
soorten wondbedekkers
beschikbaar:
1. Blackfoam: de polyurethaan wondbedekker is
zwart en wordt het meest
toegepast omdat de effectiviteit ervan op de wondgenezing het best onderzocht en aangetoond is.
De poriën van foam hebben een doorsnede van een
halve millimeter en zijn
zeer constant van grootte.
Deze eigenschappen, in
combinatie met de onderdruk van 125 mmHg,
bewerkstelligen de snelle
groei van granulatieweefsel.
De open structuur van de
wondbedekker zorgt ervoor
dat wondvocht en debris
van de wondbodem worden weggevoerd en via de
slang in de opvangbeker
terechtkomen.
2. White Softfoam: de witte
PVA (poly-vinyl-alcohol)
wondbedekker wordt wel
toegepast op zeer kwetsbare
en gevoelige wondoppervlakken.

V.A.C.® Therapie

Met V.A.C.® Therapie wordt
125 mmHg vacuüm in de
wond aangebracht met een
speciale Unit (vacuümpomp),
wondbedekker, niet collabeerbare slang en folie. De Unit
is ontwikkeld om gedurende
lange tijd, zonder risico op
“warm lopen”, een continu
vacuüm op te bouwen tussen
de 50 en 200 mmHg en dit
binnen zeer nauwe marges
voortdurend op de ingestelde
onderdruk vast te houden.
Sensoren zorgen ervoor dat
bij onderbreking van de therapie een akoestisch en visueel alarm wordt geactiveerd.

Wetenschap

Er wordt veel gepubliceerd
over de effectiviteit van
V.A.C.® in gerenommeerde
internationale wetenschappelijke tijdschriften. Tot op

heden waren dit vooral case
series maar op dit moment
worden (ook in Nederland)
een aantal gerandomiseerde
Klinische trials uitgevoerd.
Argenta en Morykwas toonden aan dat de meeste patiënten met chronische wonden
in vaak korte tijd met de
V.A.C.® genezen konden
worden.7 Zij pasten de therapie toe als voor- en nabehandeling voor een operatieve
wondsluiting, maar vaak was
alleen V.A.C.® Therapie voldoende. De opnameduur
van deze patiënten kon met
35 tot 60% gereduceerd worden en de kosten van de behandeling met 18 tot 50%.5
Gebleken is dat granulatieweefsel veel sneller gevormd
wordt met vacuümtherapie.8
De groei kan 63–103% toenemen afhankelijk van continu, dan wel intermitterende
ingestelde V.A.C.® Therapie.
Klinische ervaringen bevestigen ook voor Nederland deze
uitkomsten.
Er zijn op dit moment twee
publicaties van prospectief
gerandomiseerde studies die
aantonen dat met V.A.C.®
behandelde wonden sneller
genezen en een beter histologisch beeld geven. Joseph
e.a.14 toonden een verschil
in afname van het wondvolume met 66% in de V.A.C.®
groep en slechts 20% in de
controlegroep aan. Tevens
zagen zij geen wondinfecties
in de V.A.C.® behandelde
groep in tegenstelling tot 6
wondinfecties in de controlegroep. McCallon e.a.15 onder25

zocht het effect van V.A.C.®
bij de postoperatieve behandeling van patiënten met een
diabetische voet. De wonden
die behandeld werden met
V.A.C.® genazen aanzienlijk
sneller (gemiddeld 22,8 dagen
versus gemiddeld 42,8 dagen).
Werking

Naar de precieze werking van
de therapie zal nog veel onderzoek moeten worden gedaan
om verklaringen te vinden
voor de resultaten. De volgende hypothesen zullen daarin
richtinggevend zijn:
• V.A.C.® Therapie is een
occlusieve, vochtige wondbehandelingsmethode.
Het vochtige wondmilieu
voorkomt celdehydratie
en bevordert celmigratie.1
• Door het zuurstofarme
wondmilieu worden de
granulocyten aangezet
tot productie van groeifactoren die de angiogenese
stimuleren.
• Fibrine en necroseresten
verweken waardoor
deze sneller afgebroken
worden.4
• Het teveel aan wondvocht
wordt afgevoerd. Juist in
het wondvocht van chronische wonden bevinden
zich stoffen die de wondgenezing remmen of zelfs
stoppen.3
• Reductie van wondoedeem. Bij chronische,
subacute en acute wonden
wordt de microcirculatie
belemmerd door compressie van de capillaire bloedvaatjes. De reductie van

•

•

lokaal oedeem is goed te
zien bij de eerste verbandwisseling. Al na twee dagen
is de wond veel beter doorbloed en is het gezwollen
aspect meestal geheel verdwenen. Dierexperimenteel
onderzoek toonde een verbetering van de microcirculatie in het wondgebied aan
van 400% bij een onderdruk van 125 mmHg.8
Behandeling en preventie
van wondinfecties. Geïnfecteerde wonden reageren
goed op vacuümtherapie.
Morykwas toonde al aan
dat de bacteriële klaring
met V.A.C.® Therapie na
vier dagen verbetert bij
biggen met opzettelijk
geïnfecteerde wonden8 en
klinische resultaten bevestigen deze bevindingen.
In het onderzoek van
Joseph et al.14 bleek geen
van de met V.A.C.® Therapie behandelde patiënten
een wondinfectie te ontwikkelen. De verklaring
van de afname van het
aantal bacteriën moet gezocht worden in de
verbeterde doorbloeding
van het wondgebied en het
wegnemen van overtollig
wondvocht waarin de bacteriën zich bevinden.
Het Tension Stress Effect2:
als er tractie wordt uitgeoefend op cellen zullen
deze zich sneller gaan
delen. Dit effect is reeds
langer bekend in de orthopedie (bij beenverlenging).
De mechanische kracht
die uitgeoefend wordt op >>
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de cellen van het granulatieweefsel zou eveneens
dit effect kunnen hebben.
Tot slot worden de wondranden door het vacuüm
naar elkaar toe getrokken.
Als de Unit wordt ingeschakeld zal de aanwezige
lucht uit de wondbedekker weggezogen worden
waardoor deze collabeert.
Omdat de wondbedekker
geheel contact maakt met
de wondbodem en wondranden zullen deze naar elkaar toe getrokken worden.
Bij elke keer dat de wondbedekker verwisseld wordt
zal deze kleiner geknipt
kunnen worden dan de
vorige keer. Onder andere
om die reden wordt aanbevolen de wondbedekker
elke twee à drie dagen te
verwisselen.

Indicaties

V.A.C.® Therapie is te gebruiken voor een grote diversiteit
aan wonden. Er is een indeling
te maken naar chronische,
subacute en acute wonden
en bijzondere toepassingen.

rapieresistente, dan wel
inoperabele decubituswonden, bleek 32 % van
deze wonden binnen twee
tot zestien weken geheeld.7
Hiervan werd 64%, nadat
de wonden voor 80% geheeld waren, eenvoudig
secundair gesloten; bij 15%
werd V.A.C.® Therapie
gebruikt om de wonden
voor te bereiden voor een
grotere transplantatie.
Uiteindelijk waren bijna
alle chronische decubituswonden genezen of konden
de patiënten met eenvoudige wondbehandeling
ontslagen worden.
3. Diabetische ulcera
Ervaring met behandeling
van de diabetische voet in
Nederland laat tot nu toe
zien dat ook deze wonden
goed reageren op vacuümtherapie. Vaak blijkt dat
het onderliggend lijden
voor recidieven zorgt.
De behandeling is daarom
vooral succesvol als deze
wordt ingebed in de multidisciplinaire aanpak die in
Nederland gebruikelijk is
bij deze aandoening.

Chronische wonden

1. Ulcus Cruris
Ulcus cruris: Vuerstaek et
al.10 ontwikkelden en onderzochten een zeer succesvolle methode voor de
behandeling van therapieresistente ulcera cruri waarbij de V.A.C.® eerst een à
twee weken wordt toegepast om de wondbodem te
reinigen waarna een huidplastiek, punch grafts, word
aangebracht. Hierna volgt
nog enkele dagen VAC®
Therapie om de grafts succesvol in te laten groeien.
Op deze wijze is het mogelijk gebleken 90% van deze,
tot voor kort therapieresistente wonden, binnen drie
tot vier weken te sluiten.
2. Decubitus
In een groep van 141 the-

Subacute wonden

Hieronder worden de wonden
verstaan die ontstaan nadat
deze aanvankelijk primair
chirurgisch gesloten werden
maar door bijvoorbeeld een
wondinfectie weer geopend
moesten worden.
1. Open buikwond:
Zeker bij de wat corpulente
patiënt, die in rugligging
verpleegd wordt, wijken
de wondranden van de
open buik sterk. V.A.C.®
Therapie trekt deze naar
elkaar toe waardoor de
wond snel kleiner wordt.
Een reductie van het wondoppervlak van 50% bij
elke verbandwisseling is
geen uitzondering indien
gebruik wordt gemaakt
van Blackfoam. Ervaren

Verband

V.A.C.® gebruikers passen
de therapie ook toe bij
buikwonden waarbij organen bloot liggen en/of
darmfistels voorkomen
ook al wordt dit als contra-indicatie aangegeven
door KCI.
2. Open sternum/mediastinitis: Obdeijn et al.13
publiceerde in 1999 een
handleiding naar aanleiding van haar ervaringen
met de V.A.C.® behandeling van post sternotomie
mediastinitis. Inmiddels
wordt deze behandeling
frequent toegepast in een
groot aantal Nederlandse
thorax-chirurgische centra.
3. Osteosynthese materiaal
en blootliggend bot: alle
in de studie van Argenta7
behandelde subacute wonden met onbedekt bot en/
of osteosynthese materiaal,
konden gesloten worden.
Het granulatieweefsel groeit
mooi over blootliggend
bot, pezen en osteosynthese
materiaal heen. Een onbehandelde osteomyelititis is
een contra-indicatie.

voudigen en de wonden
sneller te laten genezen of
voor te bereiden op sluiting
door middel van split skin
grafts.
3. Meara et al.11 beschreven in
1999 een nieuwe methode
voor de behandeling van
‘degloving injuries’: het
verscheuren van de huid,
ten gevolge van een trauma,
kan leiden tot destructie
van grote oppervlakken
van de weke delen. Door
de afgerukte huid, na verwijdering van necrose en
vet te gebruiken als gevensterd full thickness transplantaat en dit te fixeren met
V.A.C.® therapie, worden
uitstekende resultaten
bereikt.
4. Trauma wonden: V.A.C.®
reduceert het reactief oedeem waardoor de doorbloeding van het aangedane weke delen letsel
verbeterd wordt en wondinfecties voorkomen worden. V.A.C.® werd op die
manier reeds vele malen
succesvol ingezet om
amputaties te voorkomen.

Acute wonden

Overige indicaties

1. Brandwonden: deze wonden blijken goed te reageren op vacuüm therapie.
Uit dierproeven bleek dat
de gebruikelijk verdieping
van brandwonden kan worden gestopt.6 Mogelijk dat
de reductie van interstitieel
oedeem hierbij een rol
speelt.
2. Wonden die ontstaan ten
gevolge van een infectie
met een agressieve bacterie
zoals de haemolytische
streptococ en meningococ
zijn vaak zeer groot en over
meerdere locaties verdeeld.
Over het algemeen genezen
deze wonden ook zonder
vacuüm therapie goed.
V.A.C.® Therapie wordt
bij deze wonden toegepast
om de verzorging te vereen-

a. Meshed Split Skin Grafts
(SSG)
Door de V.A.C.® in te
zetten bij het fixeren van
SSG’s, wordt de slagingskans van deze operatie
sterk verbeterd. De V.A.C.®
zorgt ervoor dat het transplantaat niet kan verschuiven, het teveel aan wondvocht wordt afgezogen en
eventuele bacteriën van
het wondbed worden verwijderd. Schneider behaalde in zijn studie naar de
behandeling van SSG’s op
moeilijke plaatsen een slagingspercentage van 98%.9
b. Preventie van extra-vasatiewonden: In dierproeven
is aangetoond dat het aanbrengen van subatmosferische druk het ontstaan van
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weefselnecrose, ten gevolge
van extravasaal gespoten
medicijnen, kan voorkomen.12
Contra-indicaties

1. Maligne weefsel
2. Osteomyelitis
Het gevaar bestaat dat
granulatieweefsel over het
geïnfecteerde bot groeit
waardoor de ontsteking
ingesloten wordt en tot
problemen kan leiden.
Als een wond of een deel
ervan niet goed reageert
op V.A.C.® Therapie is het
van belang een osteomyelitis uit te sluiten omdat dit
daarvan vaak de reden is.
3. Necrose
Necrose verhindert een
goede werking van de
V.A.C.® en dient zoveel
mogelijk (chirurgisch)
verwijderd te worden
voor het starten van de
therapie.
4. Fistels naar organen of
lichaamsholten
5. Door bestraling, radiotherapie of operatie verzwakte
bloedvaten. Bloedvaten
dienen beschermd te worden met een laagje vitaal
weefsel of hoog kwalitatief
vetgaas. Extra zorg is van
belang bij verzwakte bloedvaten en/of bij patiënten
met gestoorde stolling.
Veiligheid

Het is van het grootste belang
dat de Unit, wanneer de therapie eenmaal gestart, is niet
meer uitgezet wordt tot besloten wordt de therapie te
beëindigen. Zolang de groene
‘power-knop’ ingedrukt blijft
behoudt het apparaat alle
veiligheidsfuncties.
Zo zal de V.A.C.® alarmeren
als de therapie te lang uit staat.
Omdat de wondbedekker
verzadigd is van wondvocht,
waarin zich vanzelfsprekend
ook bacteriën bevinden,
moet dit voortdurend van >>
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arts verwijderd te worden.
Daarna is het van belang om
de wondbodem te controleren op holtes en fistels. De
wondbedekker dient met de
hele wondbodem in contact
te zijn. Het is aan te bevelen
lange holtes in de wond chirurgisch te openen.

het wondbed afgevoerd worden. Als de therapie te lang
uit staat kan er groei van bacteriën in de wondbedekker
plaats vinden waardoor de
patiënt koorts kan krijgen
en de wondgenezing geremd
zal worden.
De V.A.C.® zal alarmeren als
de opvangbeker vol is.
Mocht de patiënt een (postoperatieve-) bloeding hebben,
dan zal dat bij maximaal een
bloedverlies van 300 cc bij de
V.A.C.® Classic of 500cc bij
de V.A.C.® ATS opgemerkt
worden.
De therapiedruk wordt
voortdurend gecontroleerd.
Het is van belang om 125
mmHg te handhaven omdat
dit aangetoond de snelste
groei van granulatieweefsel
bewerkstelligt. Sensoren meten de druk en de Unit zal
alarmeren als deze te laag is.
Meestal is dit het gevolg van
een luchtlekkage. Het niet
onderkennen van een luchtlekkage kan tot gevolg hebben dat er diepe necrose
optreedt ter hoogte van die
lekkage.

Verwisselen van
de wondbedekker

Vaak zal de wondbedekker
enigszins vast zitten aan het
granulatieweefsel. Dit is het
gevolg van de snelle groei van
dit laatste. Drie keer per week
verwisselen voorkomt ingroei
en versnelt de wondcontractie.
Het verwijderen van de wondbedekker kan het best met
een rollende beweging gedaan
worden eventueel nadat deze
eerst met fysiologische zoutoplossing wat is losgeweekt.
De poriën van de wondbedekker openen zich waardoor
deze makkelijker los laat.
Niet zelden zal het granulatieweefsel kortdurend licht bloeden. Dit is niet schadelijk en
een teken dat de wondgenezing goed op gang is.

Verpleegkundige

Beschermen van

aandachtspunten

KCI levert een boekje met
richtlijnen maar besteedt
daarnaast veel aandacht aan
klinische lessen en instructies
“aan het bed”. Het is aan te
raden gebruik te maken van
deze gratis service. Uiteraard
dient de patiënt goede voorlichting te krijgen over de
therapie. Een voorbeeld voor
het maken van een voorlichtingsbrochure voor de patiënt
is verkrijgbaar bij KCI.
Pijnstilling

Over het algemeen wordt de
therapie goed verdragen. Het
starten van de therapie kan
gevoelig zijn maar dit trekt in
de regel binnen 10 minuten
weg. Bij de V.A.C.® ATS is
de intensiteit van aanzuigen

de wondranden

instelbaar wat door patiënten
als erg prettig wordt ervaren.
Geïnfecteerde wonden zijn
vaak extra gevoelig.
Aanbrengen en verwijderen
van de wondbedekker kan de
eerste keren het best gebeuren
na het toedienen van adequate
pijnstilling. Na enkele dagen
zal de infectie verdwijnen en
is extra pijnstilling meestal
niet meer nodig.
Wonden aan de onderste extremiteiten blijken vaak, ook
zonder V.A.C.® Therapie,
pijnlijk. Als de patiënt ook
tijdens de therapie pijn aangeeft die niet na vijftien tot
dertig minuten verdwijnt,
kan het verlagen van de
therapiedruk overwogen
worden.

Controles

De V.A.C.® houdt het aantal
uren bij waarin therapie is gegeven. Het verdient aanbeveling na de verbandwisseling
te controleren of het aantal
geleverde therapie-uren klopt
en de teller weer op nul te zetten. De hoeveelheid geproduceerd wondvocht kan met behulp van de schaalverdeling
op de opvangbeker afgelezen
worden. TRAC technologie
in de V.A.C.® ATS en MiniV.A.C.® controleert of de
slangklemmen open staan en
een onbelemmerde afvloed
mogelijk is.
Verbandwisseling

Necrose dient zoveel mogelijk door de behandelend
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Om de huid te beschermen
wordt soms gebruik gemaakt
van (hydrocolloïdale-) huidbeschermers maar meestal
is dit niet nodig. De folie
(V.A.C.® Drape) zal over de
gehele huidbeschermer heen
aangebracht dienen te worden omdat sommige van
deze producten een luchtdoorlatende toplaag, foam,
hebben waardoorheen lucht
aangezogen kan worden.

Kosten van
de behandeling

De therapie prijs per dag ligt
met V.A.C.® Therapie vaak
wat hoger dan met conventionele therapie. De snelle wondgenezing en reductie van het
aantal verbandwissels, blijken
echter zeer kostenbesparend
te werken.5 Veel instellingen
hebben er voor gekozen
V.A.C.® Units aan te schaffen
of te leasen waardoor de therapieprijs per dag kan concurreren met elke ander moderne
wondbehandeling.
Conclusie

V.A.C.® is bedoeld om patiënten te genezen.
Het is een therapie met risico’s
en bijwerkingen die door de
FDA en CE beoordeeld en
in orde bevonden zijn door
de geavanceerde controleen veiligheidsmechanismen
en de wetenschappelijke
onderbouwing.
In de korte tijd dat V.A.C.®
Therapie bestaat heeft het een
belangrijke plek verworven
in het behandelpallet van
iedereen die met wondbehandeling te maken heeft.
Werd V.A.C.® voorheen
vooral ingezet als worst case
therapie, tegenwoordig is
het voor een groot aantal
indicaties de standaard.
Ik eindig dan ook graag met
de woorden van de scheidend
voorzitter van de ETRS Finn
Gottrup “Vacuüm therapy is
the only significant practical
advance in woundhealing in
the last 15 years”.

Literatuur
Opvragen bij de auteur

Chris Borsten, Productmanager
KCI Medical B.V.
Bergveste 12
3992 DE Houten
e-mail: cborsten@kci-medical.com
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Boekbespreking

Amputatie en prothesiologie van
de onderste extremiteiten
een welkom naslagwerk.
Dit voorjaar verscheen het boek “Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteiten” van uitgeverij Lemma,
onder redactie van prof.dr. J. Geertsen en drs. H. Rietman.
Prijs: euro 65.Uitgeverij: LEMMA
ISBN 90-5189-909-2
Website:
http://www.lemma.nl

Het boek beschrijft alle
facetten m.b.t de amputatie
van de onderste extremiteiten, dit vanwege trauma
of ernstig vaatlijden.
Zoals in de inleiding wordt
genoemd is het amputeren
van de voet, het onder- of
bovenbeen voor veel vaatchirurgen nog steeds een
pijnlijke aangelegenheid
omdat het gezien wordt als
een ingreep ten gevolge van
hun eigen medisch falen.
Niets is minder waar. Voor
de patiënt met een vasculaire aandoening betekent
een amputatie van een deel
van het been, veelal een leven met minder pijn en hierdoor nieuwe mogelijkheden.
Aan het begin van dit nieuwe
leven (al in de postoperatieve fase) kan de gipsverbandmeester een belangrijke rol
spelen als het gaat om het
voorkomen van oedeem,
alsmede het vormen van

de amputatiestomp, dit teneinde een optimale pasvorm
te creëren voor een uiteindelijke prothesekoker. Het in
staat zijn de patiënt binnen
een week na amputatie te
mobiliseren met een gipsstelt, kan op de psychische
als ook op het lichamelijke
een gunstig effect hebben.
Bij de totstandkoming van
het hoofdstuk postoperatieve behandeling werkte
Wout Hol, gipsverbandmeester Isala klinieken
te Zwolle mee.
Gezien de toenemende
aandacht voor dit onderwerp bij de vaatchirurg,
revalidatieartsen en gipsverbandmeesters is deze
uitgave het lezen waard.
Zie ook de aandacht die
tijdens de opleiding tot
gipsverbandmeester aan
dit onderwerp wordt
besteed.

Wout Hol, gipsverbandmeester
Isala klinieken, locatie Sophia
Dokter van Heesweg 2
8000GK Zwolle
e-mail : w.d.hol@isala.nl
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Anne Margriet Euser

De geheimen van het ziekenhuis
een ochtend op de gipskamer door de ogen van een
co-assistent
discussie over de te kiezen
kleur van het gips voor deze
keer en ik stond versteld over
het argumentatiemateriaal
dat men te berde wist te brengen. De randomised clinical
trial ontbrak er nog net aan.
Ik zal hier slechts de conclusie vermelden, te weten paars,
met als motivatie dat deze erg
in de mode was.

Gezien mijn studie leek het
mij interessant een kijkje te
nemen in de gipskamer, er
vanuit gaande dat het opmerkingsvermogen vast groter is
als men niet gekweld wordt
door uitstekende botfragmenten of een complexe tibiaspiraalfractuur.
Om zonder bovenstaand letsel toch legaal mijn intrede
in de gipskamer te doen,
vervoegde ik mij bij de wachtkamer van de gipskamer om
een afspraak te maken. Ik
schoof tussen de patiënten
die allemaal angstvallig hun
ontblote, gekwetste ledematen beschermden en maakte
zo van de andere kant kennis
met de wachttijden in de zorg.
Terwijl naast mij de ene patiënt na de andere werd binnengeroepen, bestudeerde
ik de etalagepop die frontaal
in mijn blikveld stond. Vrijwel alle mogelijke lichaamsdelen van deze multi-traumapatiënt waren voorzien van
een gipsverband in een felle
kleur. Het oranje thoraxgips
was daarbij ook nog eens verfraaid met enige voetbalplaatjes. Naast mij voerden twee
patiënten net een uitgebreide

Uiteindelijk wist ik toch
een afspraak te maken met
de gipsverbandmeesters.
Op de gipskamer komen
patiënten van allerlei afdelingen als chirurgie, orthopedie,
neurologie, plastische chirurgie, kinder- en interne-geneeskunde en reumatologie.
Ook komen er vanaf de ernaast gelegen Spoed Eisende
Hulp-afdeling nog een aantal
patiënten per dag voor een
tijdelijk gips. De meest voorkomende behandelingen zijn
het ‘gewone fracturen’ van
pols, vinger en enkel.
Maar de gipsverbandmeesters leggen bijvoorbeeld ook
spreidbroekjes aan bij kinderen met oa. een heupluxatie.
Dat gebeurt vaak onder röntgendoorlichting op de OK.
De specialisatie tot gipsverbandmeester die gevolgd kan
worden door verpleegkundigen en eventueel fysiotherapeuten, duurt 2 jaar en houdt
zoals de naam zegt niet alleen
gips, maar ook een belangrijk
deel verbandleer en wondverzorging in, bijvoorbeeld
belangrijk bij kinderen met
een spaakverwonding, wat
vaak slecht geneest en tot
necrose van het hieltje kan
leiden.
Er werd mij direct een kijkje
gegund in ‘de doos van
Pandora’, zoals de patiënt het
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zelf uitdrukte. Geboeid trad
ik naderbij en inderdaad was
er in het onderbeengips een
keurig dekseltje gemaakt,
om beter naar de wond
te kunnen kijken, dat er
speciaal voor mij nog even
afgelicht werd.
Vervolgens keek ik mee bij
de verwijdering van een zogenaamd ‘halovest’ bij een
patiënt die bij een ernstig
ongeluk een cervicale wervelfractuur had opgelopen.
Het halovest bestond uit een
indrukwekkende constructie
met daarin een ring die met
schroeven bevestigd was aan
de schedel. Het geheel steunde op de romp door middel
van een soort harnas. Omdat
de nekspieren helemaal niets
meer gewend waren, werd
een halskraag met kinsteun
aangemeten door de ook
aanwezige instrumentenmaker, terwijl de orthopeed
de schroeven uit de schedel
draaide. Dit allemaal zonder
verdoving! Het grootste deel
van het halovest wordt hergebruikt, maar met de schroeven kan dat niet, omdat de
puntjes altijd een beetje
krom trekken. Zij werden
dan ook netjes in een potje
gedaan en door meneer meegenomen als relikwie. ‘Oh,
nu kan ik je eindelijk weer
eens gewoon een kus geven!’,
sprak zijn vrouw verlicht en
nadat de gaatjes in de schedel
met jodium behandeld waren, voegde ze de daad bij
het woord.
Stilletjes verliet ik het echtpaar en achter het volgende
gordijn zat ‘superW’ zoals
op zijn gips was geschreven
al klaar. Het was een indruk-

wekkend thorax-armgips,
volgeschreven met allerlei
hartenkreten, om de schouder te immobiliseren.
W. had nog wel diverse suggesties in het belang van volgende patiënten over hoe het
gips beter kon, zodat je meer
in evenwicht liep. Hij had
een operatie van een tumor
in de humerus ondergaan,
waarbij naast bot ook diverse
spieren waren weggenomen.
Door de plaatsing van donorbot, kon de arm gespaard
worden. Nu mocht het gips
er dan eindelijk af. Dit gebeurde dmv. een oscillerende
zaag. Deze produceerde een
ongelooflijke hoeveelheid
herrie (± 90 decibel), maar
trilde slechts, waardoor je
hem rustig op je huid kon
zetten, mits je niet te hard
drukte, zoals gedemonstreerd
werd op de eigen huid.
Bovendien weten de gipsverbandmeesters door ervaring
precies hoe dik het gips is.
Onder het gips zit nog een
laag watten en is er meestal
aanzienlijke spieratrofie,
waardoor het gips vrij los zit
bij verwijdering. Nu de arm
er ontbloot en stilletjes bij
lag, werd W. ook wat stiller.
Hij kreeg een abductiekussen
aangemeten, dat met een riem
met klittenband om z’n middel zat, zodat hij daar de arm
op kon laten steunen, want
de spierfunctie stelde nog
niet veel voor.
‘Ik ben er!’ werd er ondertussen luid geyelld en er arriveerde een medewerkster van het
LUMC die tussen de bedrijven door een nieuwe polsbrace liet aanmeten voor haar
hypermobiele gewrichten.
Ze demonstreerde me even
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de vergaande bewegingsuitslagen van een paar vingers
en terwijl ik verbaasd was
over de flexibiliteit vertelde
ze dat ze helaas afgekeurd
was voor haar huidige werk.
Ze koos voor een blauwe
brace dit keer, maar was
helaas immuun gebleken
voor de ‘kleurentherapie’
van de gipsverbandmeesters.
Eerder had ik al met een studiegenoot gefilosofeerd over
de theorie van de verschillende kleuren gips van de laatste
jaren en onze eindconclusie
was dat het vast is om af te
leiden. Mensen gaan nadenken over vrolijke kleuren,
in plaats van over hun pijn.
De braces worden gemaakt
van glasfiber en hebben het
grote voordeel boven gips
dat ze afneembaar zijn. Eerst
wordt een verband rondom
aangelegd, waarna het doorgeknipt wordt en er klittenband op bevestigd wordt.
Deze vorm van fixatie wordt
tegenwoordig veel gebruikt,
onder andere bij het carpaaltunnelsyndroom, waarmee
later nog een mevrouw arriveerde. Zo krijgen de pezen
en zenuwen van de pols wat
rust.
Tijdens een lekker kopje thee
werd mijn aandacht afgeleid
doordat verwoede pogingen
gedaan werden om een klein
fixatiepinnetje uit de duim
van een patiënt te trekken.
Deze besloot om toch maar
even op de behandeltafel te
gaan zitten, terwijl er een
grotere tang werd gehaald.
Met dit vervaarlijk uitziende
werktuig was het pinnetje er
echter in één keer uit en het
werd ook alweer in een potje
gedaan. De volgende patiënt

had ook ‘allemaal enge verhalen’ voor me, want naast diabetes had hij ook psoriasis
en daarom was hij maar wat
door de vloedlijn gaan wandelen, want zout water is goed
had de dokter gezegd. Helaas
had hij door de perifere neuropathie geen gevoel meer in
zijn voeten en bleek bij thuiskomst dat hij volledig onder
het bloed zat. Hij was al bekend op de gipskamer. Nu
kreeg hij ter bevordering van
de genezing van enige wonden op de voet een gips aangemeten dat je niet snel over
het hoofd zag, al was het al
vanwege de kleur, geel. ‘Past
mooi bij mijn auto, die is ook
geel,’ verklaarde hij. Handig
werd met het felgele glasfiber
(zonnebril gratis bijgeleverd,
zou mijn zusje opmerken)
een loopgips aangelegd. Dit
stak wel heel nauw, want door
het ontbreken van gevoel in
de voet, mogen er geen scherpe randjes aan de binnenkant
zitten en moet het geheel ook
extra stevig zijn, omdat meneer de voet makkelijker stoot
en niet kan voelen vanwege
de neuropathie.
Ondertussen werden wij opgeschrikt door een kloppen
op de deur. Gezien het seizoen
hadden wij collectief de primaire associatie ‘Sinterklaas’
en vol verwachting klopte ons
hart. Er gebeurde echter niets;
geen handen vol met lekkers,
niet eens één pepernoot verscheen er om de hoek. Na een
tweede kloppen en een tweede ‘ja’, kwam een klein jongetje van een jaar of tien naar
binnen, een formulier demonstratief voor zich uithoudend.
Er werd gezegd dat hij meteen verder kon komen: ‘Oh,

even mijn vader halen!’ en
met vader trad hij weer binnen. De laatste bleek de patiënt, die een onderarmsbrace
nodig had. Het zoontje fungeerde als tolk, maar toen de
gipsverbandmeester vroeg
wat de kleur moest worden,
antwoordde hij direct, zonder
ook maar enige ruggespraak
te plegen: ‘rood!’. Vader keek
een beetje verlegen, maar kon
er weinig meer tegen doen.
Ik volgde ondertussen de
demonstratie van een botgroeistimulator aan een
jonge patiënt met een slecht
genezende fractuur van het
os scaphoideum. Het apparaat, dat werkt met magnetische straling en bevestigd
werd op het gips, zag er
indrukwekkend uit. Een
mooie manier om drugs mee
te smokkelen, bedacht de
jongen hardop. Hij had ook
al eens zijn pols, sleutelbeen,
beide benen en een enkel
gebroken; hij deed aan rugby
namelijk. Nu al anderhalf
jaar niet, maar daar zou dit
apparaat hopelijk verandering in brengen en zo tevens
een operatie overbodig
maken. ‘Het wordt toch geen
roze hè?’ klonk het opeens
heel verontwaardigd en wat
teleurgesteld vanuit de andere hoek. Gelukkig wist men
de jongen ervan te overtuigen
dat het kleverige glasfiber van
vader echt felrood werd na
opdrogen en niet roze.

De poli liep ten einde en mij
werden nog enkele moderne
fixatiematerialen en -technieken getoond, zoals het lichtgewicht softcast en fractomed,
dat ook afneembaar is. Dit is
bijvoorbeeld handig bij letsel
van de achillespees. Het gips
wordt door gebruik van andere materialen zoals glasfiber
vaak steeds dunner, behalve
in de VS. Waar men hier met
vier laagjes volstaat, worden
er in Amerika twaalf lagen
aangelegd, teneinde iedere
vorm van schadeclaims door
bv. kapot gips voor te zijn.
Tot slot werd mij nog een
vingerspalkje aangemeten,
gemaakt van een thermoplastiek, voorzien van gaatjes.
Dat werd eerst verwarmd in
een waterbad van 60 graden
Celsius, waarna het precies
naar mijn vinger gevormd
kon worden. Na enige tijd
was het weer hard en kon
het worden doorgeknipt.
De klittenbandjes werden
achterwege gelaten, maar
zo stond het ook heel stoer.
Helaas was ik even later
toch genoodzaakt om het
af te doen, aangezien het
me verhinderde om verdere
notities te maken en ja, ik
was tenslotte gekomen om
een artikel te schrijven…
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