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Van de redactie
Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van `In dit Verband`.
Menigmaal is er bij U op aangedrongen een artikel aan te
leveren daar het een vakblad is “voor en door de gipsverbandmeester”. Deze uitgave mag zich verheugen in het feit, dat we
als een van de weinige keren artikelen hebben gekregen welke
we voor een volgende editie moeten bewaren bij gebrek aan
plaatsingsruimte!
Deze editie is grotendeels gevuld met artikelen welke voortkomen
uit de eindscripties, gemaakt ten behoeve van het afstuderen
van de LOG 2000-O. Dit
heeft weer een bont scala aan
onderwerpen opgeleverd.
Een erg praktisch onderzoek,
gedaan naar het hergebruik
van Fractomed welk product
in 63% van de gipskamers in
Nederland gebruikt wordt,
gedaan door Jan de Vries , leverde belangrijke informatie op
die meegenomen kan worden in de dagelijkse praktijk.
Kees Donker deed onderzoek naar verschillende behandelingsmethoden bij een MT V fractuur en deed een goed onderbouwde aanbeveling.
Een kijkje in de toekomst laat Erik van der Heide ons nemen
met betrekking tot ons beroepsprofiel en de ontwikkeling die
het beroep van gipsverbandmeester met zich meebrengt: het
t.z.t. accrediteren van onderzoek, het bezoeken van symposia,
het schrijven van een artikel maar ook het verwerven van
meerdere taken op het grensvlak van cure en care.
Jan van Doorn deed een inventarisatie naar de gipsklachten
waar mensen mee komen op de gipskamer.

Het is weer goed te weten hoe de COTG-tarieven zijn ontstaan
in de loop van de jaren; Jan Cees Reijnders laat dit nog eens
de revue passeren in een erg overzichtelijk stuk. Ook Henri
Severijns ging op werkbezoek in Afrika en weet ons op een
boeiende manier te interesseren.
Deze keer is er ook veel te melden van het VGN bestuur:
een verslag van de laatst gehouden, goed bezochte ALV in het
Wilhemina Kinderziekenhuis te Utrecht, een afscheidswoord
van de scheidende penningmeester Ton Dubois. Vanuit de
`Schoolbanken` en het
Opleiding Instituut zijn
ook weer nieuwe zaken te
melden.
Dat er veel dingen gebeuren
naast het werk van de gipsverbandmeester, welke wel
een relatie met werk hebben,
getuigen enkele verslagen van congressen en symposia.

Door onderzoek
wijzer worden!

De redactie van
“in dit verband”
wenst jullie een
gelukkig en gezond
2003
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Drs. Anja Adelerhof, wondconsulent in het Meander
Medisch Centrum te Amersfoort, doet verslag van een
interessante casus bij een diabetisch patiënt welke behandeld
werd met vacuümtherapie, een methode welke steeds meer
wordt toegepast bij voornamelijk chronische wonden.
De redactie wenst U een jaar met erg veel werkplezier toe!
Namens de redactie,
Jelle Wijma
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Ben Kamphuis

Studiereis Cast-technieken
Een korte weergave over de studiereis op 8, 9 en 10 oktober jl. naar
Neuwied (Duitsland), wederom georganiseerd door Lohmann & Rauscher.
De groep bestond uit 16 gipsverbandmeesters uit diverse
uithoeken van Nederland.
Op de eerste dag gingen we
nadat we in het hotel aangekomen waren heerlijk eten en
bowlen!
De tweede dag moesten we
‘s ochtends vroeg op en werden
daarna naar de gipsruimte
van de firma Lohmann &
Rauscher gereden.
Aldaar heeft de heer Bohn, een
Duitse collega gipsverband-

meester, een aantal van zijn
casttechnieken laten zien met
zowel Cellacast Xtra als ook
met de nieuwe polypropyleen
cast: Cellacast Active.
Ook van onze kant hebben
we elkaar vele technieken
laten zien. Iedereen deed
even enthousiast mee aan de
workshop. Een collega uit
‘s Hertogenbosch had nog
een leuke vinding gedaan
om een kniekoker boven de
femurcondylen beter af te
laten steunen met een gemodificeerd uitspuithandvat
met brede steunkussens erop.
Erg leuk bedacht, werkte
voortreffelijk.

‘s Middags heb ik een
presentatie gehouden over
“De nabehandeling van een
onderbeenamputatie met een
afneembare stomploopkoker
met stelt”. Deze was gemaakt
van Cellacast Active.
Voor sommige collegae weer
de mogelijkheid om hun
specialisten over te halen,
om tot deze behandelingsvorm over te stappen. Verder
mochten we ‘s avonds een
kijkje nemen in het ziekenhuis van onze Duitse collega
en tevens hebben we zijn
werkruimte ook bezichtigd.
De laatste dag moesten we
weer vroeg op en na het ont-

bijt zijn we naar de fabriek
geweest, waar we een rondleiding hebben gehad. Een
ieder heeft een certificaat in
ontvangst kunnen nemen,
deze werd uitgereikt door
Louis Vijverberg, Product
Marketing Manager en
organisator van de Firma
Lohmann & Rauscher.
Van onze kant willen we
hem en alle anderen dan
ook bedanken voor de leuke
dagen. Een ieder heeft het erg
prettig en leerzaam gevonden.
Ik zou zeggen: " Vooral doorgaan op de nieuwe ingeslagen
weg, misschien met meer
Duitse collegae".

Wally Verhoeven

De BSN Medical Mountainbike Tour

BSN, de samenvoeging van
Beiersdorf en Smith and
Nephew, is recent met een
ontzettend aardig initiatief
gestart richting de gipsverbandmeesters. Tony van
Leeuwen, rayon manager

intramuraal, staat bekend
als een getalenteerd en uiterst
begenadigd mountainbiker.
In samenwerking met zijn
broer houdt Tony in zijn vrije
tijd ATB-cliniques in Slenaken
Zuid Limburg.
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BSN is sinds de zomer gestart
met het inviteren van gipsverbandmeesters voor een dagje
gezond afzien in Limburg.
Op 28 juni jl. stonden we dan
met 14 hyperenthousiaste
meesters klaar om de modder
in te duiken. Voor de start
legde Tony nog uit hoe de fiets
en vooral het schakelen werkte
"und ab mit der Post".
Zwaar was het wel zo bultje
op bultje af. Maar er was ook
tijd om te genieten van uitzonderlijke panorama’s en
natuurlijk was er ook enige
competitie wie zowel als eerste
boven als als eerste beneden
was.
Gelukkig had Tony veiligheidstechnisch alles goed
onder controle en werden

zijn adviezen goed opgevolgd.
De avonduren werden gevuld
met heroïsche verhalen over
de dagprestaties en rijkelijke
Mexicaanse schotels.
Een echte aanrader voor de
licht sportieve gipsverbandmeester.
Wally Verhoeven,
gipsverbandmeester
Maxima Medisch Centrum
Eindhoven
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Jan de Vries

Is Fractomed een disposable???
Dit artikel beschrijft een onderzoek wat is gedaan naar de herbruikbaarheid
van Fractomed spalken. Met dit onderzoek is duidelijkheid geprobeerd te
krijgen over de mogelijkheden of onmogelijkheden van het hergebruik van
Fractomed spalken.
1 keer 20º, 3 keer 65º, 2 keer
70º, 2 keer 75º, 5 keer 80º, 2
keer 90º, 1 keer 95º. 20 graden is duidelijk aan de lage
kant. De rest ligt hoger dan
de adviestemperatuur.
Disposable of niet?
9 gipskamers vinden van wel
en 12 vinden van niet. Dit
komt aardig overeen met de
14 hergebruikers die we in
dit onderzoek tegenkwamen.
Wat vindt het bedrijf
ervan?
Wat is Fractomed?

Fractomed is een speciaal
voor medische toepassing
ontwikkeld polyvinylalcohol
product.Het is hypo allergeen,
ademend, zeer sterk, weegt
slechts 1/10 van mineraal
gips (80 % is lucht), is vormvast na verwerking en het is
makkelijk te verwijderen.
Een nadeel van Fractomed
is dat het duur is. Eén
Fractomed achterspalk kost
€ 28,10, terwijl een spalk
aangelegd van mineraal gips
slechts ongeveer € 3,- kost.
Vragenlijsten en interviews

Gebruik
44 vragenlijsten zijn verstuurd
naar willekeurige gipskamers,
verspreid over het hele land.
Het doel was om te kijken
of er landelijk verschillende
ideeën waren over het werken
met Fractomed. 33 lijsten
werden teruggestuurd, een
respons van 75%. In 21 van
de 33 gipskamers wordt
Fractomed inderdaad gebruikt
(63 %). Gesteld kan dus
worden dat Fractomed een
veel gebruikt product is.

Hergebruik
Al deze 21 gipskamers gebruiken de spalken twee keer voor
dezelfde patiënt, na de spalk
weer in de stoombak gelegd te
hebben. Op zich niet opmerkelijk omdat de spalken zich
daar prima voor lenen. In 13
van de 21 gipskamers worden
de spalken ook weer voor een
andere patiënt gebruikt nadat
deze opnieuw in de stoombak
was gelegd. Dus meer dan de
helft van de gipskamers doet
aan hergebruik. Dat een
"gerecyclede" spalk schoon
moet zijn is duidelijk, maar is
een "schone spalk" wel schoon?
Dit moet blijken uit het verdere onderzoek.

Ook aan de firma Medeco
(leverancier van Fractomed)
is een enquête formulier
gestuurd, tevens is de vertegenwoordiger van Medeco
uitgenodigd voor een per-

soonlijk gesprek. Hierin
gaven zij aan dat de spalken
te hergebruiken zijn en dat
het disposable is. Het schoonmaken en het hergebruik is
wel voor de verantwoordelijkheid van de desbetreffende
gebruiker. Er zijn ziekenhuizen die de spalken 5-6 keer
wassen. Een nadeel is wel dat
de impregneerlaag tijdens het
wassen verloren gaat, waardoor de spalk versneld vocht
op zal nemen, en daardoor
weer sneller zacht zal worden.
Deze waterafstotende laag is
juist expres aangebracht!
Tevens zal de spalk een langere
tijd nodig hebben om uit te
harden.
De stoombak dient op 90º C.
te worden gebruikt.
>>

Micro-organismen op de huid
Coagulase-negatieve staphylococcen
Bacillus spp.
Geen sporenvormende gram positieve coccen
Acinetobacter spp.
Staphylococcus aureus
Gram-negatieve coccen

Micro-organismen op de spalken voor de stoombak
Staphylococcus aureus
Gram-negatieve coccen
Pseudomonas spp.
Bacillus spp.

Temperatuur
De gemiddelde temperatuur
die men aanhoud voor het
werken met de stoombak is
ongeveer 90º, soms wat hoger,
soms iets lager. De stoombak
staat bij 16 gebruikers de gehele
dag aan tijdens werktijden.
Maar op hoeveel graden staat
de stoombak dan stand-by?
Hier werd een grote variëteit
aan antwoorden gezien:
9

Coagulase-negatieve staphylococcen
Klebsiella oxytoca

Micro-organismen op de spalken na de stoombak
Coagulase-negatieve staphylococcen
Bacillus spp.
Pseudomonas spp.
Chryseomonas spp.
Non-enterobacteriaceae
Tabel 1: resultaten van de uitstrijkjes van huid en spalken.

in dit

Verband

<<
De bak mag gedurende de
gehele dag aanstaan met een
temperatuur van 60º C., bij
een lagere temperatuur wordt
het een kweekvijver van bacteriën. Uit testen is gebleken
dat de bak ook bij hergebruik
van spalken gewoon schoon
blijft, wel is het advies om de
bak eens per 2 weken schoon
te maken met schoonmaak
azijn. En daarna te vullen
met gedistilleerd water om
extra kalkaanslag te voorkomen.
Hoe schoon is “schoon”?

In samenwerking met de
afdeling medische microbiologie is een onderzoek gedaan

naar bacteriën op gebruikte
Fractomed spalken. Het doel
was om na te gaan of bacteriën
die op de huid voorkomen
zich ook kunnen hechten op
Fractomed spalken. Tevens is
er gekeken hoe deze bacteriën
zich vervolgens gedragen in de
stoombak. Er is een onderzoek
gedaan met tien proefpersonen, vier gebruikte spalken zijn
gekweekt. Tevens zijn stukjes
spalk in een bacterie cultuur
gedoopt en vervolgens in de
stoombak gelegd om de bacteriegroei in kaart te brengen.
In eerste instantie is de rubberen rand, het water en het
rooster van de stoombak zelf
gekweekt. Dit om uit te slui-

Bacteriestammen

Minuten

Corynebacterium jeikeium

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermius

Pseudomonas auriginosa

Escherichia coli

ten dat deze materialen de veroorzaker zijn van eventueel
aanwezige bacteriën op de
spalken. Hieruit bleek geen
groei. De kweek van het
rooster bevatte Micrococcus
species <+. Deze bacterie is
een normaal op de huid voorkomende bacterie, en het
aantal was gering, dus daar
zijn geen problemen mee.
De stoom biedt geen
zekerheid
Drie proefpersonen kregen een
spalk aangelegd (met kous en
watten) en droegen deze
gedurende 3 dagen, dag en
nacht. Van de huid werd voor
en na de spalk een uitstrijkje
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gemaakt. Van de spalk werd
na het dragen een uitstrijkje
gemaakt en nadat de spalk in
het stoombad is geweest
(tabel 1). Vervolgens zijn een
viertal bewaarde (gedragen)
spalken gekweekt. Voordat ze
in de stoombak kwamen werden o.a. de volgende bacteriën
gekweekt: Staphylococcus
aureus, Bacillus species,
Pseudomonas, Klebsiella
oxytoca en Neisseria Species.
Nadat de spalken 5 minuten
in de stoombak hadden gelegen werden bepaalde bacteriën
nog steeds op de spalken
gevonden, o.a. de Bacillus
species, dit is een bacterie
die weinig problemen geeft,
en de Pseudomonas, deze
bacterie kan ontstekingsreacties aan de huid veroorzaken.
Dus ondanks dat de spalken
al een tijdje hadden gelegen
was er toch nog bacterie groei
aanwezig, waarvan een aantal
de stoombak ook nog heeft
overleefd!
Schijn bedriegt
Ook werd een tiental door
patiënten gedragen spalken
na gebruik gekweekt, dit zowel
voor als na de stoombak procedure. De spalken leken
redelijk schoon. Maar zowel
voor als na het stomen werden
bacteriën aangetroffen. Na
het stomen was het aantal wel
minder maar niet alles was
weg. Aangetroffen werden een
aantal soorten huid bacteriën
zoals coagulase negatieve
Stafylokokken, maar ook en
Chryseomonas species. Schijn
lijkt dus te bedriegen, redelijk
schoon maar toch niet schoon.

>>
Tabel 2: resultaten van besmette stukjes spalk voor bepaalde tijd in de stoombak.
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Stoomtijd
Tot slot zijn stukjes Fractomed
in cultures van verschillende
stammen bacteriën gedoopt.
Deze stukjes werden vervolgens bepaalde tijd in de stoombak gelegd en zijn daarna op
bloedagar platen gestempeld
om te kunnen bepalen hoelang de spalken in het stoombad moeten liggen om de
micro-organismen dood te
krijgen (tabel 2). Dat het
aantal kolonies soms lijkt te
groeien komt waarschijnlijk
doordat meerdere stukjes spalk
in de cultures zijn gedoopt
en de ene meer “besmet” is
geraakt als de ander. Het aantal kolonies op de stukjes spalk
verminderd wel in de stoombak, maar niet alles verdwijnt.
Nadat de onderzoeken waren
afgerond is de stoombak nogmaals gekweekt, zowel het
rooster en het water waren
schoon, dit ondanks de grote
hoeveelheid bacteriën die in
de stoombak zijn geweest.
De wastest
Uit de enquête en het vraaggesprek met de vertegenwoordiger is gebleken dat de spalken gewassen zouden kunnen
worden. Zeven achterspalken
zijn 7 keer gewassen in een
trommelwasmachine en
gedroogd op de verwarming
en nadien gekeken of de spal-

Figuur 1

ken nog steeds modeleerbaar
zijn en voldoende uitharden.
Niet bekeken is of door het
wassen micro-organismen
verwijderd worden.
De spalken lijken door het
wassen weinig te veranderen,
ze zijn na het wassen iets
gekrompen, en merkbaar is
dat de spalken sneller geneigd
zijn om vocht op te nemen.
Dit is vooral lastig in de stoombak als het water nog wat staat
te borrelen als de bak nog niet
volledig op temperatuur is.
De hardheid blijft ook goed.
Dit is getest door een achterspalk bij een "patiënt" aan te
leggen en die vervolgens na
het hard worden weer te verwijderen. De spalk is dan niet
meer buigbaar. Om deze test
kracht bij te zetten is de spalk
op twee bokjes gelegd en is
deze belast met 18 kg en 45 kg
(fig.1 en 2). Natuurlijk is dit
niet een echt onderbouwde
test. Volgens mij zou de fabrikant hier beter onderzoek
naar moeten doen.
Gevolgen C.E. keurmerk
bij hergebruik
Op het moment dat Fractomed spalken worden gewassen, veranderd het product en
is de gebruiker dus aansprakelijk voor de gevolgen. De
verantwoordelijkheid ligt
volledig bij de gipsverband-

meester, hij is degene die
de beslissing neemt om het
materiaal te hergebruiken of
niet. De productaansprakelijkheid komt dan te vervallen.
Wat we niet moeten vergeten,
is de contractuele-aansprakelijkheid. Als een patiënt naar
een ziekenhuis gaat verwacht
hij dat hij een goede zorg
krijgt met kwalitatief goed
materiaal. Op het moment
dat Fractomed hergebruikt
wordt voor meerdere patiënten kun je je afvragen of je
nog wel kwalitatief goed
materiaal gebruikt. Wanneer
je dat doet ben je volledig
aansprakelijk voor je daden.
De firma zegt ook bewust
nergens zwart op wit te zetten dat de spalken eventueel
gewassen kunnen worden,
omdat ze daar niet op aangesproken wil worden, oftewel
zij wil daar geen verantwoordelijkheid voor dragen. In
richtlijn 3b van de Werkgroep
Infectie Preventie over reiniging en desinfectie staat een
hoofdstuk over het hergebruik
van disposables3. De kernpunten zijn: het voordeel van
werken met disposable is dat
de kwaliteit van de middelen
constant is, en na gebruik hoeft
geen aandacht te worden
besteed aan reiniging en desinfectie. Het middel wordt
gewoon weggegooid. Ook
aan disposables worden door
de fabrikant hoge eisen gesteld,
hierdoor zijn ze vaak kostbaar.
Om kosten te besparen zou je
kunnen overwegen om, tegen
het advies van de fabrikant in,
disposables na reiniging
opnieuw te gebruiken. De
Wet op medische hulpmiddelen verbiedt het hergebruik
van disposables niet expliciet.
Daarom dient hergebruik
aan strikte voorwaarden te
voldoen.
De instelling die disposables
hergebruikt, neemt daarmee
de productverantwoordelijkheid over van de fabrikant en

Figuur 2
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moet daarom kunnen aantonen dat:
1. Het proces waarmee de
gebruikte voorwerpen
gereinigd en gedesinfecteerd wordt, is vastgelegd
in gedetailleerde werkvoorschriften.
2. Het proces is gevalideerd,
zodat is aangetoond dat
de gehanteerde methoden
een veilig toe te passen
product opleveren.
3. Samenstelling en eigenschappen van de materialen en de constructie van
het medische hulpmiddel
niet veranderd als gevolg
van reiniging en desinfectie.
4. Voor elk medisch disposable dat wordt hergebruikt is bepaald hoeveel
keer dit kan worden hergebruikt. Ieder hergebruik
moet worden geregistreerd,
zodat wordt voorkomen
dat het maximaal aantal
keren hergebruik wordt
overschreden.
Hergebruiken van medische
hulpmiddelen komt meestal
voort uit economische motieven. Door disposables meermalen te gebruiken kunnen
in principe kosten worden
bespaard. Om na te gaan of
er inderdaad kosten kunnen
worden bespaard en deze
besparing opweegt tegen het
risico dat met hergebruik
gepaard gaat, moeten de volgende aspecten worden overwogen:
- de kosten van een nieuw
medisch hulpmiddel
- de kosten van ontwikkeling van het reinigingen desinfectie proces
- de kosten van validatie van
bovenstaande processen
- de kosten van onderzoek
naar de biologische fysische,
chemische en mechanische
eigenschappen van het product na bovengenoemde
processen
>>
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- de kosten die voortvloeien
uit de aansprakelijkheid bij
falen van het hulpmiddel
met letsel tot gevolg.
- de kosten voor het uitvoeren van de reiniging en
desinfectie.
Economisch verantwoord
hergebruik van medische
disposables zal in een beperkt
aantal gevallen mogelijk zijn.
Gezien de bijzondere risico's
die bij het hergebruik spelen
en de aansprakelijkheid bij
falen van het medisch hulpmiddel, is het aan te raden
om de beslissing tot hergebruik te laten nemen door
een commissie die door de
directie van het ziekenhuis
is benoemd.
Uitkomsten

Uit de enquête is blijkt dat
Fractomed spalken veelvuldig
gebruikt wordt op de gipskamers in Nederland. Waarschijnlijk meer dan 60% van
de gipskamers gebruikt de
spalken. Een groot aantal
daarvan doet ook aan hergebruik van de spalken. Dit sluit
aan op wat er bij ons op de
gipskamer gebeurd. De één
doet wel aan hergebruik de
ander niet. Ook de leverancier
antwoordt dat hergebruik bij
een volgende patiënt mogelijk
is, maar hierover staat niets in
een bijsluiter. Duidelijk was
dat de spalk voor hergebruik
wel schoon moest zijn, de
eisen daarover waren nogal
divers. Optisch schoon leek
in de meeste gevallen genoeg
om de spalken te kunnen hergebruiken. In een aantal ziekenhuizen werden de spalken
gewassen voordat ze opnieuw
bij een volgende patiënt worden aangelegd. Meer dan de
helft van de gebruikers stelt
dat Fractomed geen disposable is. Ook de leverancier
antwoordt in de vragenlijst
dat Fractomed geen disposable
is maar tijdens het gesprek

wordt dit weer terug gedraaid,
wel een disposable dus.
Bacteriologisch onderzoek
Op de huid zitten microorganismen die zich ook op
de Fractomed spalken kunnen
hechten. Door de spalken in
het stoombad te leggen, neemt
de dichtheid van bacteriën wel
af, maar niet alles gaat dood.
Ook optisch schone spalken
zijn toch vies volgens de
kweekuitslagen.
Ook gebruikte spalken die al
een tijdje in de kast hadden
gelegen waren niet vrij van
bacteriën ook niet na een
stoombak procedure.
De gebruikte spalken kunnen
op deze manier nog wel patiënten infecties bezorgen.
Zondermeer hergebruiken bij
andere patiënten is af te raden.
Er is niet naar virussen zoals
Hepatitis B en HIV gekeken.
Als er bloed en wondvocht
op/in de spalk aanwezig is zou
er mogelijk ook Hepatitis B of
C virus en of HIV aanwezig
kunnen zijn.

materiaal en zodoende trek je
de verantwoordelijkheid naar
jezelf toe. Als een spalk op een
verantwoorde manier wordt
hergebruikt, ben je gebonden
aan strenge regels.
Conclusies

Fractomed spalken worden
veelvuldig hergebruikt, waarschijnlijk vanwege het financiële voordeel. Waarschijnlijk
realiseert de gebruiker zich
niet dat als hij/zij de spalk hergebruikt ook de verantwoordelijkheid voor hem/haar is.
Wassen lijkt een goede oplossing maar niets is minder
waar, daar het product wel
degelijk verandert. De eindverantwoordelijkheid voor het
hergebruik en de eventuele
gevolgen daarvan liggen altijd
bij diegene die besluit tot
hergebruik. Hergebruik bij
dezelfde patiënt blijft wel
mogelijk omdat uit de test is
gebleken, dat hierdoor geen
bacteriën in de stoombak
komen.

De fabrikant gaat ervan uit
dat de gebruiker voldoende
geïnformeerd en geschoold is
om met het materiaal om te
gaan. Zolang de fabrikant
niet komt met een goede bijsluiter met daarin het hergebruik van de Fractomed spalken beschreven, gaan wij op
onze gipskamer niet hergebruiken bij een andere patiënt.
Ik raad andere collega's aan
dit ook niet meer te doen.
Het is niet verstandig om
financiële voordelen te laten
tellen boven de kwetsbaarheid
van de gipsverbandmeester.
Misschien is het beter om op
zoek te gaan naar een goedkoper alternatief, of toch maar
hopen dat de fabrikant snel
met een goede bijsluiter komt,
waarin staat hoe we de Fractomed spalken op een verantwoorde manier kunnen hergebruiken.

Aanbevelingen

Uitkomst Wastest
Fractomed laat zich goed
wassen, het product lijkt weinig te veranderen, een klein
beetje krimpen is waargenomen en het waterafstotende
laagje is verdwenen. De kracht
lijkt niet verloren gegaan, dit
denk ik te weten naar aanleiding van de eenvoudige testen
die ik heb gedaan. Maar om
deze uitkomsten valide te
maken zal op uitgebreidere
schaal onderzoek moeten
worden gedaan.
Uitkomsten uit de literatuur
Uit de literatuur blijkt duidelijk dat je medische hulpmiddelen niet zomaar kunt hergebruiken, je komt n.l. zelf
in de problemen als er wat
gebeurt met de patiënt bij
wie je een gebruikte spalk
aanlegt. Wordt de spalk
gewassen dan verander het
12

Een aanbeveling zou kunnen
zijn om de fabrikant te vragen
om met een goede bijsluiter
te komen, en hun woorden
kracht bij te zetten, door zwart
op wit te zetten dat Fractomed
spalken wasbaar zijn. Het is
erg jammer dat de fabrikant
de verantwoordelijkheid volledig naar de gebruiker schuift.
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Kees Donker

Onbelast belast
Experimenteel onderzoek is gedaan naar de fractuur van het proximale deel van het os metatarsale V.
Dit om eenduidigheid na te streven in het doorgaans controversieel beleid in de behandeling van deze
fractuur. Classificatie van de fractuur is die van Mann & Coughlin. Vier methodes zijn gebruikt om
data te verzamelen: hoekmeting van de fractuurspleet; radiologische consolidatie; verdere behandeling;
beleving van subjectieve klachten. De scores zijn verwerkt middels de Mann-Whitney-U-toets om een
significant verschil aan te duiden. De uitkomst is een indicatie.
Het onderzoek

Er is gekozen voor een experimenteel onderzoek naar de
fractuur in het proximale deel
van het os metatarsale V. Het
beleid van een fractuur in dit
gebied is doorgaans controversieel te noemen. Middels
dit onderzoek is getracht eenduidigheid na te streven in
de behandeling van fracturen
in dit gebied.
De onderzoeksvraag is of deze
fracturen beter belast, dan wel
onbelast behandeld kunnen
worden. Een onderzoek of
deze fracturen beter behandeld
kunnen worden met een
onderbeencast, dan wel een
cast met een rigide zone ligt
de bedoeling om dit na de
opleiding te realiseren.
Mijn verwachting is, dat deze
patiënten het best behandeld
zouden kunnen worden met
een belast onderbeencast, daar
door het gebruik van voet- en
onderbeenmusculatuur een
betere circulatie wordt bewerkstelligd en de vascularisatie
toeneemt. Dit komt ten goede
aan de osteogenese en consolidatie. De conditie van de
musculatuur van voet en
onderbeen blijft door oefenen
cq. lopen gehandhaafd. Dit
voorkomt atrofie, maar kan
meer pijn veroorzaken door
beweging van de fractuurdelen.
Een vroegtijdige mobilisatie
maakt de patiënt minder
afhankelijk van derden en een
snellere deelname aan het
sociale leven cq. arbeidsproces. Eventuele nadelen hierbij
kunnen zijn dat er distractie

door de peroneuspees op kan
treden, meer pijn op kan treden en meer “wijsheid” van de
patiënt wordt gevraagd. Om
welke fractuur gaat het hier.
De gebruikte indeling is die
van Mann & Coughlin welke
indeling in ons ziekenhuis
wordt gebruikt. Zij onderscheiden een drietal fracturen
in het proximale deel van het
MT V.
Type 1: overgang metafysediafyse (zgn. Jones fracturen),
type 2: als type 1 met oud
letsel en type 3: tuburositas,
intra en extra articulaire fracturen.
Anatomie

Het proximale gedeelte van
het os metatarsale V articuleert proximaal met het os
cuboideum en mediaal met
het os metatarsale IV. Het
kapsel van het tarsometatarsale gewricht en dat van het
intermetatarsale gewricht
proximaal van het os metatarsale V wordt verstevigd met
ligamenten tarsometatarsalia
plantaria en dorsalia en de
ligamenten metatarsalia plantaria en dorsalia. Aan de plantaire zijde hecht ook een deel
van het ligamentum plantare
longum aan het proximale
deel van het os metatarsale V.
Op dit beperkte gebied hebben
ook verschillende spieren hun
insertie dan wel oorsprong.
Onder anderen zijn te noemen de m. peroneus brevis
en niet in alle gevallen de m.
peroneus tertius (aftakking
van de m. extensor digitorum
longus). Voorts zijn er nog
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een aantal spieren in de voet
voor die regio ook van belang,
zoals de m. abductor digiti
minimi, de m. flexor digiti
minimi brevis, de m. opponens digiti minimi en de mm.
interosseï plantares/dorsales.
De vascularisatie van het
proximale deel van de metatarsale V wordt verzorgd door
de arteria nutricia, die tot
ongeveer 1,5 cm van het proximale deel van de metatarsale
V doorloopt van af de schacht,
de metafysaire arteriën, die
als een web om het proximale
deel van de metatarsale V liggen en daar rondom het bot
binnentreden en in mindere
mate is er sprake van periostale
bloedvoorziening. Duidelijk
moge zijn, dat vascularisatie
problemen zich eventueel
kunnen voordoen bij een
fractuur in het gebied van de
overgang van diafyse naar
metafyse. Smith et all heeft
hier onderzoek naar gedaan
door bij kadaverspecimen de
arteriën te injecteren met
India inkt of barium sulfaat
suspensie.

trauma een onderbeencast en
er wordt een röntgenopname
gemaakt. De onderzoekgroep
wordt belast behandeld en de
controlegroep onbelast.
Twee weken post trauma
komt de patiënt terug voor
een wissel van de cast en een
röntgenopname.
Zes weken post trauma wordt
de cast verwijderd en gaat de
patiënt voor een röntgenopname.
Populatie

In de periode van het verzamelen van data, totaal 9 maanden,
zijn er 31 mensen gezien met
een fractuur in het proximale
gedeelte van de metatarsale
V. (N is 25). Vier patiënten
hebben i.v.m. privé omstandigheden afgezien van deelname
aan het onderzoek en 2 patiënten zijn gaandeweg het onderzoek geëxcludeerd.
Van fractuurtype 2 zijn geen
patiënten geïncludeerd. Op
dit type wordt in de verdere
beschrijving niet meer teruggekomen.
De gebruikte

De behandeling

scoremethodes

De omschreven behandelingen
in de literatuur zijn divers en
niet eenduidig. Voor een
overzicht van de literatuur
verwijs ik naar mijn onderzoeksverslag. Er wordt gebruik
gemaakt van een onderzoekgroep en een controlegroep.
Het type fractuur wordt vastgesteld en het opvolgende
nummer is bepalend in welke
groep de patiënt komt.
Allen krijgen een week na het

1.Hoekmeting en
dislocatiemeting
Hiervoor zijn de opnames
gebruikt van de traumadatum,
één, twee en zes weken post
trauma. Op de röntgenopname worden een drietal lijnen uitgezet. Een lijn op het
gewrichtsvlak proximaal van
het os metatarsale V, waar
deze articuleert met het os
cuboïdeum. Een lijn wordt
uitgezet die haaks op de
>>
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vorige lijn staat. Door de cortex wordt een lijn geplaatst
van het midden van het distale
deel naar het midden van het
proximale deel. De laatste
twee lijnen kruisen elkaar en
vormen een hoek. Indien er
verandering van het aantal
graden van de hoek is opgetreden, heeft er een verandering van de stand van de
fractuur plaatsgevonden.
De gemiddelde dikte van de
metatarsale V bij de groepen
ligt op 13,5 mm, dit op de
röntgenopnames gemeten.
Dit houdt in dat bij een toename van 1 mm dislocatie
van de fractuurspleet de
gemeten hoek met 4 graden
toeneemt. Dit was bij de
onderzochte patiënten niet
het geval. Bij een merendeel
van de mensen is bij de
tweede en derde röntgenopname een lichte verbreding
van de fractuurspleet te zien,
die bij de laatste opname verdwenen is. Dit is toe te
schrijven aan de osteolyse die
in de eerste twee weken na
het trauma plaatsvindt. Bij
geen van geen van de metingen werd een verschil aangetroffen.
2.Radiologische consolidatie
of niet 6 weken post trauma
Een volgend meetpunt is aan
het eind van de behandelperiode van 6 weken. Alle röntgenopnames zijn bekeken en
er is vastgesteld of er radiologische consolidatie heeft
plaatsgevonden. Bij 13 van de
25 patiënten (52%) is er geen
sprake van radiologische consolidatie 6 weken post trauma.
Onderverdeeld in de verschillende groepen:
Type 1:
Onderzoeksgroep
2 van de 6 (33,3%)
Controlegroep
3 van de 5 (60%)

Type 3:
Onderzoeksgroep
4 van de 8 (50%)
Controlegroep
4 van de 6 (66,6%)
Bij beide controlegroepen
heeft een patiënt een osteopenisch beeld ontwikkeld.
3.Polikliniek bezoek en
verdere behandeling 6 weken
post trauma
Van de 25 patiënten zijn 7
patiënten (28%) 1 of 2 keer
terug geweest op de polikliniek
1 patiënt is nog verder behandeld met een immobiliserend
verband, 1 patiënt is doorverwezen naar de fysiotherapie.
Uitgezet in de verschillende
groepen:
Type 1:
Onderzoeksgroep
1 van de 6 (16,6%),
2 keer poli bezoek.
Controlegroep
2 van de 5 (40%),
waarvan 1 patiënt 2 keer poli
bezoek.
Een patiënt van de controlegroep is verder behandeld met
een immobiliserend verband
Type 3:
Onderzoeksgroep
1 van de 8 (12,5%),
1 keer poli bezoek.
Controlegroep
3 van de 6 (50%),
waarvan 1 patiënt 2 keer poli
bezoek.
Een patiënt van de controlegroep is doorverwezen naar
de fysiotherapie.
Opgemerkt kan worden, dat
van de onderzochte patiënten
van de controlegroep, dus de
groep die met een onbelast
onderbeencast is behandeld,
vaker terugkomen op polikliniek cq. langer klachten hebben. Ook zijn het twee patiënten uit de controlegroep, die
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verder zijn behandeld met
fysiotherapie dan wel met
een immobiliserend verband.
4.Telefonische enquête
Het laatste meetmoment is een
telefonische enquête afgenomen nadat de laatste patiënt
uitbehandeld is. Hierdoor
werd inzicht verkregen of in
de subjectieve beleving het
functioneren door het trauma
verandering is gekomen. Het
gebruikte scoreformulier is
een afgeleide van een scoreformulier dat door de orthopaedisch chirurgen gebruikt
wordt t.b.v. enkel arthrodesen.
De gestelde vragen gaan over
pijnbeleving, looppatroon,
loopafstand, gebruik hulpmiddelen, traplopen en een
vraag omtrent de stabiliteit.
De antwoorden op deze vragen zijn gekoppeld aan een
score. Hoe hoger de score, hoe
beter de patiënt de subjectieve
beleving van zijn/haar functioneren inschat. Opgemerkt kan
worden, dat de deelnemende
patiënten van de controlegroep
bij zowel fractuurtype 1 en 3
de subjectieve beleving hebben
meer aan functioneren te
hebben ingeboet dan de
experimentele groep.
5.Het geheel aan scores
verwerkt in de
Mann-Whitney-U-toets
Om de scores te verwerken
is gekozen voor de MannWhitney-U-toets. Deze
methode wordt gebruikt, daar
dit een toepasbare berekeningsmethode is, indien er met
kleine groepen wordt gewerkt
en men een onderzoeksgroep
met een controlegroep met
elkaar wil vergelijken. Voor
dit onderzoek is het significantieniveau op 5% gesteld.
Voor wat betreft fractuur type
1 kan er geen significant verschil worden aangetoond
(U=19). De coördinaten 6/5
liggen tussen 5 en 25. Dit valt
binnen de norm.

Bij fractuur type 3 kan er wel
een significant verschil worden
aangetoond (U=42). De coördinaten 8/6 liggen tussen 10
en 38. Dit valt buiten de norm.
Conclusie

Bij geen van de deelnemers
van de onderzochte groep is
gebleken, dat de fractuurspleet
toeneemt en de gemeten hoek
naar verhouding toeneemt
(toename van 1 mm dislocatie van de fractuurspleet betekent dat de gemeten hoek met
4 graden dient toe te nemen).
Bij een merendeel van de
mensen is bij de tweede en
derde röntgenopname een
lichte verbreding van de fractuurspleet te zien, die bij de
laatste opname verdwenen is.
Volgens de literatuur ontwikkelt 38% van de patiënten een
delayed union. Bij de onderzochte patiënten heeft zich
tot 6 weken post trauma geen
delayed union ontwikkeld
Bij de onderzochte patiënten
van de controlegroep, dus de
groep die met een onbelast
onderbeencast is behandeld,
zijn twee patiënten die een
osteopenisch beeld hebben
ontwikkeld. Eveneens is gebleken, dat bij verschillende
deelnemers zowel uit de
onderzoeksgroep als de controlegroep nog geen gehele
radiologische genezing heeft
plaatsgevonden. Hierbij kan
opgemerkt worden, dat dit
meer het geval is bij de controlegroepen. Van de onderzochte patiënten zijn het de
degenen van de controlegroep,
dus de groep die met een
onbelast onderbeencast is
behandeld, die vaker terugkomen op polikliniek cq.
langer klachten hebben.
Twee patiënten uit de controlegroep dienden verder
behandeld te worden met
fysiotherapie dan wel met
een immobiliserend verband.
De ondervraagde patiënten
van de controlegroep bij zowel
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fractuurtype 1 en 3 hebben de
beleving meer aan functioneren te hebben ingeboet dan
de experimentele groep. Voor
wat betreft fractuurtype 1 is
er met de totaal scores geen
significant verschil aangetoond. Een proximale fractuur
van het os metatarsale V kan
het best één week post trauma
behandeld worden met een
onbelast onderbeencast.
Opgemerkt moet wel worden,
dat het hier om een heel kleine
onderzochte groep gaat en
getwijfeld kan worden of dit
wel correct dan wel representatief is. Voor wat betreft fractuurtype 3 is met de totaal
scores wel een significant verschil aangetoond. Een proximale fractuur van het os metatarsale V kan het best één
week post trauma behandeld
worden met een belast
onderbeencast.

Aanbevelingen.

Fractuurtype 1:
aan de uitslag mag geen of
weinig waarde worden
gehecht. Het betreft hier een
onderzoek met een heel kleine
groep. Hierdoor kan een vertekend beeld worden weergegeven. Er is weliswaar geen
significant verschil aangetoond, maar toch kan gesteld
worden, dat de deelnemers uit
de controlegroep frequenter
terugkomen op de polikliniek,
één patiënt osteopenie heeft
ontwikkeld en deze groep een
mindere beleving hebben
omtrent hun functioneren.
Dit pleit juist voor het tegenovergestelde van de uitkomst.
Uit eerder onderzoek is gebleken, dat 38% een delayed
union ontwikkelt. Dat is bij
dit onderzoek niet gebleken.
Met dit gegeven lijkt het mij
raadzaam, dat het onderzoek

op dezelfde wijze wordt voortgezet totdat een respectabel
aantal mensen heeft geparticipeerd in het onderzoek,
zodat een meer representatieve
uitkomst gepresenteerd kan
worden.
Fractuurtype 3:
de uitkomst van de MannWhitney-U-toets komt overeen met de bevindingen bij
dit fractuurtype. De deelnemers uit de controlegroep
komen frequenter terug op de
polikliniek, eveneens heeft één
patiënt uit de controlegroep
een osteoporose ontwikkeld
en is de beleving van de functionaliteit uit deze groep minder dan bij de onderzoeksgroep. Het is aannemelijk
gemaakt, dat de patiënten met
dit type fractuur behandeld
worden met een belast onderbeencast. De weg ligt nu open
om met dit fractuurtype het

Fractuurtype 1: 12 patiënten
Fractuurtype 2: 0 patiënten
Fractuurtype 3: 15 patiënten
Gemiddelde leeftijd van de deelnemende patiënten van
fractuurtype 1 is 44,5 jaar.
Gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 52,7 jaar.
Gemiddelde leeftijd van de controle groep is 36,3 jaar.
Gemiddelde leeftijd van de deelnemende patiënten van
fractuurtype 3 is 44,6 jaar.
Gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 52,6 jaar.
Gemiddelde leeftijd van de controle groep is 35,4 jaar.

vervolgtraject van dit onderzoek in te slaan. Hierbij wordt
onderzocht of dit fractuurtype
middels een belast combicast
dan wel een belast onderbeen-

cast behandeld dient te worden. Het voorstel is om niet
de inclusietijd maar het aantal deelnemende patiënten
als uitgangspunt te nemen.

C.P. Donker, gipsverbandmeester
Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
e-mail: gipskamer@flevoziekenhuis.nl

Erik van der Heide

Gipsverbandmeester of nurse practitioner
Onder invloed van tal van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de gezondheidszorg gedwongen
tot een efficiënte beroepsuitoefening. Door de toegenomen complexiteit van diagnostiek en uitgebreide
behandelingsopties vragen patiënten steeds meer tijd dan voorheen, terwijl de zorgverleners in steeds
mindere mate continu aanwezig zijn. De sterk veranderende zorgvraag stelt andere eisen aan ziekenhuizen. Arbeidstijdverkorting, werktijdenbesluit, toename van parttime werken, gespannen arbeidsmarkt,
combineren van zorg en arbeid zijn belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, die eveneens hun
invloed doen gelden op de gezondheidszorg. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in het Academisch
Ziekenhuis in Groningen (AZG) een nieuwe structuur van beroepen wordt ontwikkeld, die antwoord
moet geven op de veranderende zorgvraag en die een stevige positie heeft op de arbeidsmarkt.
Care en cure

In de huidige gezondheidszorg
bestaat een grote behoefte aan
verpleegkundigen die kwalitatief hoogwaardige zorg bieden, maar die ook autonoom
en zelfstandig kunnen werken
op het grensgebied van care en
cure. Een mogelijke oplossing
wordt gezien in het inzetten
van gespecialiseerde verpleeg-

kundigen of nurse practitioners (NP). Het kenmerkende
van een NP is dat hij zich op
het grensvlak van care en cure
begeeft. Hiermee neemt de
NP de arts veel routinematig
werk uit handen, met de
bedoeling dat de arts zich kan
toeleggen op het specialistische
onderdeel van zijn vak. Een
NP heeft binnen afgesproken
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kaders een geaccepteerde grote
mate van zelfstandigheid en is
hierdoor in staat de kwaliteit
van zorg te leveren die van hem
wordt gevraagd.
De kernvraag

De NP lijkt op het eerste
gezicht veel overeenkomsten
te vertonen met de gipsverbandmeester. Een gipsver-

bandmeester begeeft zich
eveneens op het grensvlak
van care en cure. Enerzijds
wordt een patiënt begeleid
en voorgelicht door een gipsverbandmeester, anderzijds
wordt van de gipsverbandmeester verwacht dat hij aan
de hand van de röntgenfoto’s
en de anamnese van de
patiënt de diagnose kan
>>
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Nurse Practitioner
• medische diagnose stellen
• behandelplan opstellen
• het doen uitvoeren van de behandeling

Gipsverbandmeester/NP

Gipsverbandmeester

• verzamelen en interpreteren van relevante

• assisteren van een medisch

gegevens

specialist

• neemt deel aan de behandeling door het

• materiaalbeheer

zelfstandig uitvoeren van een specifiek onderdeel
van de behandeling van de patiënt.
• communicatie met de patiënt door het geven
van voorlichting en instructie
• coördinatie van de behandeling
• initiëren van multidisciplinair overleg

stellen en een voorstel doet
voor een gipsbehandeling.
De vraag die dit oproept is,
is de gipsverbandmeester zijn
tijd niet ver vooruit geweest?
Met andere woorden, was
de gipsverbandmeester niet
altijd al een soort NP zonder
dat dit zo genoemd werd?
Deze vraag heeft centraal
gestaan in het onderzoek.

Figuur.1: het werkterrein van
de Nurse Practitioner.

patiënt. De gipsverbandmeester werkt voorts hoofdzakelijk
in opdracht van een arts, op
basis van doorverwijzing en
een gegeven diagnose. De NP
heeft daarentegen een min of
meer zelfstandig werkterrein,
waarbinnen zij een werkdiagnose stelt en een behandelvoorstel doet (fig.1).
Zelfstandigheid in de

Het vergelijk

praktijk

Het onderzoek is vooral
beschrijvend van aard.
Hiertoe zijn de functies van
gipsverbandmeester en NP
in een historisch perspectief
geplaatst. Aan de hand van de
functieomschrijvingen (zoals
toegepast in het AZG) worden
de beide functies ‘op papier’
met elkaar vergeleken en vervolgens getoetst aan de praktijk. Uit het onderzoek zijn
een aantal verschillen naar
voren gekomen tussen beide
functies. Zo begeeft de NP
zich op een breder werkterrein
dan de gipsverbandmeester.
De NP is gericht op de algehele gezondheidstoestand van
de patiënt: Oorzaak, behandeling en gevolgen van de
ziekte. De gipsverbandmeester
is voornamelijk gericht op de
behandeling van de ziekte/
aandoening en de gevolgen
van de behandeling voor de

De geconstateerde verschillen
komen echter niet overeen
met de dagelijkse praktijk
van de gipsverbandmeester.
Toetsing van resultaten aan
de praktijk heeft laten zien,
dat de gipsverbandmeester
veel activiteiten doet zonder
noodzakelijke tussenkomst
van een arts. Bovendien is
gebleken dat de gipsverbandmeester vele malen zelfstandiger werkt dan de huidige
functieomschrijving doet vermoeden. De afgeleide vraag
die is meegenomen in dit
onderzoek is, of het mogelijk
en wenselijk is dat de gipsverbandmeester ‘meelift’ op de
veranderende beroepenstructuur in de gezondheidszorg.
Is het denkbaar dat de functie
van gipsverbandmeester zich
ontwikkelt in de richting van
de NP. Zowel de orthopeed
als de traumatoloog zien
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haalbare mogelijkheden om
de gipsverbandmeester onder
bepaalde condities (duidelijk
afgebakend gebied, behandelprotocollen) meer taken van de
specialist over te laten nemen
en dit ook te formaliseren.
Conclusie

De eindconclusie is dat onder
een aantal condities het zeer
goed denkbaar is dat de gipsverbandmeester als NP gaat
werken. Door deze ontwikkeling te realiseren zal het thans
geconstateerde verschil tussen
de functies van NP en gipsverbandmeester verdwijnen.
Aanbevelingen

Het strekt tot aanbeveling om
de realisatie van dit traject op
een zorgvuldige, systematische
en multidisciplinaire wijze
aan te pakken. Creëren van
draagvlak binnen de medische
discipline is noodzakelijk.
Zonder dit draagvlak zullen
artsen niet bereid zijn taken
en verantwoordelijkheden uit
handen te geven. Ook het
management in de organisatie
moet overtuigd zijn van de
meerwaarde van deze functieontwikkeling. Het inzetten

van deze ontwikkeling zal
ontegenzeggelijk leiden tot
efficiëntere patiëntenzorg en
toename van kwaliteit van
zorg en behandeling.
Misschien moet de vereniging
na gaan denken over de toepasbaarheid van de gipsverbandmeester als NP`er op de
gipskamer!
Dit onderzoek over de overeenkomsten tussen de functies
van gipsverbandmeester en
nurse practitioner is uitgevoerd
in het kader van de afronding
van de opleiding tot gipsverbandmeester. Het onderzoek
heeft plaatsgevonden op de
polikliniek van de afdeling
chirurgie van het AZG.
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Namens het bestuur kan ik u
mededelen terug te kunnen
zien op een geslaagde Algemene Ledenvergadering in
het gastvrije Wilhelmina
Kinderziekenhuis te Utrecht.
Hartelijk dank aan het ziekenhuis en de sponsoren van de
dag: IMD, Lohmann en Rauscher, Huntleigh Healthcare en
Genimedical.
Goede discussie tijdens de ALV
en een viertal interessante
voordrachten tijdens het sprekersprogramma. Dank aan
Truus Kalkman voor de organisatie van de dag!
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PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra
mw. T. Kalkman - Baelde,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
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Helaas namen we tijdens de
ALV afscheid van Ton Dubois.
Jarenlang actief geweest als
bestuurslid van de VGN, vele
jaren als penningmeester.
Natuurlijk veel lovende woorden aan Ton gericht door de
voorzitter en Bram de Graaf,
meer dan verdiend na deze
jarenlange inzet voor onze
vereniging. Onder applaus
werd hem het erelidmaatschap
van de VGN aangeboden!
Elders in dit blad vind U zijn
afscheidspeeche aan.
Als nieuwe penningmeester
werd Joris Ruhe gekozen. Vorig
jaar werd deze opvolging al aan
de leden voorgelegd daar de
penningmeester in functie
moet worden gekozen. Er ging
dan ook al een jaar inwerken
en voorbereiden aan deze functie wisseling vooraf.
Het bestuurslidmaatschap
van Cor Feyten werd zoals
verwacht onder applaus verlengd.
Ondanks de moeilijke periode
na het recente overlijden van
zijn echtgenote wilde Cor toch
graag zijn functie continueren.
Een stap die door zijn collega
bestuurders zeer wordt gewaardeerd.
Aan de meeste recent gediplomeerde gipsverbandmeesters
kon het VGN insigne worden

uitgereikt. Voor een enkeling
vindt die gebeurtenis volgend
voorjaar plaats.
Congressen en bijscholingen
Voor het volgende jaar staat
ook een bijscholing voor de
gipsverbandmeester gepland
rondom `Handletsels`. De
mensen die zich al hebben
ingeschreven zijn verzekerd van
een plaats, daarna is er wellicht
ruimte voor nieuwe inschrijvingen.
Op 20 februari 2003 wordt het
congres `Kinderen en Sport`
georganiseerd. U ontving al
informatie met een veelbelovend programma.
Onze Belgische zustervereniging organiseert op 11 oktober
2003 een internationaal congres.
Noteer deze data alvast in uw
nieuwe agenda.
Functie waardering
Academische
Ziekenhuizen FUWAVAZ

Binnen de algemene ziekenhuizen is FWG nog maar
gedeeltelijk afgerond en zijn
er nog de nodige discussies.
Binnen de academische ziekenhuizen wordt een andere
systematiek ontwikkeld, de
FUWAVAZ.
Aanleiding voor enkele leden
om bij het bestuur te informeren naar de stand van zaken.
Wim Hovestad van de Unie
Zorg en Welzijn gaf tijdens de
ALV een goede uitleg. Ook
de Unie Zorg en Welzijn en
met name Wim is nu sterk
betrokken bij de invoering van
dit nieuwe systeem. Het zit
anders in elkaar dan FWG en
vraagt om een andere aanpak.
Namens de VGN heeft Max
Doodkorte zitting genomen
in een voorbereidende werkgroep Arbeidsvoorwaarden.
Volgend jaar zal het traject
duidelijker worden en wanneer
mogelijk zal de Unie zorg
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dragen voor duidelijke informatie van alle gipsverbandmeesters werkzaam in de
academische ziekenhuizen.
Beleidsplan VGN

Tijdens de ALV werd het
beleidsplan van de VGN
gepresenteerd. Eigenlijk nog
in een concept vorm, de leden
werden gevraagd mee te denken en te reageren. Antoinette
Brandenburg plaatste wat
opmerkingen bij het hoofdstuk Opleiding. Deze opmerkingen worden deels meegenomen in de definitieve versie.
De discussie tijdens de ALV
hield zich met name bezig met
de invulling van de marktkrapte en hoe daarmee om te
gaan. Het bestuur is de mening
toegedaan dat na onderzoek
van de leeftijdsopbouw en de
daarmee samenhangende
noodzaak tot opleiden duidelijkheid zal ontstaan over de
toekomstige behoefte. FWG
en arbeidsmarktkrapte mogen
elkaar niet beïnvloeden en
leiden tot een voortdurende
(te) beperkte opleidingsinstroom. De inschaling in onze
beroepsgroep dient te worden
vastgesteld op basis van een
functieomschrijving en kwaliteiten, niet beïnvloed door
arbeidsmarktkrapte.
Ik mag u namens het bestuur
een goede start van het nieuwe
jaar toewensen!
Peter van den Berg,
secretaris VGN.
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Diplomering LOG 2000- O
Op 24 september j.l. vond
de diplomering plaats van de
LOG 2000-O. De recreatieruimte van het Opleidings
Instituut was goed gevuld
met familieleden, vrienden
en collegae van de 14 nieuw
gediplomeerden. Ook de
bekende medische firma’s
toonden hun belangstelling.
Carla van ’s Gravemade (hoofd

specialistische opleidingen
van het OI) heette de gediplomeerden en gasten van harte
welkom en introduceerde de
diverse sprekers.
Namens de Opleidingscommissie van de VGN feliciteerde
René van der Lugt de groep en
gaf hen nog een leermoment
mee: “gipsen zonder inzicht
leidt tot een gipser zonder
uitzicht”. Om hiermee de
noodzaak tot verdere uitbreiding van kennis en kunde kort
samen te vatten.
Vervolgens sprak Antoinette
Brandenburg de groep toe en
kon men met behulp van een
digitaal fotoboek een indruk
krijgen hoe het er tijdens cursusweken (en uitstapjes) aan
toegaat.
Als laatste speechte en zong
Manfred Jacobs namens de
groep. De LOG 2000-O

(afgekort als LOG 00-O)
betekende niet “3 maal niks”!
Ondanks, of juist dankzij, de
grote leeftijdsverschillen en
geografische afkomst was het
een gezellige en gemotiveerde
groep waar de prestaties
(theorie en praktijk) en
eindpresentaties op een
hoog niveau kwamen.
Tenslotte werd Antoinette
bedankt voor haar inzet en
begeleiding met bloemen
en een cartoon.
Hierna volgde de uitreiking
van de 14 diploma’s en 2
bewijs van deelname aan
het theoretische gedeelte.
Truus Kalkman overhandigde
namens de VGN de bloemen.
Onder het genot van een
hapje en drankje konden
de nieuw gediplomeerden
worden gefeliciteerd.

In Memoriam
Terwijl hij zondagochtend,
25 augustus 2002, deelnam
aan de Ride for the Roses,
een fietstocht ten behoeve
van de kankerbestrijding,
overleed volkomen onverwacht onze collega gipsverbandmeester Hub Muris
(55) uit Schaesberg. Vrij kort
na de start kreeg hij een hartstilstand. Reanimatie mocht
niet meer baten.
Hub was een ervaren fietser
en hij had zich er op verheugd, dat hij de plaats kon
innemen van een collega.
Met plezier kwam hij zijn
startnummer afhalen en
nam zijn plaats temidden
van de 62 collegae die deel
uitmaakten van het bedrijfs-
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team van Atrium MC uit
Heerlen.
Hub Muris werd geboren op
9 oktober 1946 in Schaesberg. In 1968 begon hij in
het ziekenhuis van Brunssum
aan de opleiding tot A-verpleegkundige. Een verkeersongeluk noopte hem te stoppen met de opleiding. Toch
wilde hij zo graag in de verpleging werken, dat hij jaren
later, in 1978 zijn studie hervatte en in augustus 1979
afstudeerde. Hub werkte in
Atrium MC te Brunssum
aanvankelijk op de intensive
care en later jarenlang op de
spoedeisende hulp.
In september 1981 behaalde
hij het diploma gipsverbandmeester. In de functie van

gipsverbandmeester was hij
de laatste jaren werkzaam
op de gipskamer in Atrium
te Brunssum. Vorig najaar
vierde hij nog zijn 25 jarig
dienstjubileum.
Hub was een zachte, vriendelijke man. Zijn racefiets
was zijn grote hobby. Vele
uren bracht hij fietsend door.
Vaak kwam hij met de fiets
naar het werk in Brunssum.
Fanatiek als hij was, nam
Hub wel eens een omweg,
alleen omdat hij zo genoot
van de tochtjes op de fiets.
Hub.
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Afscheidsspeech van de
scheidende penningmeester
Door tijdgebrek tijdens de Algemene LedenVergadering ging mijn
afscheidsspeech enigszins verloren, maar ik wil hem jullie niet onthouden.
Beste collegae.
Eens moest het er toch
van komen om afscheid te
nemen als penningmeester
van de vereniging. Dit kan
je niet je hele leven blijven
doen. Ik had al eens eerder
bij het bestuur aangegeven
om te stoppen maar dan
kwam toch weer de vraag:
" Joh, ga toch nog even
door", en iedere keer liet
ik mij dan weer overhalen.
Als ik terugblik naar begin
jaren '80 dat er in een klein
landje als Nederland twee
verenigingen waren de Nederlandse Vereniging van Gips- en
Verbandmeesters (de NVG),
die zichzelf als een soort elite
korps bestempelde en de
NederlandseVereniging
van Gipskamerpersoneel
(de NVGP), mensen die ook
op de gipskamer werkten en
hetzelfde werk deden.
Gelukkig hebben deze twee
verenigingen elkaar gevonden
in 1990 en zijn we een fusie
aangegaan met de naam
Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland (VGN).
Dit betekent dus dat de VGN
dit jaar 12 1/2 jaar bestaat.
Ik heb deze vereniging zien
groeien van een gezelligheidsclubje eind jaren '70 tot een
zeer professionele vereniging
zoals deze nu is. Hier is achter
de schermen heel hard aan
gewerkt door alle bestuursleden welke ik in mijn zittende
periode heb zien komen en
gaan en het nu zittende bestuur.
Dit alles Pro-deo!.
Ook was het zo dat als er een
bestuurslid wegging of wilde
aftreden dat er aan mij werd

gevraagd of ik nog iemand
wist voor deze functie. Het
werd meestal aan mij gevraagd
omdat ik door mijn commerciële-functie op elke gipskamer
in het land kwam.
Ook had ik altijd een typisch
gezegde naar de persoon die ik
vroeg: “ Ik had zo in gedachten”. Bedenktijd, nooit van
gehoord, gewoon doen.
Ik heb zo heel wat bestuursleden, nu nog zittend, binnen
het bestuur gehaald.
Eind vorig jaar stond mijn
besluit echter vast. Ik begon
al een beetje tot de veteranen
binnen het bestuur te horen,
daar kwam nog bij dat ik tijdens mijn zomervakantie vorig
jaar met de veteranenziekte
(Legionella) opgezadeld werd.
Ik heb het licht van de hemel
gezien, maar door alertheid
van mijn vrouw gelukkig op
aarde gebleven!
Toch werd weer gevraagd doe
het nu nog 2 jaar dan heb je
25 jaar vol gemaakt.
Ik heb het nu 23 jaar gedaan,
3 jaar als algemeen lid binnen
het bestuur en 20 jaar als penningmeester. Een mooie tijd
toch, maar eigenlijk te lang.
Ook nu werd er weer gevraagd: “Had je al iemand
in gedachten?”.
Natuurlijk. Joris Ruhe.
Jullie hebben hem nu zelf,
unaniem gekozen.
Het bestuur van de VGN
heeft hem ook al leren kennen.
In de voorjaarsvergadering
werd hij al als een opvolger
naar voren geschoven. Hij
heeft een beleidsweekend
meegemaakt en ook mogen
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aanzitten voor jullie bij besprekingen met de Unie Zorg en
Welzijn, om alvast in de keuken te kijken wat er allemaal
speelt en HEEL belangrijk
wat het allemaal gaat kosten.
Hij is nu ongeveer een jaar
ingewerkt en kent het klappen van de zweep. Ik weet
zeker dat hij het nog beter
gaat doen dan ik. Hij is een
gedreven man en weet wat
hij doet. Alvorens Joris alles
kan overnemen moeten er
nog een paar formaliteiten
bij de Kamer van Koophandel en de Postbank
geregeld worden. Dit alles
zal zijn beslag hebben op
1 januari 2003. Tot die tijd
kunnen alle declaraties bij
mij worden ingediend.
Om mijn betoog af te sluiten
wil ik toch graag nog een zaak
naar voren brengen.
Een penningmeester blijft toch
een penningmeester en zal
altijd over geld blijven zeuren.
Elk jaar zijn er mensen die
hun contributie niet op tijd
betalen. Sommige bellen met
een grote mond als zij een
groter bedrag op hun acceptgiro vinden of een aanmaning
krijgen.
Ook dit jaar zijn het er weer
zo’n veertig van de 334.
Waarom toch? Iedereen krijgt
een acceptgiro toegestuurd
met alles ingevuld, er hoeft
alleen maar een handtekening
gezet te worden. Lijkt voor
sommige toch erg moeilijk.
Zal het helpen als er een
machtiging met de acceptgiro meegestuurd wordt? Ik
weet het niet want dan moet
er nog meer gedaan worden
zoals naam, adres, postcode,
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woonplaats en ook nog een
handtekening.
Verder wil ik jullie vanaf deze
plaats heel hartelijk danken
voor het vertrouwen wat jullie
al die jaren in mij hebben
gehad. Ik laat een financieel
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niet onbemiddelde vereniging
achter, al is het wel eens anders
geweest en moest de contributie fors omhoog.
Geef dat vertrouwen ook aan
Joris als nieuwe penningmeester.

Verder wil ik dank zeggen aan
Bram de Graaf (LUMC) voor
de mooie afscheidsspeech en
dank aan alle leden om mij
het erelidmaatschap te geven.
Ton Dubois

Vanuit de schoolbanken
Samenstelling van de
Opleidingscommissie

Na jarenlange inzet voor het
onderwijs aan gipsverbandmeesters hebben Wout Hol
en Edwin van den Klooster
besloten om te stoppen met
de Opleidingscommissie.
Zowel Edwin als Wout zijn
vanaf de oprichting van de
VGN betrokken geweest bij
het opleidingsgebeuren. Edwin
(ook enige tijd voorzitter van
de commissie geweest) stopt
in de loop van 2003. Wout
nam tijdens de ALV in Utrecht
afscheid. Gelukkig blijft Wout
de lessen m.b.t. prothetisering
verzorgen. Namens alle (ex)
cursisten en de VGN bedankt
voor jullie jarenlange inzet
aan de LOG.
Bij- en nascholing

De aangekondigde bij- en
nascholing op 6 november
moest helaas worden verplaatst naar voorjaar 2003.
De toegezegde huisvesting
werd ingetrokken en alternatieven bleken niet acceptabel.
Achter de schermen wordt
gewerkt aan een doorstart.
Concreet nieuws wordt
z.s.m. bekend gemaakt.
De volgorde van aanmelding
blijft van kracht. Tot nu toe
hebben zich 48 personen
opgegeven. Dit betekend dat
er 2 scholingsdagen komen.
De opzet was om de aankondiging via de website en e-mail
te verspreiden. We constateerden echter dat veel leden geen
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e-mail adres hebben doorgegeven aan de secretaris.
Daarom is alsnog een direct
mail uitgegaan om iedereen
te informeren. Ook hier geldt:
wie het eerst komt, die het
eerst maalt. De berichtgeving
via e-mail gaat nu eenmaal
veel sneller dan de gewone
post. Geef je e-mail adres
door aan de secretaris!!!!!!!!!!
Taakinventarisatie

De Landelijke Opleiding
Gipsverbandmeester heeft alle
gipskamers in Nederland een
taakinventarisatie toegestuurd.
Het doel is om met behulp
van de gegevens de theorieopleiding en het POB te
kunnen bijstellen. Het is van
groot belang voor het hele
opleidingsgebeuren dat elke
gipskamer dit formulier invult
en retourneert naar het Opleidings Instituut. Zonder jullie
inbreng kan er geen goed beeld
worden verkregen! Hoewel
de inzendtermijn verstreken is,
kunnen de nagekomen formulieren nog wel in het onderzoek worden meegenomen.
LRVV

Het bestuur heeft een brief
geschreven naar de LRVV met
het verzoek om het beroep van
gipsverbandmeester te erkennen als specialistische verpleegkundige vervolgopleiding.
Dit verzoek wordt ondersteund door het Opleidings
Instituut, de NOV en de
NVT. In oktober ontvingen

wij de reaktie dat het verzoek
in portefeuille wordt gehouden. De LRVV houdt zich in
eerste instantie bezig met de
uitwerking van acht andere
verpleegkundige vervolgopleidingen (oa.SEH, IC). In de
zomer van 2003 neemt men
een besluit over onze aanvraag.
Actueel LOG- nieuws.

Op 24 september vond de
diploma uitreiking plaats van
de LOG 2000-O (elders in
dit blad). De 17 cursisten van
de LOG 2001-O zijn alweer
halverwege de opleiding en
gaan zich de komende tijd
bezighouden met hun praktijkonderzoek en externe stage.
Inmiddels is de nieuwste
lichting van start gegaan:
de 18 cursisten van de LOG
2002-O hebben de eerste
cursusweken en toetsen er
al op zitten.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt,
voorzitter Opleidings
Commissie
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Congres Wondgenezing en Wondbehandeling 2002
18 oktober 2002 te Rotterdam
In de Cruise Terminal, gelegen aan de Maas op de Kop van Zuid in de ruime
en goed geoutilleerde locatie, organiseerde Cappetti Events i.s.m. de Stichting
Wondgenezing en Wondbehandeling, het Ikazia Ziekenhuis, het Medisch
Centrum Rijnmond-Zuid en het Erasmus MC het congres Wondgenezing
en Wondbehandeling.
Groeiende vraag

Het congres werd bezocht
door ongeveer driehonderdvijftig bezoekers bestaande uit
specialisten en anderen uit de
zorgsector, met een directe
betrokkenheid bij wondbehandeling. Het ochtendprogramma bestond uit vier lezingen over de wondgenezing in
het algemeen. Prof. Hovius
schetste ons de huidige situatie
over met name de conservatieve
wondbehandeling. Gezien de
groeiende vraag door de vergrijzende patiëntenpopulatie
en het feit dat kennis en kunde
over de moderne vochtige
wondbehandeling nog niet
overal verspreid zijn, is het
noodzakelijk dat deze kennis
meer in de breedte ontwikkeld
en de patiënten multidisciplinair benaderd moeten worden.
Dhr. R. Legerstee nam ons in
zijn lezing mee door de tijd
langs Magno, Aulus Cornellus
Celsus, Claudis Calu, Guy
de Geruliac, Ambroise Paré,
Lister en Koch met als uitgangspunt dat de oorsprong
van moderne methoden in
de wondbehandeling alleen
maar in ons eigen verleden
kunnen worden gevonden.
De psychologische factoren

Dr. P.E. Price hield een presentatie over de psychologische
factoren in de wondbehandeling. Zij benadrukte dat patiënten met chronische wonden
ook in hun dagelijks leven vele
veranderingen door moeten
maken. Deze veranderingen
bevatten de echte lichamelijke

veranderingen, in geval van
open wonden en de daarmee
gepaard gaande symptomen
die betrekking hebben op hun
conditie. Ondanks deze ingrijpende verandering is er nog
weinig onderzoek gedaan naar
de impact van deze verandering bij de individuele patiënt,
met uitzondering van substantiële brandwonden en
mastectomiën. Het is moeilijk
de psychologische processen
te definiëren die plaats vinden
bij psychische aanpassing,
veranderd lichaamsimago en
het opnemen van informatie.
De kwaliteit van leven wordt
tegenwoordig uitgebreid
onderzocht, maar bij deze
patiëntencategorie staat
research nog in zijn kinderschoenen. Mrs. R. Barlow,
diëtiste, brak in haar presentatie een lans voor meer onderzoek naar de relatie tussen de
voedingstoestand van de
patiënt en de wondgenezing.
Zij verduidelijkte ons de gevolgen van ondervoeding met
betrekking tot de vertraagde
wondgenezing, langere ziekenhuisopnames en complicaties.
De essentie van haar verhaal
was dat planning net zo
belangrijk is als het aanbieden
van voeding.
Wondbehandeling met
laag vacuüm

Dr. K. Bosscha wist op verrassende wijze te vertellen over
de gegeneraliseerde peritonitis
en de open buik behandeling.
De prognose van deze aandoening ten gevolge van een
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perforatie van het maagdarmkanaal, postoperatieve naadlekkage of geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis is slecht.
Ondanks de vooruitgang blijft
de sterfte van deze ernstig zieke
patiënten hoog. Er zijn twee
manieren van behandeling: de
geplande relaparotomie en de
open buikbehandeling. In
geval van deze laatst genoemde
wordt de buik in tegenstelling
tot de relaparotomie niet gesloten, maar afgedekt met een
operatie-foli, waarin drains
worden gelegd en waaraan
met laag vacuüm continu
wordt gezogen. Dagelijks kan
bij deze behandeling de buik
geïnspecteerd en gereinigd
worden. De mortaliteit en de
morbiditeit blijven erg hoog.
De nadelen zijn fistels en
nabloedingen en de problematiek rond gigantische wondbreuken vergt veel chirurgische aandacht.
Dr. W.A. Bleeker vertelde over
de vacuüm assisted closure
therapie (VAC-therapie) bij
de behandeling van gecompliceerde openbuiken. Dit is
een relatief nieuwe methode
om laparotomie-wonden te

behandelen. Het maakt
gebruik van een polyurethaan
spons die luchtdicht wordt
afgesloten nadat het op de
wond is gelegd. Nadat de
spons onder 120 mmHg druk
is gebracht worden alle wondsappen en eventuele (dunne)
fistelsappen afgezogen.
Hierdoor nemen de contaminatiegraad en het oedeem af,
terwijl er toch granulatieweefsel ontstaat door stimulatie
van neo-angionese.
Daarnaast wordt door het
vacuüm de wond kleiner
waardoor zowel mechanische
als biologische factoren de
wondgrootte reduceren.
Het cosmetisch aspect

Na de lunch een drietal presentaties over de behandeling
van littekens. Dr.F.B. Niessen
sprak over de oorzaak en de
behandeling van littekenhypertrofie. Een teveel aan collageen productie tijdens de
wondgenezing waardoor
hypertrofie en keloïden ontstaan, levert voor de patiënt
cosmetische en functionele
problemen. Een duidelijke
oorzaak en derhalve een
>>
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goede therapie ontbreken tot
op heden. Als behandeling
worden vaak interlesionale
corticosteroïdinjecties toegepast en wordt siliconenapplicatie gebruikt al dan niet in
combinatie met drukkleding.
Als wordt gekozen voor excisie, is het belangrijk dit te

combineren met corticosteroïden om recidieven te voorkomen. Dhr. E.M. van der
Velden trakteerde ons op een
bevlogen manier zijn verhaal
over dermatografie, een behandelingsmethode ter verbetering van post-chirurgische
hypertrofische littekens.
Dermatografie levert goede
resultaten op met/of zonder
kenacort en/of kleurstofpigmenten die d.m.v. injecteren
in en rond het litteken worden
ingebracht. Getuigen hiervan
waren meerdere overtuigende
illustraties. Dr. N.S. Moiemen
presenteerde ons het gebruik
van Integra Dermal Regeneration Template voor de reconstructie na brandwonden en

ook reconstructieve plastische
chirurgie en traumata.
Weefselonderzoek van de stadia van vascularisatie werden
besproken. Volledige vascularisatie gebeurde in vier weken.
Ook werd de dermal regeneration Template als drager
voor haarfollikels besproken.
Een workshop

Na deze theoretische sessies
werd er een workshop georganiseerd door de firma Johnson
& Johnson. Hierin werd de
Vulnometer, een handig
apparaat voor het aflezen van
de wondbehandeling, uitgelegd. Maar hierover meer in
een volgende editie. Ook de
werking van Promogran, een

steriele, gevriesdroogde matrix
met de componenten collageen en geoxideerde gegenereerde cellulose. Het bindt en
inactiveert de MMP’s, die voor
eiwitafbraak verantwoordelijk zijn. Chronische wonden
blijven in deze fase van afbraak
hangen. Promogran helpt de
wond met behulp van de
groeifactoren door deze fase
heen.
Al met al een erg leerzame dag
die volgend jaar waarschijnlijk
een derde vervolg zal krijgen.

Cor Gersen

Symposium “De diabetische voet:
een multidisciplinair probleem”
Het symposium werd georganiseerd door “van Well Cosultancy” en vond
plaats in Maarssen op dinsdag 19 november 2002.
Onder de deskundige leiding
van Drs. M. van Putten,
podotherapeut, spraken
Mw. J. Nouwen, diabetisch
verpleegkundige/wondspecialist verbonden aan de
Diabetische Voetkliniek van
het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen, Dhr. J.R. Wijma,
gipsverbandmeester uit het
Leids Universitair Medisch
Centrum en Dhr. E.S. Manning, gipsverbandmeester uit
het Twenteborg Ziekenhuis
te Almelo.
Het evenement werd georganiseerd voor gipsverbandmeesters en podotherapeuten
en er waren 95 deelnemers,
waarvan 10 gipsverbandmeesters en 85 podotherapeuten. Dhr J.R. Wijma is

er in zijn presentatie zeker in
geslaagd ons alle ins en outs
omtrent de neuropatische en
de neuro-ischemische wond
aangaande de diabetische
voet te vertellen opgesierd
met de meest indrukwekkende plaatjes die er in zijn
verzameling te vinden waren.
Mw. Jo Nouwen bracht
gedurende de dag twee
presentaties ten gehore.
De eerste handelde over de
fysio-pathologie van de diabetische voet en de daarmee
samenhangende specifieke
benadering voor wat betreft
de behandeling in het algemeen en de wondzorg in het
bijzonder. In haar tweede
presentatie werd ruim aan22

dacht geschonken aan de
diabetisch voetenkliniek, de
multidisciplinaire aanpak en
de rol van de podotherapeut
en de gipsverbandmeester
daarin.
Dhr. E.S. Manning sprak
over de oorzaken van een
diabetisch ulcus, de wondzorg en drukreductie en verdeling met behulp van
de Total Contact Cast en
de Mabal-schoen.
Het middagprogramma
werd verder opgevuld
met twee workshops van
de firma’s Convatec en
Coloplast, waarin de werking
van meerde producten aangaande de moderne wond-

behandeling werd uitgelegd
en bij welk type wond welk
product het beste toegepast
zou kunnen worden.
Een ontmoeting met andere
leden van het multidisciplinair
team omtrent de diabetische
voet heeft menig uitwisseling
van gedachten gegeven, wat
zeker een meerwaarde heeft
gehad!
Het symposium werd
gesponsord door Coloplast,
Convatec, Johnson &
Johnson, Medical Leather
uit Drunen en WPB Podepot
Weijer uit Veldhoven.
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Verrichtingen en administratie op de gipskamer
Administratieve handelingen worden door menig collega nogal als lastig ondervonden. Het ontneemt
tijd voor de zorg rondom de patiënt. Tijden veranderen. Vroeger verwees de dokter een patiënt naar u
met de mededeling de door hem gevraagde immobilisatie aan te brengen. Kreeg u erg veel patiënten
dan werd dit aangekaart bij de leiding of bij de dokter en werd de aanvraag voor een collega gipsverbandmeester meestal wel gehonoreerd. Als de gipskamer te krap werd kon u niet altijd op begrip rekenen.
Van budgettering was toentertijd niet of nauwelijks sprake. Om de situatie te staven is het in zo’n
geval normaal dit met collega’s te gaan vergelijken. Maar wat gaat u op zo’n moment vergelijken?
Verrichtingen? Patiënten? Vloeroppervlakte? Zuiver gipstechnische verrichtingen? Ook hier is weer
sprake van eigen interpretatie van regels van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Resumé:
er diende duidelijkheid te komen om dezelfde waarden te gaan vergelijken en ervoor te zorgen dat
alle instanties dezelfde normen en waarden kennen en gebruiken.1
Verrichtingen

Allereerst diende de VGN een
commissie in te stellen die de
verrichtingen inventariseerde.
Deze commissie is een samenwerking aangegaan met de
Stichting Centraal Bureau
Verrichtingenbestanden
(CBV).3 Dit bureau inventariseert alle verrichtingen per
beroepsgroep en ordent deze
volgens een bepaald herkenbaar patroon. Vervolgens volgt
implementatie in het automatiseringssysteem BAZIS. Het
grote voordeel van samenwerking met het CBV was
vooral het opschonen van de
systematiek die in Nederland
tot dan toe werd gehanteerd.
In de ziekenhuizen werden en
worden vooral de 03 groep
(medische verrichtingen) en 67
en 68 groep(kunst- en hulpmiddelen) gebruikt. De 67
en 68 groep wordt door ieder
ziekenhuis verschillend ingedeeld en gelabeld, hetgeen
natuurlijk vergelijk op landelijk niveau bemoeilijkt.
De verrichtingen van
de gipsverbandmeester

De 80 codering
Onze beroepsgroep heeft voor
de verrichtingen op het verrichtingenformulier nummer
80 gekregen, gevolgd door de
XX, YY, en Z posities.2 De
commissie heeft bepaald, dat
deze posities staan voor achtereenvolgens Methodiek,

Anatomische lokalisatie en
Techniek.
1. In de Methodiek geeft de
eerste X weer de soort verstrekking, zoals immobilisatie, zwachtelverbanden,
partieel immobiliserende
verbanden, orthesen en
meer. De tweede X geeft
binnen de eerste X verstrekking weer een onderverdeling, zoals bijvoorbeeld
bij immobilisatie spalk,
circulair of andere methodieken.
2. De YY’s, die staan voor de
Anatomische lokalisatie de
eerste Y voor bijvoorbeeld
de onderarm, de tweede Y
voor de lokalisatie op die
onderarm, zoals volair,
ulnair, etc.
3. De lokalisatie Z staat voor
de Techniek, die op zijn
beurt weer is onderverdeeld
in de letters A tot en met Z.
Zo staat A voor aanleggen,
V voor verwijderen en zo
hebben alle technieken voor
de betreffende immobilisatie een eigen letter.
Op deze wijze zijn alle
verrichtingen die door de
Nederlandse gipsverbandmeester worden gedaan
gecodeerd. Nog jaarlijks
wordt deze lijst geoptimaliseerd en aangevuld met
nieuwe technieken.
De 68 codering
Behalve de verrichtingen die
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volgens de 80.XX.YY.Z gecodeerd worden, bestaat onze
declaratie uit nog een tweetal
items.
De eerste is het materiaal
wat voor onze verrichting is
gebruikt. Hierbij is door de
commissie en het CBV besloten tot het gebruik van de 68
codes, die tot dan toe voor
verrichtingen werden gebruikt.
Alle materialen hebben hierin
een plaats verworven, zoals
bijvoorbeeld 680001 voor het
gips (CaSO4.2H2O).

groep gehanteerd met het
laagste C nummer. We zien
dit bijvoorbeeld indien bij een
patiënt een fixateur externe
wordt verwijderd, waarna een
bovenbeengips wordt aangelegd. Voor de externe fixateur
wordt C009 vergoed, terwijl u
voor het bovenbeengips C012
zou kunnen declareren. In dit
geval mag alleen C009 gedeclareerd worden. Jaarlijks worden deze C coderingen qua
prijs aangepast door het CTG
(tabel 1).

De financiële afwikkeling

C008

euro

288,-

Het laatste belangrijke blok op
het declaratieformulier is de
financiële afwikkeling van de
verrichting. Hierbij is bewust
gekozen voor loskoppeling van
verrichting en de declaratie
zelf. Het voordeel hiervan is
de keuze van de gipsverbandmeester voor sec een telling
van de verrichting in geval
er sprake is van materiaal- of
techniek falen. In geval van
multipele verrichtingen in
een zitting kan daardoor weer
gekozen worden voor 1,5 maal
het tarief dat geldt voor de
enkelvoudige verrichting bij
een gelijk verrichtingentarief;
bijvoorbeeld 2 circulaire onderarmgipsen vallen beiden in
tariefgroep C012, wordt nu
dus 1,5 maal het tarief van
C012, is 1,5 maal Euro 63,-.
In geval van verschillende
tariefgroepen wordt de tarief-

C009

a

144,-

C010

a

109,-

C011

a

80,-

C012

a

63,-

C014

a

40,-

C015

a

31,-

Tabel 1: CTG tarieven
CTG-codes

De 80 codes van het CBV/
VGN zijn weer gekoppeld met
andere coderingsystemen die
de gezondheidszorg kent zoals
de CTG-codes. Verdieping
in deze codes bracht de commissie weer tot contact leggen
met het CTG. Bij de diverse
vergaderingen tussen het CTG
en de VGN, brachten velen
veranderingsvoorstellen naar
voren, die meegenomen zouden worden in het aangepaste
vergoedingensysteem.
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Helaas is tot op heden nog
weinig van de door ons
gedane voorstellen terug te
vinden. U kunt dus nog
steeds vreemde tenaamstellingen van vergoedingen
tegenkomen in het declaratiestelsel.
Registreren met CBV

Helaas is het nog niet zo dat
er in Nederland één coderingssysteem is voor de gipskamer.
Derhalve blijft er discrepantie
bestaan tussen het CBV en
het CTG systeem. Daar de
overheid rekent met de uitkomsten van de CBV coderingen, zoals de VGN dat
met hen is overeengekomen,
blijft het zaak voor een ieder
om bij zijn of haar ziekenhuis
aan te dringen om de diverse
automatiseringsbedrijven over
te halen om te gaan registreren
met het CBV systeem. Zoals
eerder gemeld is het dan pas
écht mogelijk om alle cijfers
over één kam te scheren.
College van
Ziekenhuisvoorzieningen
(CvZ)

Een van de instanties die werken met verrichtingen volgens
de CBV telling is het CvZ.
Bij aanvraag tot nieuwbouw
dient een ziekenhuis onder
andere de verrichtingen te
overleggen.4 In het geval van
de gipskamer leidt dit tot de
volgende parameters:
• 3000 tot 3500 verrichtingen per behandeltafel
• 24 m2 vloeroppervlakte
voor de eerste (3000 verrichtingen) behandeltafel
• 12 m2 vloeroppervlakte
voor iedere volgende
behandeltafel
• 12 m2 kantoor/administratie ruimte
• 15 m2 technische ruimte
• 8 m2 doucheruimte
In het algemeen geldt binnen
de VGN, dat 1 gipsverbandmeester ongeveer 4500 verrichtingen per jaar voor zijn

of haar rekening neemt. Een
en ander afhankelijk van de
zwaarte en soort van de verrichtingen en patiëntenpopulatie. Andersom gesteld zou
1 gipsverbandmeester derhalve
de beschikking moeten hebben over 1,5 tafel om aan de
verrichtingen te kunnen voldoen! Zoals uit bovenstaand
voorbeeld blijkt, is het dus wel
degelijk zinvol om op een
goede manier te registreren.
Er zijn praktijkvoorbeelden
te over waarin gipsverbandmeesters of hun ziekenhuis
aangeven geen goede registratie te hebben bijgehouden.
Wel wordt in deze voorbeelden de enorme werkdruk aangegeven, die zij hebben en
dat er diverse specialisten of
multidisciplinaire spreekuren
in de nabije toekomst zullen
gaan komen.
Registratie van
alle verrichtingen

Veel collegae wijzen op de
afdeling patiëntenregistratie,
van waaruit al het cijfermateriaal moet komen. Echter veel
instellingen registreren of alleen
patiënten, of alleen betaalde
verrichtingen. Het mag in zo’n
geval duidelijk zijn dat deze
collega’s minder verrichtingen
scoren dan dat zij in werkelijkheid gedaan hebben. Een
groep verrichtingen die vaak
niet worden geregistreerd zijn:
hechtingen verwijderen, gips
verwijderen, elastische kousen,
gipscontroles en nog enige
andere niet betalende verrichtingen. Deze verrichtingen
bestaan wel in het CBV systeem, maar niet in het CTGsysteem; deze dienen door de
instellingen middels 0 code
(alleen telling) te worden aangemaakt. Op jaarbasis vormen
deze verrichtingen een consistent deel van alle verrichtingen.
Registratie leidt tot
beheersmanagement

Uit bovenstaand verhaal blijkt
24

dat registreren wel degelijk
een vast bestanddeel van ons
dagelijks werk moet zijn.
Registratie moet niet alleen uit
het oogpunt van personeelsmanagement of nieuwbouw,
ook voor beheersmanagement
is het van grote waarde.
Landelijke normering van kosten en tijd per product zorgen
ervoor dat budgettechnisch
gefundeerde uitspraken gedaan
kunnen worden op ieder
gewenst tijdstip.
Noodzakelijk hiervoor is
inzicht hebben in en een
punctuele administratie door
alle personeelsleden van de
gipskamer. Invoering van de
dagelijkse data in een geautomatiseerd database programma
is onontbeerlijk. Komend
van een systeem dat werd bijgehouden in een boekje, vroeg
ik mij al snel af of één en ander
niet eenvoudiger en overzichtelijker gemaakt kon worden.
Binnen het oude DOS systeem was daarvoor het Lotus
1-2-3 data base programma
beschikbaar. De basis werd
gelegd voor een geautomatiseerd budget systeem voor de
gipskamer verrichtingen.
Tot op heden wordt dit systeem steeds verder geoptimaliseerd, up-to-date gehouden
en door diverse gipsverbandmeesters in het land gebruikt.
Vragen over het uitgavenbeleid
door anderen kunnen op een
adequate wijze beantwoord
en gepareerd worden, onderbouwd door dit systeem.

Het systeem

Het huidige systeem draait
onder Excel van Microsoft’s
Office. Horizontaal worden
alle verrichtingen, patiënten
van de diverse afdelingen en
poliklinieken en materiaalsoorten separaat geteld;
verticaal alle verrichtingen,
patiënten en materiaalsoorten per dag. In een aparte
sectie wordt budgettechnisch
gekeken naar: uitgaande kosten en tijds-investeringen. Het
gehele systeem kijkt ook naar
de totale telling per maand,
per kwartaal, per halfjaar en
per jaar.
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Hans Hageman

Rik Kuiper neemt afscheid
als gipsverbandmeester

In 1976 kwam Rik naar het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
te Amsterdam om de opleiding
te volgen tot gipsverbandmeester. Bovendien zou hij collega
Verwaayen, hoofd gipskamer,
opvolgen die met pensioen zou
gaan. Aangezien Rik opgeleid
moest worden en er geen
gediplomeerde gipsverbandmeester aanwezig was, bleef
collega Verwaayen na zijn
pensionering nog een jaar
werken om Rik op te leiden.
Rik kwam terecht in een kliniek die hoog aangeschreven
stond wat betreft de wervelkolomchirurgie en vooral de
behandeling van de scolioses.
Voor de theorielessen moest hij
nog naar Nijmegen en later
naar Geleen.

In zijn beginperiode kwamen
de eerste kunststofverbanden
op de markt, wat een hele
revolutie was. Op dat gebied
is er in de periode dat hij gipsverbandmeester was ook heel
wat verbeterd tot de verbanden
die wij nu tot onze beschikking
hebben met een diversiteit
aan kleuren.
Als gipsverbandmeester heeft
Rik veel collega’s opgeleid, die
daarna elders in het land zijn
gaan werken. Vele collega’s
hebben ook bij hem stage
gelopen. Velen zullen zich nog
wel herinneren hoe hij “meesterlijk “ het gipsmes hanteerde
bij het aanleggen van corsetten
en hoe zij zelf hebben gezweet
om deze techniek meester te
worden.
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In zijn periode zijn er nieuwe
ruime gipskamers in gebruik
genomen welke voorzien
werden van diverse afzuigapparatuur.
Daar er veel corsetten op de
Rissertafel aangelegd werden,
waarbij altijd de patiënt overgetild moest worden heeft hij
een speciale corsettentafel laten
ontwikkelen welke in hoogte
verstelbaar is en waarbij het
bed onder de corsettentafel
wordt gereden en er niet meer
getild hoeft te worden. De
“Kuipertafel”.
Voor het geval u nog niet
weet wat voor collega er met
de OBU gaat:
* Hij was een rustig persoon,
die zich niet liet opjagen.
Hij ging altijd te werk in
zijn eigen rustige tempo.
* Je moest het wel erg bont
maken bij Rik om hem
echt kwaad te krijgen.
* Zijn geduld kon ook erg ver
gaan zeker bij ondankbare
of agressieve patiënten..
* Soms helemaal in trance
tijdens zijn werkzaamheden.
* Als vertegenwoordigers met
een nieuw product kwamen
wilde hij eerst weten wat de
prijs was, voordat ze verder
gingen praten over het
product.
* Was nog wel eens behoudend bij sommige verrichtingen.
* Kon vaak uitgebreid iets
uitlegen aan collega’s, artsen,
patiënten of begeleiders.
U ziet……. Rik is een bijzondere collega.
Na 26 jaar werkzaam te zijn
geweest als gipsverbandmeester
heeft hij op 5 september tijdens
een druk bezochte receptie
afscheid genomen van het
OLVG om te gaan genieten
van de OBU. Tijdens deze
receptie waren er ook vele

collega’s uit de regio en oud
leerlingen aanwezig.
Hij hoeft nu niet meer dagelijks met de trein van Hoorn
naar Amsterdam, geen vieze
handen meer van het gipsen
en hoeft geen gezeur van
patiënten, collega’s en artsen
meer te aanhoren.
Hopelijk kan Rik terugzien
op 26 mooie, bijzondere jaren
als gipsverbandmeester.
Hans Hageman,
collega en oud leerling.
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Marja Rutten van Diemen
Henri Severijns

Reisverslag van een
werkbezoek in Kenia
Verslag van onze reis naar Kikuyu Orthopaedic Rehabilitation Centre in
Kenia,een missionaris ziekenhuis ondersteund door de presbyteriaanse kerk.
Het is vrijdag 24 mei 2002
om 8.00 uur in de ochtend,
als wij klaar staan om te vertrekken naar Nairobi Kenia.
Deze keer gaan wij( Marja
Rutten verpleegkundige A)
en (Henri Severijns gipsverbandmeester/OK verpleegkundge orthopedie)op uitnodiging van Dr.de Haas
van Dorsser(orthopaedisch
chirurg) op reis om twee
weken in een orthopaedische
kliniek te werken in Kikuyu
Kenia.
Onze koffers en rugzakken
zitten vol met spullen en verbandmiddelen voor het ziekenhuis aldaar en van te voren
is een container met allerlei
verbandmiddelen, medicijnen,
soft goods voor de gipskamer,
OK instrumentarium en veel
gips en kunststofmaterialen
opgestuurd.
Dr. de Haas van Dorsser gaat
voor de 3e keer naar deze kliniek en heeft inmiddels een
hechte band opgebouwd met
de mensen van de kliniek.
Henri gaat voor de tweede
keer mee, ook hij gaat naar
bekend terrein, de mensen zijn
hem zeker niet vergeten, zelfs
patiënten herkenden hem nog.
Marja gaat voor de eerste keer
mee en is erg benieuwd naar
wat haar te wachten staat.
Als voorbereiding op deze
reis hebben wij een visum
moeten aanvragen, een reeks
injecties gehad en slikken
wij allen de voorgeschreven
malaria tabletten.
De vlucht gaat voorspoedig
en 8 uur later landen wij in
Nairobi in Kenia, een vrij
grote luchthaven met veel
vergane glorie, oude houten
balies en interieur.

Wij wachten daar ongeveer
ongerust een uur op de directeur van de kliniek Dr. Murila
en Dr. Bertram vanuit de verenigde staten (beiden orthopaedische chirurgen) en worden van harte welkom geheten
door enkele personeelsleden
van de kliniek die speciaal naar
de luchthaven zijn gekomen.
In een busje van de kliniek
worden wij in 5 kwartier van
Nairobi naar Kikuyu gereden
en komen wij het bewaakte
terrein van het K.O.R.C
Kikuyu Orthopaedic Rehabilitation Centre binnen.
Dag en nacht wordt het terrein bewaakt, door mensen
van de Masai, die gewapend
zijn met handgemaakte pijl
en boog en worden wij onder
gebracht in het gastenverblijf
van de kliniek.
Op het terrein bevinden zich
meerdere gebouwen (zoals
paviljoenen), allemaal in de
zelfde stijl gebouwd.
De afdeling fysiotherapie,
administratie, poliklinieken,
waaronder de rontgen, laboratorium en orthopaedisch
instrument makerij bevinden
zich op de begane grond en
de verpleegafdelingen en
de operatiekamers, 2 stuks
bevinden zich allen op de
eerste etage.
Alle gebouwen worden met
elkaar verbonden door looppaden, die uitermate geschikt
zijn voor bedden en rolstoelen.
Alles wordt omgeven door
een prachtige natuur en
gewassen en bloembollen die
de mensen zelf verbouwen,
om zo de kosten te kunnen
drukken.
De dag begint hier vroeg,
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opstaan, ontbijten en dagelijks een korte kerkdienst
met voornamelijk personeel
van de K.O.R.C.
Er wordt enthousiast gebeden,
gezongen en geklapt. Mocht
je al humeurig zijn dan is dat
na dit ritueel gelijk over.
Iedereen is blij en vriendelijk
en dagelijks schudt men
elkaar de hand, ook het personeel onderling, dit schept
een zeer hechte band.
Hierna wordt er visite gelopen langs alle patiënten
waarbij verscheidene diciplines vertegenwoordigd zijn.
Te denken valt dan aan het
hoofd van de verpleegafdeling,
de fysiotherapie, ergotherapie,
docente voor het algemeen
onderwijs, gipsverbandmeester, orthopaedisch
instrumentmaker en orthopaedisch chirurgen.
Tijdens het visite lopen worden
alle recente röntgen foto’s
bekeken en besproken en het
verdere beleid doorgenomen.
Drie dagen in de week wordt
er geopereerd en twee dagen in
de week wordt er polikliniek
gehouden.
De wachtruimte voor de
poliklinieken bestaat uit
een veranda met een afdak;
dat kan natuurlijk met deze
temperaturen, daar het overdag nooit koud is.
In de wachtruimte die vaak
erg vol is heerst een gemoedelijke sfeer. De mensen
wachten geduldig, niemand
is luidruchtig.
Voordat het polikliniekenspreekuur daadwerkelijk
begint komt de dominee

(een zeer indrukwekkende
man die tijdens de dienst
absoluut ieders aandacht
houdt) de drukke wachtruimte binnen om een
korte dienst te houden.
Voorzien van een kleine
geluidsinstallatie en microfoon spreekt hij de patienten
toe en vraagt hij de zegen van
de heer voor een ieder die
aanwezig is.
Er worden per dag ongeveer
80 patiënten gezien, zij
komen van heinde en ver
en zijn vaak al erg lang
onderweg, soms wel een
dag of langer, kinderen
worden op de rug gedragen.
De patiënten komen vaak
blootvoets met alle gevolgen
van dien.
De poli duurt tot dat iedereen is bekeken. Opvallend
is dat bij iedere patiënt een
zorgvuldig lichamelijk
onderzoek plaatsvindt,
waarbij alle klachten aan
bod komen.
Dit gaat allemaal in een
uiterst vriendelijke sfeer.
De meeste oudere patiënten
verstaan geen engels en dus
wordt het swahili of masai
door de assisterende verpleegkundige zonodig in het
engels vertaald.
Afspraken voor een eventuele
operatie, lab en röntgen worden nog diezelfde dag gedaan.
Voor de patiënten die niet
genoeg draagkrachtig zijn
wordt een regeling getroffen
en springt de presbyteriaanse
geloofsgemeenschap bij.
Er is geen ziektekostenverzekering of iets dergelijks.
Het team dat de ene dag werkzaam is op de polikliniek,
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werkt de volgende dag op de
operatieafdeling, zo heeft
iedereen een dubbele funktie
en taken, zeer afwisselend en
met veel enthousiasme.
Voor Henri is het een plezier
van jewelste, hij opereert in
het Kennemer Gasthuis ook
met Dr. de Haas van Dorsser
bij alle specifieke grote
orthopaedische ingrepen.
Hij heeft daar ook enkele
operatieve ingrepen samen
met Dr. de Haas van Dorsser
en Dr. Bertram gedaan.
Een belangrijk detail is dat
voordat de daadwerkelijke
operatieve ingreep start er eerst
een gebed op de OK wordt
gedaan samen met de patient
en het hele OK-team.
Veelal wordt er met spinaal
anesthesie gewerkt. Er wordt
door gewerkt totdat het hele
OK-programma gedaan is, indien nodig tot laat in de avond
zonder blikken of blozen.
Aan eventuele financiele vergoeding denkt men niet in
eerste instantie omdat alles
gebeurt vanuit de overtuiging
van het geloof en vanuit het
hart.
Een fantastische en warme
ervaring, welke moeilijk te
omschrijven valt.
In het hele complex kent iedereen elkaar en op de verpleegafdeling wordt de patient
meestal bijgestaan door een
familielid.
Vader, moeder, broer, zus, opa
of oma verzorgen de patiënten
grotendeels, zij verblijven
veelal op hun bed en gaan zo
ver mogelijk wandelen in de
tuinen rondom de kliniek.
Als gipsverbandmeester en
assisterende operateur (Henri)
kan je enorm veel doen.
Veelal heb je te maken met
patiënten die in aanmerking
komen voor redressiegipsen,
amputatiegipsen, immediate
fitting, korsetten,gipsbroeken
en allerlei fracturen.
Deze patiënten met vaak de
meest vreselijke aandoeningen
aan het bewegingsapparaat

variëren van jong tot oud.
Bepaalde indicaties zie je in
Europa niet meer!
Men is dol op kunststofgipsen
voor met name de grotere
applicaties.
Wanneer je daar bent en men
weet dat je kunststofgips mee
hebt dan lijkt het net als bij
ons, dat je een behoefte schept.
Het is schrijnend hoeveel
kinderen met verouderde
brandwonden en klompvoeten
een operatieve ingreep moeten
ondergaan omdat er primair
geen behandeling is gedaan.
Na een relatief eenvoudige
ingreep kunnen sommige
kinderen na lange tijd weer
lopen.
De klinische gipsen worden in
de kliniek bij de patiënt op het
bed aangelegd.
In de polikliniek is een aparte
gipskamer die door ons verder
voorzien is van de benodigde
materialen.
Een gipszaag en een hooglaag tafel is gelukkig aanwezig.
Verder is er een polstermateriaal dat naar onze begrippen
niet voldoet en zijn niet alle
gipszwachtels in de diverse
maten aanwezig, of heel breed
of super klein.
Trikot kousen onder het gips
zijn nog steeds aanwezig na
mijn vorig bezoek en al gauw
blijkt dat dit een hot item is
om te veranderen.
De kunststofgipsverbanden
kennen zij allen, maar is
helaas niet voor handen.
In deze twee weken heeft
Henri vooral de gipsverbandmeester geïnstrueerd en begeleid en zowel op de poli als
op de operatiekamer de gipskamers zo gereorganiseerd dat
zij doelmatiger funktioneren.
Marja heeft vooral gekeken
wat er eventueel aan zorg
verbeterd kan worden en wat
er nodig is om die verbeterde
zorg te leveren.
Ook heeft zij zich bezig gehouden met de direkte verpleegkundige zorg en dan met

name de wondverzorging.
Het niet aanwezig zijn van
bijvoorbeeld unitulle of sofratulle is maar een klein voorbeeld.
Nadat de meegebrachte
voorraad verbruikt was, was
het maken van vaselinegazen
de gewoonste zaak van de
wereld.
Er is in het ziekenhuis een
groot gebrek aan bijna alles.
De bedden zijn oud en versleten, zo ook de matrassen
en het beddengoed.

Door diverse gipskamers in
de regio worden er inmiddels
veel materialen verzameld die
nog bruikbaar zijn voor deze
kliniek in Kikuyu.
Indien er nog suggesties zijn
om mee te denken stellen wij
dat zeer op prijs.
In de toekomst zullen wij
indien mogelijk een vervolg
aan ons werkbezoek geven.

Er zijn maar enkele rolstoelen,
nauwelijks adequaat verbandmateriaal of bloeddrukmeters
en ga zomaar verder, maar
aan kennis en enthousiasme
is er geen gebrek.
Op de operatiekamers zijn
nu steriele gazen in kleinere
maten aanwezig, maar voor
de grotere maten krijgen wij
opnieuw gesteriliseerde gazen,
ongeloofelijk toch!
Het disposable materiaal dat
wij gebruiken zouden zij nog
vele malen kunnen gebruiken.
Denk maar eens aan de loopzolen, zij lopen daar gewoon
op hun gips met of zonder
zool.
De stichting “Youth Care
Foundation” en Dr. de Haas
van Dorsser willen wij bedanken dat zij dit mogelijk
voor ons hebben gemaakt.
Tevens bedanken wij de
volgende firma’s Johnson
& Johnson, 3M, Smith &
Nephew, Genimedical,
Lohmann Rauscher, collegae
van de omliggende klinieken
voor het verstrekken van de
benodigde materialen en ten
slotte het Kennemer Gasthuis
voor de bijzondere verlofdagen.
Voor ons was dit een onvergetelijke ervaring en zeker
een grote uitdaging om met
elkaar te zorgen dat zij het in
de nabije toekomst wat beter
zullen krijgen.
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Marja Rutten van Diemen,
Verpleegkundige A Kennemergasthuis
Henri Severijns,
Gipsverbandmeester en assisterende OK-verpleegkundige
e-mail: gipskamerzeeweg@kg.nl
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Casus: vacuümtherapie bij een
problematische amputatiewond
Soms kan wondbehandeling een uitzichtloze situatie worden voor zowel
patiënt als hulpverleners. Bij patiënten met diabetes mellitus kan herhaalde
infectie en slechte doorbloeding de wondgenezing ernstig in de weg staan.
Deze casus laat zien hoe de vacuümtherapie kan bijdragen aan het op gang
brengen van de genezing van een necrotiserende amputatiewond bij een
patiënt met diabetes mellitus.

25 maart

8 april

Een veel voorkomende en
ernstige complicatie bij diabetes mellitus is het diabetisch
voetulcus. De behandeling
van het diabetisch voetulcus
is gericht op de etiologische
factoren en bestaat uit drukontlasting, circulatieherstel,
infectiebestrijding, wondverzorging en normalisering van
de bloedglucosewaarde. Doel
van de behandeling is in eerste
instantie het behoud van de
voet. Wanneer de infectie
echter al te ver is gevorderd en
er sprake is van osteomyelitis
zal het aangetaste botgedeelte
in sommige gevallen moeten
worden geamputeerd. Helaas
kunnen postoperatieve complicaties een voorspoedige
wondgenezing daarna in de
weg staan. Aan de hand van de
volgende casus wordt duidelijk op welke wijze de VAC
therapie in deze situatie een
bijdrage kan leveren aan de
wondgenezing.
Casus

23 april

In september 2001 werd een
70 jarige man opgenomen met
een diabetische voet. Meneer is
sinds 1990 bekend met diabetes mellitus en gebruikte
daarvoor insuline. Bij opname
was de linker hallux necrotisch
en had de patiënt ernstige
rustpijn in de voet. Er werd
conservatief behandeld met
intraveneuze antibiotica.
Duplex onderzoek toonde
ernstig vaatlijden in het linkerbeen vanaf de arteria femoralis
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een poly-urethaan spons

communis tot en met de voet.
Er waren verder geen reconstructieve mogelijkheden. Een
stenose in de arteria iliaca werd
met succes gedotterd. Dhr.
Pietersen werd na ongeveer
5 weken ontslagen.
Een maand later werd hij
opnieuw gedurende een week
opgenomen dit keer in verband met ontregelde diabetes.
In december volgde een spoedopname vanwege gangreen
van de hallux. Er werd een
operatie uitgevoerd waarbij de
grote teen werd geamputeerd.
Dit was helaas niet het eind
van de behandeling want
begin januari was opnieuw
acute opname noodzakelijk
vanwege gangreen aan de voorvoet. Er werd weer gestart
met antibiotica iv. Een poging
om toch een bypass aan te
leggen bleek niet haalbaar door
de slechte conditie van de
vaten. Er volgde een onderbeenamputatie.
Ernstige wondrandnecrose
maakte het drie weken later

noodzakelijk om over te gaan
tot een bovenbeenamputatie.
Ook nu traden na enige tijd
weer problemen in de wondgenezing op. De wondranden
weken van elkaar en de wond
was ontstoken. Vanwege de
slechte algehele gezondheidstoestand en de geringe kans
op succes in verband met de
gestoorde microcirculatie
werd niet gekozen voor een
chirurgisch wondtoilet.
Wondbehandeling

De wond behandeling bestond
in eerste instantie uit spoelen
met NaCl 0.9% en afdekken
met droge gazen. Begin maart
werd de wondconsulent bij de
wondverzorging betrokken.
Op dat moment was de wond
voor het grootse gedeelte open.
Alleen in het midden raakten
de wondranden elkaar over
ongeveer 2 centimeter. Dit
‘bruggetje’ liet later spontaan
los. De wond rook sterk en de
randen waren bedekt met een
zwarte necrotische korst.
>>
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Het wondoppervlak was
geheel bedekt met een laag
geel/bruin vervloeide necrose.
De wond en de omgeving
daarvan waren pijnlijk bij
aanraking. Op advies van
de wondconsulent werd de
zwarte necrose verweekt met
Novuxol en werd gestart met
Metronidazol spoelingen om
het geurprobleem te bestrijden. Na het spoelen werd de
wond opgevuld met alginaat
en afgedekt met absorberend
verband. Na enige dagen nam
het geurprobleem enigszins af
en lieten de harde necrotische
korsten zover los dat deze
met schaar en pincet gedeeltelijk verwijderd konden
worden. Onder de necrose
bevond zich een dikke laag
geel, taai beslag met diverse
pusophopingen. De grote
hoeveelheid exsudaat maakte
het een moeilijk te verzorgen
wond. Er trad regelmatig
lekkage van wondvocht op.
In overleg met de patiënt en
de behandelend chirurg
besloten we te starten met
de VAC therapie. De toepassing van de VAC therapie is
eerder beschreven in de
WCS nieuwsbrief (1,2). VAC
staat voor Vacuüm Assisted
Closure. Kort gezegd bestaat
de therapie uit het creëren
van een gecontroleerde
onderdruk in de wond.
Hiertoe wordt een poly-urethaan spons in de wond aan
gebracht waarna het geheel
luchtdicht wordt afgeplakt.
Vervolgens wordt m.b.v. de
pomp een onderdruk gerealiseerd van 125 mm Hg. Het
doel van de VAC behandeling
in deze casus was enerzijds het
adequaat afvoeren en opvangen van de grote hoeveelheid
wondvocht en anderzijds het
stimuleren van de bloedvoorziening in de wond door de
onderdruk. Omdat de wondverzorging bij deze patiënt
zeer pijnlijk was werd de zuigkracht van de pomp in twee

uur van 75 mm Hg opgevoerd
tot de gewenste 125 mm Hg.
De pijn van het starten van
de therapie was na een minuut
of 5 draaglijk en na ongeveer
een kwartier verdwenen. De
eerste week werd de wondbedekker iedere dag gewisseld.
Er kwam slechts weinig vocht
in de opvangbeker. Lekkage
van wondvocht trad echter
ook niet op. Na een week
werd overgegaan op 3 maal
per week wisseling van de
wondbedekker. De eerste
twee weken vond tijdens
iedere wisseling necrotectomie plaats.
Na een week was de zwarte
necrose geheel verdwenen en
resteerde een laag vervloeide
necrose (foto 1). Naarmate
de wond schoner werd nam
de hoeveelheid vocht in de
opvangbeker duidelijk toe en
werd de spons meer vast gezogen aan het wondoppervlak.
Hierdoor werden de wisselingen van de wondbedekker
pijnlijker en werd gestart met
Dipidolor i.m. voor iedere
wisseling. Na drie weken
behandeling met de VAC
therapie waren de wondranden en het wondoppervlak
bijna helemaal rood en goed
doorbloed (foto 2). Een week
later kwam er een revalidatie
plaats beschikbaar in het verpleeghuis. Besloten werd om
de therapie te stoppen en over
te gaan op een schuim verband
(Cutinova Cavity) afgedekt
met absorberend verband.
Meneer kwam in eerste instantie wekelijks op de poli
bij de wondconsulent.
Iedere keer bleek de wond
weer kleiner te zijn geworden. Foto 3 toont de wond
een week nadat de therapie is
gestopt. Het is dan 5 weken
na het starten van de therapie. De wondbehandeling
bleef ook met het schuimverband een pijnlijke aangelegenheid. Nog een maand
later was het wondoppervlak
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nog steeds goed doorbloed en
was de omvang gereduceerd
tot ongeveer 5X3 cm en 3 cm
diep. Na het stoppen van
de therapie heeft zich geen
nieuwe infectie meer voorgedaan.
Nabespreking

De vacuümtherapie is vorig
jaar geïntroduceerd in ons
ziekenhuis. Met de komst
van de functie van de wonden decubitusconsulent vanaf
half januari dit jaar zijn er
meer mogelijkheden ontstaan om het inzetten van de
therapie te begeleiden in de
kliniek. De casus laat zien dat
de therapie een bijdrage kan
leveren aan de behandeling
van wonden waarbij de
geringe doorbloeding de
genezing in de weg staat.
Voordelen van de therapie
waren in deze situatie: de
frequentie van de wondverzorging nam af van een
paar maal daags naar 3 maal
per week, lekkage van wondvocht werd voorkomen en
het geurprobleem nam
beduidend af. Het belangrijkste resultaat was natuurlijk dat de wond veranderde
van een necrotiserende wond
in een granulerende wond.
Voor de patiënt zelf was dit
zeer motiverend te meer
omdat hij eigenlijk de hoop
op genezing vrijwel had
opgegeven. Nadelen van de
therapie waren de arbeidsintensiviteit van de wond-

verzorging met name in de
eerste week en de pijn bij de
sponswisseling. Dit laatste
lijkt echter niet direct samen
te hangen met de therapie
omdat ook bij gebruik van
het schuimverband de wondverzorging voor deze patiënt
nog steeds zeer pijnlijk bleef.
In deze casus bestond de
reden om te stoppen met
de VAC therapie uit de overplaatsing naar een verpleeghuis. Achteraf bleek dit een
verantwoorde beslissing: de
wondgenezing werd er niet
door verstoord. Mogelijk
was de wond eerder gesloten
wanneer de therapie was
voortgezet. Afweging van
kosten (zowel financieel als
de belasting voor de patiënt)
en baten (in de vorm van
snellere wondgenezing)
dient echter steeds te
geschieden bij de keuze
van de behandeling.
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