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Van de redactie
Een open uitgave die wij u deze
keer willen presenteren. Toch zit
er een klein spoor van een thema
in verscholen namelijk: kwaliteit.
Bij ambachtslieden, zoals wij zijn,
staat kwaliteit hoog in ons vaandel
en dat willen we graag zo houden.
Om dit te bewerkstelligen zijn er
binnen onze vereniging een aantal regionale kwaliteitscommissies
in het leven geroepen. Allerlei instrumenten worden bedacht en
aangereikt, denk aan de visitatiecommissie, bij- en nascholing die
nieuw leven wordt ingeblazen.
En ik kan u berichten dat er op
dit moment hard gewerkt wordt
aan een nieuw
project van de
kwaliteitscommissie regio
Amsterdam/
Haarlem en
omstreken. Zij
willen een uitwisselingsprogramma van gipsverbandmeesters op touw zetten,
waarbij intercollegiale toetsing
en uniformering van protocollen
enkele doelen zijn.

Wartelbrace”, een aanlegmethode
van een elleboogorthese voor een
patiënt met een extensiebeperking
van de elleboog. De afneembare
brace, die met behulp van een wartel traploos instelbaar is gemaakt,
leidde tot opzienbare vermindering van de flexiecontractuur.
Margreet Luger doet kort verslag
van de importantie van het protocol op de gipskamer.
Een artikel wat wij u zeker niet
willen onthouden en een waarschuwing in zich heeft voor al
diegene die de voetbalsport beoefenen is “Hersenletsel in de

Kwaliteit is
waar het om gaat!

Chris Ottenbros, gipsverbandmeester in het AZM, presenteert
ons uit zijn afstudeerproject een
minder pijnlijke behandeling van
de subcapitale humerus fractuur
door de humerus brace. Hij beschrijft in zijn artkel een zuiver
experimenteel onderzoek naar
twee verschillende applicaties
ten behoeve van de conservatieve
behandeling van patiënten met
een subcapitale humerusfractuur.
Hij voegde hierbij een zeer leerzame aanlegmethode toe. Ook
René van der Lugt beschrijft
in zijn artikel, genaamd “De

voetbalsport” geschreven door
Huub Plember, bondsarts van
de KNVB. In dit artikel wordt
de frequentie belicht van hoofden hersenletsel in de voetbalsport,
de eerste beoordeling op het veld
en het verdere beleid in geval van
het vermoeden op hersenletsel.
In het kader van het afstuderen
van de LOG 2000-O schreef Jan
van Doorn, gipsverbandmeester
in het AMC, een artikel over zijn
eindscriptie m.b.t. de afhandeling
van gipsklachten door gipsverbandmeesters. Welke klachten,
zoals te strak zittend gips en scherpe
randen, komen zoal voor en wat
doen we er mee. Hij presenteert
hierin ook een voorbeeld om te
komen tot een klachtenafhandeling volgens protocol wat bij-
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voorbeeld heel handig naast
de telefoon gelegd kan worden.
Kortom wederom een instrument
ter verbetering van kwaliteit.
Met grote verslagenheid hebben
wij afscheid moeten nemen van
twee gipsverbandmeesters en daar
willen wij als redactie niet geruisloos aan voorbij gaan. Wij hebben
hun collegae, die hen zeer na stonden verzocht een in memoriam
te schrijven, welke u in dit blad
zult aantreffen.
Van Prof. dr. W.W.A. Zuurmond,
hoogleraar in de anesthesie, hebben wij toestemming gekregen
om uit zijn uitgebreide werk
artikelen over
dit onderwerp
te publiceren.
Omdat het
onderwerp pijn
een enorm breed
begrip is zullen wij in deze en
enkele volgende edities een rubriek
opnemen waarin we uitgebreid
ingaan op vragen zoals: Wat is pijn;
Hoe onstaat pijn; Wat is chronische
pijn; Welke factoren bepalen pijn
nog meer; De meting van pijn;
Soorten pijn en de behandelingsmethoden. Kortom een heel scala
van onderwerpen die hieraan
gerelateerd zijn. Ook het thema
wondbehandeling/ verzorging
wordt weer belicht.
Deze en nog enkele boeiende
onderwerpen complementeren
deze uitgave.
Tot slot wensen wij u wederom
veel leesplezier, met vanaf deze
uitgave een nog beter leesbare
layout!
Namens de redactie, Cor Gersen
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Chris. L. P. Ottenbros

Een minder pijnlijke behandeling van de subcapitale
humerus fractuur door de humerus brace
De conservatieve behandeling van patiënten met een sub capitale humerusfractuur die
behandeld worden met sling is een pijnlijke aangelegenheid. Uit dit zuiver experimenteel onderzoek naar twee verschillende applicaties komt naar voren dat het gebruik van
een orthese in combinatie met een sling tot minder pijnklachten en een betere ADL zelfstandigheid leidt dan bij het gebruik van enkel een sling.
Incidentie en oorzaak

Een fractuur van de proximale
humerus, ofwel subcapitale
humerus fractuur, komt in niet
onaanzienlijke aantallen voor in
de traumatologische praktijk van
alledag. Volgens Hustinx1 ligt dit
getal op 5% van alle voorkomende
fracturen. Meestal worden oudere
mensen door deze aandoening getroffen en wel meer specifiek gaat
het om dames van grofweg ná de
menopauze. Doorgaans ziet men
een verhouding van vier dames
en één heer. Als hoofdoorzaak is
naast fysiologische veranderingen
die optreden in de skeletstructuur
bij het verouderingsproces vooral
de osteoporose die het bot bijzonder kwetsbaar maken bij een
val. Een kleinere oorzaak wordt
gevormd door erg immobiele
patiënten. Mensen die op hogere
leeftijd fysiek actief blijven tonen
meer souplesse en zijn blijkbaar
beter in staat een beter botstructuur in stand te houden dan erg
inactieve mensen. Ook ziet men
soms een sub-capitale humerus
fractuur ten gevolge van oncologische processen elders. Men
denkt dan bijvoorbeeld aan een
mamma- carcinoom dat naar de
humerus metastaseert. De fractuur zorgt bij de oudere patiënt
direct voor een aanzienlijke beperking in het dagelijks functioneren (adl- functies). Eenvoudige
zaken zoals jezelf wassen, een
boterham smeren en toiletgang
worden kwellingen. Kortom je
wordt behoorlijk invalide. Naar
Amerikaanse maatstaven betekent
verlies van een arm 60% totale
invaliditeit. Totaal verlies aan
6

functie in een schoudergewricht
betekent 60% functieverlies van
de bovenste extremiteit en derhalve 36% totale invaliditeit2

beetje verlichting te kunnen geven in deze voor hen zó pijnlijke
en moeilijke beginfase.

Aanleiding tot
het onderzoek

Huidige behandelmethoden subcapitale
humerus fractuur

Deze patiënten worden op het
traumatologiespreekuur gezien.
Aangezien de gipskamer dit
spreekuur mede gestalte geeft
kwam ik in contact met deze
groep patiënten. Hierbij viel me
op dat behandelende traumatologen meestal volstaan met het
laten aanbrengen van een sling
(collar en cuff ) waarbij er dan
wel op wordt gelet dat de pols
hoger staat dan de elleboog.
Filosofie hierachter is de volgende. De bovenarm zal door het optredende oedeem bijna in omvang
verdubbelen. Hierdoor wordt de
bovenarm zó zwaar dat deze gaat
uithangen en de fractuurdelen
bijna automatisch de asrichting
zullen aannemen. Wordt hierbij
voldoende botcontact bereikt
dan zal de fractuur op den duur
wel vastgroeien. Functieverlies
zal er bijna altijd zijn. Operatief
ingrijpen lijdt namelijk meestal
ook niet tot 100% functieherstel.
De patiënt krijgt een recept pijnstilling mee naar huis en komt
op meerdere momenten terug ter
evaluatie van het herstelproces.
De patiënt gaat na één week rust
geleidelijke aan oefenen, eerst passief later actief. Deze behandeling
in de beginfase vond ik toch wel
erg summier en zette me aan het
denken. In mijn gedachten rees
de vraag of er niet iets te ontwerpen viel om deze mensen een

De conservatieve behandeling van
patiënten met een sub-capitale
humerus fractuur is een pijnlijke
aangelegenheid. Vooral de eerste
week leidt de pijn tot het hebben
van slapeloze nachten en het gebruik van veel pijnmedicatie.
Huidige therapie van een subcapitale humerus fractuur kan
bestaan uit een Desaultverband,
collar and cuff, mitella, thorax
abductie gips of een hanging cast.
Soms vindt onbloedige repositie
plaats. Ook overhead tractie of
een andere vorm van tractie wordt
gebruikt als therapie. Daarnaast
is er een heel scala van operaties
beschreven als behandelingsmethode, waarbij de methode varieert van percutane plaatsing
van Kirschner draden tot het
aanbrengen van een prothese.1
Een richtlijn in de conservatieve
behandeling van fracturen in het
algemeen is doorgaans repositie
en immobilisatie van deze fractuur. Het aanbrengen van een
sling waarbij de pols en de elleboog in de juiste positie staan,
ten opzichte van de bovenarm/
schouder, zorgt voor repositie.
Immobilisatie kan op deze manier
niet bereikt worden. Aangezien
patiënten uit ervaring aangeven
dat wanneer ze de arm maar stil
tegen de borstkast houden ze minder pijn ervaren. Dit is met name
het geval bij transfers. Het leek me >>
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minste pijnklachten en de beste
ADL-zelfstandigheid leidt.

een logische gedachte om door
middel van een orthese, immobilisatie van de bovenarm/schouder
te verwezenlijken.

Populatie

Wat is een schouderorthese en waar wordt
het van gemaakt

Een orthese is een applicatie die
uitwendig om het lichaam aangebracht wordt.
De orthese wordt vervaardigd uit
twee rollen semi rigide cast, een
tricot hemd, haakband, lusband,
klinknageltjes en zelfklevende
badstoffen afwerkmateriaal. De
soft cast heeft de eigenschap dat
het goed immobiliseert en toch
zacht blijft. Door gebruik te maken van haak- en lusbanden wordt
het geheel afneembaar. Dit is erg
belangrijk voor de dagelijkse hygiëne van de patiënt. Door gebruik
te maken van een tricot hemd
worden geringe hoeveelheden
transpiratie opgevangen en men
heeft tevens een goede binnenbekleding van de orthese. Voor katoen is bijna niemand allergisch.
Het aanleggen van een
schouderorthese

Voorbereiding
• Zet van tevoren de benodigde
materialen klaar.
• Laat de patiënt plaatsnemen
op een vaste kruk (kruk mag
niet draaien!)
• Geef over alle te verrichten
handelingen van tevoren
uitleg aan de patiënt.
Stel uw patiënt gerust.
• Bij de vervaardiging van een
schouderorthese heeft u
assistentie nodig.
• Alvorens u een schouderorthese vervaardigt heeft u
reeds een collar and cuff
gemaakt.
Een stuk ruime buistricot met
een okselopening voor de niet
aangedane arm;
Een rol semi rigide cast ( 5 inch.);
Een rol semi rigide cast
( 3 of 4 inch.);
Twee strippen zelfklevende

haakband (ca. 20 centimeter);
Twee strippen lusband ( ca. 20
centimeter);
Vier klinknagels met hoedjes;
Een natte elastische zwachtel
( 10 centimeter breed);
Twee paar handschoenen;
Afbiesstroken van zelfklevende
badstof;
• U doet de patiënt het tricot
hemd aan.
• U dompelt de rol semi rigide
cast (5 inch.) in water en start
met de vervaardiging van de
orthese. Omdat u de semi
rigide cast helemaal om de
thorax van de patiënt wikkelt
is enige assistentie gewenst.
• Vervolgens gebruikt u de rol
semi rigide cast van 3 of 4
inch. Zorg voor voldoende
dikte (drie lagen) over de
humeruskop, naar de hals toe
en naar de elleboog volstaan
twee lagen.
Breng een spalk aan van twee
lagen longitudinaal over de
humerus vanaf elleboog tot
over de humeruskop. Met circulaire toeren wordt de spalk
gefixeerd, circa twee lagen dik.
U draait onder de oksel van
de niet aangedane arm door.
Let op dat u hier niet te veel
lagen creëert. Knip liever ruim
weg dan dat uw orthese hier
te dik wordt. Het beste is als
uw collar and cuff vóór de
orthese geplaatst is, tijdens
het vervaardigen. Uw orthese
zal dan beter passen en er is

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

geen reden om hem onder de
orthese te dragen.
Breng de haakbanden aan.
Omwikkel de orthese met de
natte zwachtel.
Laat de orthese uitharden.
Verwijder de natte zwachtel.
Knip de orthese aan de laterale
zijde van de niet aangedane
zijde door.
Breng de klinknagels aan ter
fixatie van de haakband.
Knip de orthese op maat,
verwijder hierbij overtollig
materiaal.
Pas de orthese.
Bies de orthese netjes af.
Plaats de orthese over de betreffende schouder/ bovenarm.
Zie erop toe dat de collar and
cuff de juiste positie heeft.
Geef de patiënt de juiste
instructie omtrent hygiënische
verzorging. Betrek hierbij
de partner of familie van de
patiënt.
Geef instructie mee om vingers
te bewegen. Knijpen om oedeem van de hand te bestrijden.

Methode van Onderzoek

Het onderzoek beschrijft de vergelijking van de conservatieve
behandeling van patiënten met
een subcapitale humerusfractuur.
Enerzijds patiënten die behandeld
worden met een sling en anderzijds patiënten die een sling én
een orthese krijgen. Het doel is
te onderzoeken welke van deze
twee behandelmethoden tot de
7

De onderzoekspopulatie bestond
uit patiënten met een subcapitale
humerusfractuur die gedurende
de periode januari 2002 tot en
met juni 2002 in behandeling
zijn geweest bij de afdeling
Traumatologie/Heelkunde of
afdeling Traumatologie/
Orthopedie in het AZM.
Aan de hand van de scorelijst
UCLA- schouder en het evaluatieformulier conservatieve
behandeling sub-capitale humerus fractuur zijn bij alle patiënten
drie meetmomenten geweest.
De onderzoeksgroep bestond uit
24 patiënten met een gemiddelde
leeftijd van 65.5 jaar (range 1389 jaar). De sling- groep bestond
uit 12 patiënten, 2 mannen en
10 vrouwen, met een gemiddelde
leeftijd van 63 jaar (range 13- 89
jaar). De groep die een orthese in
combinatie met sling kregen bestond eveneens uit 12 patiënten,
2 mannen en 10 vrouwen. De
gemiddelde leeftijd in deze groep
is 68 jaar (range 50-79 jaar). In
totaal namen 4 mannen en 20
vrouwen aan het onderzoek deel,
dat komt erop neer dat 16.7%
van de deelnemers van het mannelijke geslacht en 83.3% van het
vrouwelijke geslacht was.
Onderzoeksgegevens

De volgende gegevens werden
verzameld en verwerkt:
- Slaappositie
- Hoe gaat het slapen?
- ADL-activiteiten
- Pijn
- Benodigde pijnmedicatie
Dit onderzoek spitst zich vooral
toe op de eerste week na het trauma. Aan de hand van de gegevens
uit de beide vragenlijsten (zie populatie) zijn omtrent de volgende
items gegevens verzameld:
Pijn, slaappositie, mogelijkheid
tot slapen en ADL- activiteiten
(mogelijkheid tot het buitenshuis
komen, aan/uitkleden, wassen en
toiletgang).
>>
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Onderzoeksresultaten

Medicatie
Uit resultaten kan opgemaakt
worden dat de combi- groep op
het item “medicatiegebruik” duidelijk beter scoort dan de slinggroep. Dat wil zeggen: de personen in de combi- groep hebben
minder pijnmedicatie nodig dan
de personen uit de sling- groep.
Pijnsensatie
Op het item “pijn” in het tijdsverloop tussen de eerste en tweede

evaluatie scoort de combi- groep
26.5% beter (dus minder pijnklachten heeft) dan de sling- groep.
In het tijdsverloop tussen de tweede en derde evaluatie scoren beide
groepen een gelijke afname in
pijnklachten. Dat wil echter niet
zeggen dat de pijnscore bij beide
groepen hetzelfde is. De combigroep heeft tijdens de tweede en
derde evaluatie een hogere score
en dus minder pijnklachten dan
de sling- groep!

Literatuur
1 Hustinx P.A. De proximale humerusfractuur bij volwassenen:
1994, pag. 2 hoofdstuk 1.3.

ADL activiteiten
Op alle andere onderzochte items
scoort de combi- groep beter dan
de sling- groep.
Op het item “mogelijkheid tot
slapen” scoort de combi groep
echter significant hoger.
Patiënten met een orthese slapen
maar liefst 41.7 % beter dan mensen met een sling. En in het tijdsverloop tussen de tweede en derde
meting is dit nog 29.2%. In het
algemeen scoort de combigroep
ook beter op alle ADL activiteiten. Wel laten de resultaten ook
zien dat naarmate de evaluatiemomenten vorderen deze scores
meer gelijk getrokken worden.

2 Guides to the evaluation of permanent impairment, tweede druk:

combi en de sling groep kleiner.
De resultaten die beschreven staan
zijn met name relevant voor alle
betrokkenen op de gipskamer,
patiënten en behandelend artsen.
Patiënten willen maar een ding
en dat is zo min mogelijk pijn en
ongemak. Gezien de uitkomst van
dit onderzoek zullen gipsmeesters
en behandelend artsen hopelijk
het nut van deze conservatieve
behandelmethode inzien. Het
gebruik van de orthese in combinatie met een sling zal er toe bijdragen dat patiënten, vooral in
de eerste week, minder pijnklachten zullen hebben en zodoende
tot een beter ADL functie zullen
komen.

Conclusie

American Medical Association.
3 Schäpe, Th.G., Verbandleer en tapetechnieken voor opleidingen in de
gezondheidszorg (Elsevier/ De Tijdstroom), pag 44 hoofdstuk 5.3.
4 Verhaar, Prof. dr. J.A.N./ van der Linden, Prof. dr. A.J., Orthopaedie 2001,
pag. 139 tabel 10.1.
5 van der Werken, Prof. dr. Chr., Letsels van het steun- en bewegingsapparaat, pag. 90 hoofdstuk 5.
6 Putz R.en Pabst R., Sobotta atlas deel 1 Hoofd, hals, bovenste extremiteit,
tweede, herziene druk, pag. 169. afb. 297.
7 Schäpe, Th.G. Immobilisatie technieken, pag. 44 hoofdstuk 7.1, 7.2, 7.3.

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat personen uit
de combi- groep beter scoren
op nagenoeg alle items dan de
personen uit de sling- groep.
Wel is deze winst te behalen in
de periode vlak na het trauma.
Naarmate het herstel vordert
worden de verschillen tussen de

C.L.P. Ottenbros, gipsmeester
Academisch Ziekenhuis
Maastricht
P. Debeyelaan 25
Postbus 5800
AZ Maastricht (NL)
e-mail: wwi@bze4.azm.nl

De DBC’s komen eraan
De Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) worden met ingang van
1 januari 2003 geleidelijk ingevoerd. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars
maken afspraken over volume, prijs en kwaliteit van de DBC’s en
daarna kan de boter bij de vis-productie gaan starten.
Elke gescoorde DBC kan bij de
zorgverzekeraar in rekening worden gebracht voor het afgesproken tarief. En als de kostprijs van
het ziekenhuis lager ligt dan dit
tarief, kan er winst worden gemaakt. In deze kostprijs is dan
overigens ook het honorarium
voor de medisch specialist begrepen; dit honorarium wordt
tussen ziekenhuis en specialist
afgesproken.
Maar hoe kan de zorgverzekeraar
de gescoorde DBC’s nu controleren? Bij een echte schadeverzekering, bijvoorbeeld een brand,
stelt een onafhankelijke expert
de schade vast; de verzekeraar

handelt een en ander daarna verder af. Maar bij zorgverzekeringen gaat dat natuurlijk anders.
De medisch specialist stelt de
diagnose (=schade) vast en verricht, samen met het ziekenhuis,
ook zelf de reparatie. Het gehele
traject van schadevaststelling en
-afwikkeling is derhalve in één
hand. Er is nagenoeg geen functiescheiding en dan hebben we
het nog niet over de privacygevoeligheid van deze materie.
Als één van de oplossingen voor
dit probleem wordt er thans aan
gedacht om het bestuur van
het ziekenhuis een zogenaamde
Bestuursverklaring bedrijfsvoering
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DBC af te laten geven. Daarin
verklaart het bestuur, dat hij,
kort samengevat, het gehele proces van diagnosestelling tot en
met facturatie aan de zorgverzekeraar goed op orde heeft. Dit
betekent dat het interne beheersingssysteem voldoet aan de eisen,
waarvoor thans minimumnormen
worden ontwikkeld en de accountant toetst dit nog een keer.
Daarnaast kan de zorgverzekeraar nog zelfstandig controleacties plegen. Het bestuur dient
daarvoor een systeem in het
leven te roepen dat niet alleen
garandeert dat de administratieve afwikkeling op een goede
wijze verloopt; ook de diagnose-

stelling door de medisch specialist
dient controleerbaar/verifieerbaar te zijn. Als we daarbij denken aan de problemen die er al
jaren zijn met het EPD zijn wij
benieuwd hoe dit in de praktijk
vormgegeven zal gaan worden.
Het is in ieder geval van belang,
dat bestuurders van ziekenhuizen
tijdig inspelen op deze ontwikkelingen omdat zij straks hun
handtekening onder de bestuursverklaring zullen moeten zetten.
M.A.M. Bekkers RA Partner
Gezondheidszorg,
Deloitte & Touche
gelezen op: www.care4cure.nl
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Jelle Wijma

De decubitus-wondconsulent
In de jaren negentig is er binnen de algemene ziekenhuizen de functie van een decubitus-wondconsulent ontstaan. Men dacht dat de functie een tijdelijke zou zijn, want als de functionaris zijn
functie goed zou uitoefenen zou hij zich zelf al snel overbodig maken. Niets blijkt minder waar te zijn.
Nu terugkijkend heeft de functie zich uitgebreid tot een spil binnen het netwerk van alle activiteiten
die zich in Nederland ontplooien op het gebied van decubitus en wondbehandeling.
Door de toegenomen vergrijzing
van de bevolking en de vele mogelijkheden om patiënten op medisch gebied langer te kunnen
behandelen, zijn de risico’s op
doorliggen en het krijgen van
(chronische) wonden groter
geworden. Dit heeft nadelige
gevolgen. Met name de steeds
hoger wordende kosten van
bijvoorbeeld lease-bedden, ter
preventie en behandeling van
decubitus, kan al een reden zijn
een consulent aan te schaffen om
deze problemen onder de loep
te nemen met als hoofdtaak:
het terugbrengen van de kosten.
De kosten zijn geraamd op ongeveer 1miljard euro op jaar basis!
Reden dat ook politiek Den
Haag zich bezig houdt met dit
grote probleem in de zorg.
Het aantal functionarissen wordt
steeds groter in Nederland. De
meeste consulenten gaan binnen
hun instellingen contactpersonen
aan zodat zij zelf steeds meer tijd
kunnen vrijmaken voor onderwijs, opstellen van protocollen en
implementeren en updaten hiervan als wel voor transmurale
zorg. Want ook de vraag naar
uniform handelen op regionaal
nivo wordt steeds groter.
In vele gevallen is de consulent
de functionaris die deze ontwikkeling start en inhoud geeft.
De functie van decubitus-wondconsulent ontwikkelt zich in een
razend tempo. Er is een werkgroep
BIG geïnstalleerd welke tot taak
heeft de functie te relateren aan
de wet BIG. Ook is er een Netwerk Verpleegkundige Decubitus
Consulenten (NVDC) in het
leven geroepen waarvan leden

zitting hebben in allerlei landelijke instanties zoals het CBO,
het NIVEL en het NIGZ.
Taakomschrijving

is van bestaande of nieuwe
produkten. Ook zien we de
laatste jaren een toename
van de toepassing van vernieuwde behandelmethode
zoals vacuüm therapie en de
toepassing van maden. De
diabetische voetenpoli heeft
sinds jaar en dag een vrij
grote reikwijdte in de regio.
Diabeten met voetulcera,
chronische wonden welke
vaak met amputatie gepaard
gaan, worden jarenlang vervolgd.

Doormiddel van continuïteit van
patiëntenzorg omtrent decubituspreventie en behandeling alsmede
wondbehandeling, is er een constante nodig die zich overkoepelend opstelt ten opzichte van deze
problematiek. Hierdoor wordt het
effect van efficiënter werken gewaarborgd. De kwaliteit van de
zorg zal verbeteren.
Ook zal deze methode van werken
op den duur kostenbesparend zijn Ad.2. Om nog beter te kunnen
doordat er meer een overzicht is
anticiperen op de zorgvraag
van de produkten en ontwikkelinrondom decubitus en wondgen die met deze problematiek te
problematiek (preventie en
maken hebben.
behandeling), zal er onderEen echt protocol is op dit mozoek moeten blijven worden
ment nog niet toepasbaar, en zal
gedaan. Samen met de induster zijne tijd door een gespecialitrie zullen we moeten blijven
seerd verpleegkundige moeten
zoeken naar verbeterde en meer
worden geïntroduceerd.
kostenbesparende oplossingen
voor het behandelen van paBeter kan worden ingegaan op
tiënten. Ondanks de verbe1. onderwijs en 2. onderzoek,
terde preventie van decubitus
twee grote peilers waarin een
blijkt er vaak toch een verhoacademisch ziekenhuis zich
ging te zijn van de prevalentieonderscheidt van de perifere
cijfers. Een decubitus (bedden)
ziekenhuizen.
werkgroep is binnen het zieAd. 1. Het geven van klinische
kenhuis meestal druk bezig
lessen aan de verpleegkundigen
om te kijken naar een methode
op de afdeling en tijdens de
naar verlaging van deze cijfers.
opleiding tot verpleegkundige,
Men heeft ook op regionaal
moet een recidiverend karakter
nivo een onderzoek gestart
hebben: gezien de ontwikkenaar verbetering van de prelingen die zich de laatste jaren
ventie. Ook hierin zal een
hebben voor gedaan, mede
decubitus/ wondconsulent
door de vraag vanuit de werkzijn waarde kunnen hebben
vloer, is het een must geworden
te meer dat veel mensen in de
de nieuwe produkten en behanwerkgroepen dit doen naast
delmethoden goed te introduhun drukke dagelijkse werkceren. Heel vaak blijkt nog dat
zaamheden op de werkvloer
er een niet optimale toepassing
(bv. teamleiderschap).
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Coördinatie

Op de wondpoli’s en de verschillende afdelingen wordt gewerkt
met verpleegkundigen die vaak
afhankelijk van hun eigen ervaringen de patiënten behandelen.
Gezien de letterlijke en figuurlijke
afstand tussen de betrokkenen
wordt er niet of nauwelijks samengewerkt. Men weet vaak niet wat
er speelt op andere afdelingen.
Een professional kan tot taak
hebben deze verpleegkundigen bij
elkaar te brengen en samen tot een
verbeterde uitwisseling van ervaringen en materialen te komen
wat ook weer kostenbesparend
kan werken.
Ook de introductie van een algemeen wondscoreformulier, met
daar aanhangend een software
programma, is een methode om
beter de patiënt te kunnen vervolgen op een professionele
manier zodat iedere behandelaar,
welke met name veel wisselen in
een academisch ziekenhuis, direct
op de hoogte is van de toestand
van een wond.
Al met al redenen genoeg om
een wondconsulent, of een gedifferentieerde verpleegkundige/
gipsverbandmeester in te zetten.

Jelle Wijma,
gipsverbandmeester
Leids Universitair Medisch
Centrum
Albinusdreef 2
2333ZA Leiden
e-mail: j.r.wyma@lumc.nl
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René van der Lugt

De wartelbrace

Hoewel het principe van een wartel al lang is bekend,
wordt het in de praktijk van alledag maar zelden op de
gipskamer toegepast. Naar aanleiding van een hulpvraag
van de revalidatie hebben we een brace ontworpen waarin
een wartel is verwerkt. In dit artikel wordt het principe,
de uitvoering en de evaluatie van deze brace behandeld.
Aanleiding

Hans Vogel, 18 jaar en van beroep
verkoper in een modezaak, is onder behandeling van de revalidatie
in verband met exentiebeperking
van beide ellebogen. Dit is ontstaan na een behandeling van een
Hodgkin lymfoom in de hals,
eerder dit jaar. Deze beperkingen
hebben vanzelfsprekend grote gevolgen op zijn activiteiten in het
dagelijks leven. In eerste instantie
wordt de flextiecontractuur behandeld door de fysiotherapie.
Dit leidt tot een verbetering van
de functie van beide ellebogen.
De laatste weken lukt het echter
niet om vooruitgang te boeken.
De extensiebeperking van de rechter elleboog bedraagt 43o (zowel
actief als passief ). De linker elleboog kan tot 10 o extenderen.
Hierop verzoekt de revalidatie
arts een brace voor de rechter
10

elleboog te ontwerpen die aan
de volgende eisen voldoet:
Afneembaar: de brace moet
minimaal 8 uur per dag worden
gedragen, maar moet afneembaar
zijn om de patiënt niet teveel te
beperken.
Traploos vergroten van de extensie van 40o tot volledige extensie.

In overleg met de medische instrumentele dienst wordt het
principe van de wartel van stal
gehaald. Een wartel bestaat uit
een holle buis, waarin een draadeind zit (foto 1). Door het uitdraaien van de holle buis wordt
het draadeind langer gemaakt
waardoor extensie in de elleboog
optreedt (foto 2).

Het principe van de wartel

Nu bestaan in de handel allerlei
elleboogscharnieren, maar deze
zijn niet traploos verstelbaar. Het
verstellen gaat met sprongen van
10 – 15o. Dit is voor deze patiënt
niet te verdragen.

De uitvoering

Patiënt zit op een stoel, de aangedane arm steunt op de onderzoekstafel. De onderarm staat in
neutrale positie.
Ruime elastische kous om de >>
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gehele arm ter bescherming van
de huid bij het verwijderen van
de brace.
De arm wordt in maximale extensie gebracht. Tijdens het aanleggen wordt de stand bewaakt en
onderhouden.
Circulair semi- rigide cast vanaf
MCP’s tot de insertie van de m.
deltoïdeus. De pols wordt ook
geïmmobiliseerd om meer stabiliteit te verkrijgen.
Longuette van glasfiber, 4 lagen
dik en de helft van de omtrek van
onderarm en bovenarm omvattend, van dorsale en ulnaire zijde
van de onderarm en laterale en
posteriore zijde van de bovenarm.
De elleboog wordt niet bedekt
met de longuette, aangezien dit
gedeelte moet kunnen scharnieren. De longuette geeft de brace
voldoende rigiditeit en fungeert
tevens als onderlaag waarop de
steunpunten van de wartel rusten.
De wartel, die een paar dagen
eerder door de medische instrumentele dienst op maat gemaakt
is, wordt op de juiste wijze geplaatst. De wartel wordt aan de
buitenzijde van de arm gefixeerd
om zo weinig mogelijk hinder te
geven. De steunpunten bevinden
zich ver van het scharnierpunt,
de elleboog, om hevelwerking te
voorkomen. Tevens is het draadeind in de holle buis gedraaid,
zodat straks de verlenging kan
plaatsvinden.
De afsteunpunten worden met
behulp van enkele lagen semirigide cast gefixeerd.
Na het uitharden wordt de brace
aan de ventrale zijde doorgeknipt.
In de elleboogsplooi wordt materiaal weggenomen opdat bij verdere extensie geen plooivorming
optreedt (foto 3).
Klittenbanden bevestigen en
afwerken.

De werking in de praktijk

De theorie is leuk, maar in de
praktijk blijkt het ook te werken.
Nadat de brace is bevestigd, wordt
de wartel uitgedraaid. Bij 43o
geeft de patiënt aan dat hij de
spanning op de extensoren voelt
toenemen. De wartel wordt op
deze stand vastgezet met de borgmoer. Het “blote” draadeind meet
11 mm. Dit is voor de patiënt
makkelijk zelf meetbaar, zo kan
hij zelf bijhouden hoeveel verlenging er in de loop van de weken
is behaald. Het is de bedoeling
dat de spanning op de extensoren
langzaam wordt opgevoerd. De
patiënt moet slechts een lichte
spanning voelen en zeker geen
pijn. Zo wordt in de loop van de
tijd de wartel steeds verder uitgedraaid, waardoor verdere extensie
plaats vindt. Voor begeleiding en
stimulatie van het geheel krijgt
Hans intensieve coaching van de
handtherapeut.

bij een patientje van 1,5 jaar met
een flexiebeperking van de elleboog faalde. Zij wist de elleboog
voortdurend uit de brace te wrikken, zodat werd overgegaan op
het aanleggen van statische spalken. Ik hoop dat dit artikel een
aanzet is tot verdere toepassing
van het wartelprincipe. Want hoewel de industrie prachtige dingen
levert, het blijft een uitdaging om
innovaties toe te passen.

De resultaten

Na 4 weken komt Hans op controle bij de revalidatie arts: de
extensiebeperking is verminderd
van 43 naar 18o (zowel actief als
passief ). De brace werd alleen ’s
nachts gedragen en leverde geen
noemenswaardige problemen op.
In de loop van de komende weken
wordt gestreefd naar volledige
extensie.
Tot slot

Het artikel beschrijft het aanleggen van een wartelbrace bij één
persoon. Dit is geen grote patiëntenpopulatie maar het gaat om
het principe. Dit blijkt goed te
functioneren: de extensie is traploos instelbaar. De toepasbaarheid is echter wel beperkt tot coöperatieve patiënten. Een poging
om deze techniek te gebruiken

René van der Lugt,
gipsverbandmeester
Anneke Hoekstra,
kinderhandtherapeut
Hans Stolk,
medische instrumentele dienst
Erasmus Medisch Centrum
Rotterdam
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
e-mail: vanderlugt@ortd.azr.nl
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Margreet Luger

De rol van het protocol
Een beschrijving wordt gegeven van een onderzoek welke gehouden is onder
gipsverbandmeesters naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van een protocol
op de gipskamer.
Sinds 3 jaar zijn, onder invloed
van de wet BIG en de kwaliteitswet zorginstellingen, alle beroepsverenigingen in Nederland hard
bezig met het ontwikkelen van
landelijke protocollen.
De Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden
(de AVVV), het landelijke aanspreekpunt van ministerie van
WVC, is geïnteresseerd in de inspanningen die de VGN geleverd
heeft.
Toen in februari 2000 begonnen
werd aan het onderzoek, was er
1 protocol ontwikkeld. Er is door
een kleine groep mensen hard gewerkt aan een raamwerk, zodat
iedere gipsverbandmeester mee
kan werken aan de ontwikkeling
van landelijke protocollen. Deze
protocollen zijn voor en door de
mensen op de werkvloer.
Wat is een protocol?

Een protocol is een concrete,
methodische leidraad die aangeeft welke handelingen in welke
volgorde, onder welke omstandigheden, door wie en zonodig
met welke materialen (zonder
het noemen van product namen)
moet worden uitgevoerd. Het beoogde doel, namelijk het ontwikkelen van een landelijk boekwerk,
heeft verschillende voordelen.
Waarom is de ontwikkeling van
deze landelijke protocollen zo
belangrijk ?
Gekozen is heel bewust niet voor
het woord “uniformiteit”, maar
voor de kwaliteit van handelen.
Iedere gipsverbandmeester heeft
zijn eigen manier van werken, het
gaat om de kwaliteit die geleverd
wordt, en of je nou links- of
rechtsom draait, of met welk
product, dat maakt niet uit. Het
gaat immers niet om diagnostische protocollen maar om proto-

collen met betrekking op een
kwalitatief goed en bruikbaar
immobiliserend product.
- Wanneer een ieder op de
hoogte is van de landelijke
richtlijnen, omdat ook de
naamgeving protocol een
gevoelsmatige verplichting
geeft, kan dit de effectiviteit
en efficiëntie verhogen.
- Iedere gipsverbandmeester
is deskundig in vakkennis,
in de praktijk moet echter
iedereen zijn eigen plek verwerven tussen de verschillende
disciplines waar mee wordt
samen gewerkt.
- Wanneer er landelijke protocollen zijn sta je als beroepsgroep in de praktijk maar
ook als beroepsgroep zelf
sterker in je presentatie.
- Landelijke protocollen zijn
dan een concept van werkzaamheden, waardoor het
duidelijk is welke verantwoordelijkheid de beroepsuitoefenaar heeft, het staat
vast en het is beschreven,
hetgeen ook een juridische
back-up geeft.
In de opleiding tot gipsverbandmeester wordt nu gebruik gemaakt van het boekwerk van
Theo Shape: ‘Verbandleer’.
Eigenlijk het enige werk waar
er gipstechnisch aanwijzingen
worden gegeven.
Een landelijk boekwerk vanuit
de landelijke vereniging zal beter
up to date zijn en het geeft de
mogelijkheid zich aan te passen
aan nieuwe inzichten.
Onderzoek

Om niet in een enorme cijfervloed
te vervallen zijn alleen de belangrijkste uitkomsten op een rijtje
gezet.
- 125 gipskamers in Nederland
12

hebben een enquête toegestuurd gekregen, hiervan werden er 91 geretourneerd (72%).
- 52% van de gipskamers gebruiken reeds eigen protocollen waarin de gipstechniek
beschreven staat
- Hoe bereikbaar zijn deze
protocollen? 94% op papier,
slechts 23% in de computer.
- Hoe worden deze protocollen
gebruikt? 23% niet want ze
zijn bekend, 10 % niet want
ze zijn niet up to date.
Hiervan worden 70% voor
het inwerken van nieuwe
collegae, leerlingen en stagiaires
gebruikt. 69% is als informatie
bron voor andere disciplines.
- Worden deze protocollen
aangepast bij gewijzigde
inzichten? 75% zegt van wel,
65% doet dit ook jaarlijks.
- Waar haalt men in geval van
complexe situaties informatie
vandaan, beschikt de gipskamer
over gerichte literatuur?
- 90% bezit boeken over anatomie, orthopaedie, chirurgie
en plastische chirurgie. 85%
leest in ieder geval “In dit
Verband”.
- 80% zegt protocollen belangrijk te vinden, hetgeen niet
strookt met de laatste vraag.
Maar 51% is bereid om mee te
werken aan de ontwikkeling van
landelijke protocollen.
Daarom!

In de toekomst pleit ik voor een
geautomatiseerd systeem, zodat
dit voor een ieder makkelijk
toegankelijk is. De protocollen
commissie kan de gegevens zo
beheren en up to date houden.
Uit de enquête blijkt dat 94%
protocollen op papier heeft, wellicht beschikt niet iedere gipskamer over een geautomatiseerd

systeem, een print is natuurlijk
ook te maken.
Het is onmogelijk te denken
dat we uniform werken maar
wel professioneel. De patiënt
staat centraal en iedere situatie
vraagt om zijn eigen aanpak.
Mensen die meewerken aan de
ontwikkeling van protocollen
zorgen dat ze goed aansluiten
op de werkvloer. Ze weten hoe
de protocollen te gebruiken, en
wanneer en waarom er van af te
wijken. Wanneer, ook al zijn het
goede protocollen, deze niet aansluiten op de mensen die er mee
werken belanden ze onherroepelijk in de kast.
Bij alledaagse situaties, maar ook
in complexe situaties, heeft men
een boekwerk achter de hand, en
behoeft men niet te zoeken naar
een artikel dat men ooit eens ergens gelezen heeft.
Wanneer men landelijke protocollen heeft ontwikkeld, bestaat
er de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen
naar het doel en de effectiviteit
van de behandelingen.
Op die manier kun je als beroepsgroep meewerken aan nieuwe
inzichten en ontwikkelingen op
grotere schaal.
Als gipsverbandmeester sta je tussen zoveel verschillende disciplines, zoals mijn eerste leermeester
ook zei “ik heb wel dertig bazen”,
als beroepsgroep heb je meer
erkenning voor deskundigheid.
Iemand uit de examencommissie
stelde mij de vraag “hoe komt het
dat er nog zo weinig protocollen
zijn gemaakt”. Ik denk dat dit ook
alles te maken heeft met die dertig bazen die allemaal hun eigen
maniertje hebben, maar het gaat
niet om diagnostische protocol>>
len en de gipsverbandmeester
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is op zijn eigen terrein de deskundige. Een duidelijk en helder
concept wat een handvat en een
leidraad kan zijn.
Laten we als beroepsgroep onze
eigen kwaliteit onderstrepen en
meewerken aan het verder ontwikkeling/ up to date van houden
van onze landelijke protocollen.

GiGagipslinks
Margreet Luger,
gipsverbandmeester
Medisch Centrum Haaglanden
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag

www.mishandeling.nl.
Deze site gaat over allerlei vormen
van mishandeling en slachtofferhulp.

www.orthoweb.be/revieuws/
polsfrac-nl.htm.
Orthopedische site van onze
zuiderburen.

www.dvnapeldoorn.nl/linkshtm.
Uitgebreide site over diabetes en
veel links over aanverwante zaken.

www.medisportive.nl.
Site waar je anatomische wandplaten over ziektebeelden en over
het gehele lichaam kunt bestellen.

Cor Gersen

www.geneeskunde.com.
Site over patiëntenverenigingen,
ziekenhuizen, protocollen van
ziekenhuizen en industrie.

Registratieformulier
gipsklachten
Vanaf 1 februari 2002 is er in het
Flevo Ziekenhuis te Almere gestart
met het registreren van gipsklachten c.q. complicaties ten gevolge
van gipsverbanden die door andere
disciplines worden aangelegd.
Het voordeel van registreren is dat
men gegevens in handen heeft.
Op deze manier is men in staat
gerichter de juiste persoon aan te
spreken, of te laten aanspreken,

www.cryptocafe.nl
Site voor de beginnende en
verstokte cryptogrammers.

op het voorkomen en vóórkomen
van dergelijke complicaties. Wij
beschouwen het formulier als een
goed instrument om de algemene
kwaliteit van zorg binnen het
eigen ziekenhuis te verbeteren
(fig. 1).

e-mail: hjuineken@home.nl

Het formulier is ook te downloaden via de website van de
VGN!
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H. Plember

Hersenletsel in de voetbalsport
In dit artikel zal worden ingegaan op de frequentie van hoofd- en hersenletsel in de voetbalsport,
de eerste beoordeling op het veld en het verdere beleid in geval van het vermoeden op hersenletsel.
Hoofdletsels in de sport komen
veelvuldig voor. Sporten waarbij
deze frequent optreden zijn voetbal en (uiteraard) boksen. M.n.
in de voetbalsport lijken hoofdletsels steeds vaker voor te komen.
Wie herinnert zich niet Max
Huiberts (AZ’67), die in de wedstrijd tegen Feijenoord met zijn
hoofd hardhandig in aanraking
kwam met Paul Bosveldt, duidelijk aangeslagen op het veld stond
maar wel de wedstrijd uitspeelde.
Zijn hoofdtrauma kreeg m.n. nadien veel aandacht in de media
aangezien hij in de weken na het
trauma geheugenverlies en concentratiestoornissen kreeg. Of de
hoofdletsels van Philip Cocu en
Petit (FC Barcelona) die hard met
de hoofden tegen elkaar kwamen,
of recent Johan Vogel (PSV) die
na een botsing met een tegenstander bewusteloos van het veld
werd gedragen. Aangezien er bij
ieder hoofdtrauma risico bestaat
op hersenletsel dient ieder hoofdtrauma hoe onschuldig ook ogend,
serieus te worden genomen.
Epidemiologie

Er zijn weinig gegevens bekend
over de frequentie van optreden
van hoofd- en hersenletsel in de
voetbalsport. Het voornaamste
probleem bij de rapportage van
de frequentie van optreden van
hoofdletsel en in het bijzonder
van het optreden van hersenletsel is de definitie van hersenletsel.
In verschillende studies zijn verschillende gradatiesystemen gebruikt wat betreft het gebruik van
bewustzijnsverlies en de duur van
bewustzijnsverlies als ook wat betreft de aard en ernst van andere
symptomen van hersenletsel.
De gerapporteerde frequenties
van hoofdletsel variëren daarom
bij verschillende studies van 4 tot
20%, waarbij aangetekend dient
te worden dat in sommige studies

ook huidletsel, neusfracturen,
oogletsel e.d. werden betrokken.
In de leeftijdscategorie 15 tot 18
jaar zou gering hersenletsel ongeveer 4 tot 7% van alle blessures
uitmaken, hetgeen betekent dat
in een elftal ongeveer 2 lichte
hersenschuddingen per jaar zijn
te verwachten.

veelvuldig koppen tot hersenschade leidt. Dit onderzoek
vindt momenteel overigens
in het Neuroscience Center
van de Erasmus Universiteit
te Rotterdam, onder leiding
van o.a. dr. Matser plaats.
Hersenschudding

Of het veelvuldig koppen van de
bal de oorzaak van neuropsychoDat botsingen met een tegenlogische stoornissen op de lange
stander, per ongeluk dan wel
termijn is dient dus nog te worden
opzettelijk (de bekende elleboog- onderzocht. Het is echter vrijwel
stoot van Jan Wouters tegen Paul zeker dat een doorgemaakte herCascoigne), medespeler, grond of senschudding een belangrijke
doelpaal tot hersenletsel kan leiden bijdrage leveren tot het ontstaan
spreekt voor zich. Of het op nor- van bovengenaamde stoornissen.
male wijze (veelvuldig) koppen
Daarbij lijkt er een duidelijke revan de bal ook hersenletsel verlatie te bestaan tussen het niveau
oorzaakt, daar zijn de meningen waarop gespeeld wordt en het benog over verdeeld. De bekende
lang van het wedstrijdresultaat
neuropsycholoog dr. Erik Matser enerzijds en de frequentie van het
denkt van wel. Hij is de mening
optreden van hersenschuddingen
toegedaan dat veelvuldig doelanderzijds.
Een goede inschatting van de
bewust koppen op de langere
ernst van het trauma op het veld
termijn kan leiden tot neuropsychologische stoornissen, zoals is daarom van het grootste belang.
geheugenverlies en concentratie- Een adequaat beleid op de korte
stoornissen. Een aanwijzing hier- termijn moet aldus neuropsychovoor is dat bij spelers die vanwege logische stoornissen op de langere
termijn kunnen reduceren.
hun positie in het veld vaker
koppen, zoals centrumspitsen
Naast de reductie van schade op
en centrumverdedigers vaker
de langere termijn is een goede
neuropsychologische afwijkinbeoordeling van de ernst van het
gen worden vastgesteld dan bij
letsel van belang om nog veel
andere spelers. Ook het optreden ernstiger letsel op de zeer korte
van migraine door veelvuldig
termijn te voorkomen. Wanneer
koppen (“footballers migraine”), namelijk met een hersenletsel
een verschijnsel dat reeds in 1972 wordt doorgespeeld bestaat bij
door Matthews werd beschreven een recidief hoofdtrauma de kans
en dat inderdaad vaker voorkomt op een zgn. “second impact synbij spitsen en verdedigers zou
drome”. Wanneer een speler nahiervoor een aanwijzing zijn.
melijk nog onvoldoende hersteld
Overigens valt daarbij de kantis van zijn eerste hersenletsel kan
tekening te maken dat spelers
een tweede trauma leiden tot een
op deze positie uiteraard veel
acute zwelling van of bloeding
meer kans lopen op “echte”
in de hersenen en uitmonden in
hoofdtrauma met alle gevolgen
coma of de dood. Een adequate
van dien. Nader onderzoek
beoordeling op het sportveld is
onder m.n. profvoetballers is
dus van het grootste belang en
noodzakelijk om te bezien of
iedere speler met een hoofdKoppen
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trauma hoe onschuldig ook
ogend, dient goed te worden
onderzocht en geobserveerd.
Hoewel over het algemeen de
hersenschuddingen in de voetbalsport licht van aard zijn, zijn
een adequate beoordeling, goed
opvang, behandeling en m.n.
ook geschiktheidverklaring tot
sporthervatting van belang om
problemen op de korte en lange
termijn te voorkomen dan wel
te reduceren.
Graderingsysteem

Internationaal zijn er enkele graderingsystemen om de ernst van
een hersenschudding te bepalen
in omloop. De AAN ( American
Academy of Neurology) was een
van de eerste instanties die met
een bruikbaar beoordelingsysteem kwam, een systeem dat nog
immer in het American Footbal
wordt toegepast. Tot op heden is
echter geen van deze graderingsystemen gevalideerd en is er dus
geen consensus op basis van wetenschappelijke bewijsvoering.
Een veelbelovend graderingsysteem, bedoeld om ook de lichtere
vormen van hersenschudding te
identificeren is het graderingsysteem van Mc Gill. Dit graderingsysteem is gebaseerd op 3 aspecten:
bewustzijnsverlies (BV), verschijnselen na de hersenschudding
(PCS = post- concusions symptoms) en op posttraumatisch
geheugenverlies (PTA = posttraumatisch amnesie). Onder
“verschijnselen na de hersenschudding” vallen acute klachten
zoals hoofdpijn, duizeligheid,
misselijkheid, braken, evenwichtsstoornissen en verwardheid, maar
ook in een later stadium optredende klachten zoals o.a. dufheid,
overgevoeligheid voor geluid en
licht, geheugenverlies en concentratieproblemen (figuur 1).
>>
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Afhankelijk van de gradering
moet beoordeling worden of een
spelerweer terug kan keren in de
wedstrijd of dat hij/zij gewisseld
moet worden. Het verder beleid
bij de gewisselde speler wat betreft
het transport van het veld, de
observatie in de kleedkamer, het
transport naar huis of verwijzing
naar het ziekenhuis met nader
onderzoek en/of observatie aldaar
is dan afhankelijk van de ernst van
de hersenschudding (figuur 2).
Voetbalhervatting

In geval van graad 1a en 1b kan
de speler de wedstrijd continueren. In de andere situaties dient
de speler gewisseld te worden.
Wat betreft de terugkeer van de
desbetreffende speler in training
en/of wedstrijd gelden de volgende richtlijnen:
Graad 1c: minimaal 1 week
klachtenvrij
Graad 2 : minimaal 1-2 weken
klachtenvrij afhankelijk van de duur van
de BV, PCS en PTA
Graad 3 : minimaal 2-4 weken
klachtenvrij afhankelijk van de duur van
de BV, PCS en PTA.
Beoordeling op het veld

Teneinde het graderingsysteem
goed te kunnen toepassen is de
allereerste beoordeling op het veld
uiteraard van het grootste belang.
In het betaald voetbal spelen daarbij de fysiotherapeut en clubarts,
die immers altijd bij de wedstrijd
aanwezig zijn de belangrijkste rol.
In het amateurvoetbal zijn het
m.n. de masseur/verzorger en in
die gevallen waarin ook die niet
aanwezig zijn de scheidsrechter,
trainer/coach en leiders die de
eerste beoordeling moeten uitvoeren. Bij twijfel geldt echter
immer: van het veld af, observatie en eventueel nadere beoordeling in het ziekenhuis. Een
aantal richtlijnen om op het veld

snel vast te kunnen stellen of er
mogelijk sprake is van hersenletsel zijn de volgende:
Signalen die bij de speler kunnen worden waargenomen.
De speler maakt de indruk versuft en duizelig te zijn; is zich
niet zeker van de wedstrijd, de
tegenstander of de stand, is de
wedstrijd vergeten, beweegt
klungelig en ongecoördineerd
geeft langzaam antwoorden op
gestelde vragen, is (zelfs zeer kort)
buiten bewustzijn, vertoont veranderingen in gedrag of persoonlijkheid, is gebeurtenissen voor
of juist na het trauma vergeten.
Verschijnselen die de speler
zelf kan melden.
Hoofdpijn; misselijkheid, evenwichtsproblemen of duizeligheid,
dubbelzien of vertroebeld/wazig
zien, overgevoeligheid voor licht
of lawaai, traagheid of concentratiestoornissen.
Vragen aan de speler.
• Oriëntatie op omgeving:
Welk veld? Welke tegenstander?
Stand? Wedstrijdhelft?
Datum? Dag?
• Geheugenverlies na het trauma:
vraag de speler om in dezelfde
volgorde enkele door u opgegeven woorden te herhalen.
• Geheugenverlies voor het
trauma: vraag de speler wat
er in de wedstrijd gebeurd is
voor het trauma. Kan de speler
zich het trauma nog herinneren? Uitslag laatste wedstrijd?
• Concentratie: vraag de speler
om de dagen van de week in
omgekeerde volgorde te benoemen.

deze dient niet te snel de (volgende) training en/of wedstrijd
te hervatten. Hersenletsel:
hou het hoofd erbij!
Huib Plemper,
sportarts/bondsarts KNVB

Graad 1 : geen BV, geen PTA
Graad 1a : geen PCS, verwardheid enkele seconden durend
Graad 1b: PCS en/of verwardheid, verdwijnend binnen
15 minuten
Graad 1c : PCS en/of verwardheid, langer durend dan
15 minuten
Graad 2 : BV korter durend dan 5 minuten en/of PTA
korter durend dan 30 minuten
Graad 3 : BV langer durend dan 5 minuten en/of PTA
langer durend dan 30 minuten
Figuur 1: de verschijnselen na een hersenschudding.

Graad 1a : terugkeer in wedstrijd is mogelijk
Graad 1b: terugkeer in wedstrijd is mogelijk, echter de speler
dient te worden geobserveerd en opnieuw in de rust
of na de wedstrijd beoordeeld te worden. Eventueel
in tweede instantie toch de speler laten wisselen.
Graad 1c : de speler dient gewisseld te worden en in de kleedkamer onder observatie te blijven. Bij blijvende
klachten transport naar huis regelen met instructie
van melding aan de (waarnemend)huisarts.
Wekadvies.
Graad 2 : speler direct laten wisselen, observatie in de kleedkamer, traansport naar huis met instructie van
melding aan (waarnemend)huisarts. Wekadvies.
Graad 3 : speler direct laten wisselen, transport naar het ziekenhuis regelen met beoordeling aldaar voor eventueel
nader neurologisch onderzoek en ziekenhuisobservatie.
Figuur 2: de maatregelen welke op basis van de gradering worden geadviseerd.
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Conclusie

(Para)medische begeleiders
en coaches dienen in geval van
hoofdtrauma goed hun hoofd
te gebruiken.
In geval van twijfel dient de
speler gewisseld te worden en
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Gipsverbandmeesters en gipsklachten:
een inventarisatie
In dit artikel wordt het onderzoek beschreven naar de afhandeling van gipsklachten door gipsverbandmeesters.
Een onontgonnen terrein. Want er bestaat naar mijn mening een leemte in de literatuur over gipsklachten.
Zelfs in ons eigen vakblad is dit niet of nauwelijks aan de orde gekomen. Onderzoeken vanuit de L.O.G. gaan
vaker over gipsverbanden van de Spoedeisende Hulp en Gipsverbanden aangelegd op de OK, dan over de kwaliteit
van “ons eigen” handelen. Tenslotte een voorbeeld om te komen tot een klachtafhandeling volgens protocol.
Ten einde een beeld te kunnen
krijgen naar het vóórkomen van
gipsklachten en de afhandeling
daarvan, is in november 2001
een enquête gehouden onder
(bijna) alle gipsverbandmeesters
in Nederland. Er werden in totaal 300 enquêteformulieren
verstuurd, waarvan 189 (63%)
werden teruggestuurd.
In de enquête zijn de vragen
bewust subjectief gehouden om
de respons zo groot mogelijk te
houden. De vrees bestond namelijk dat als de gipsverbandmeesters de binnenkomende klachten
hadden moeten gaan “turven”,
zowel op frequentie als inhoudelijk, de respons waarschijnlijk
veel geringer en ook veel onbetrouwbaarder zou zijn geweest.
Resultaten

De enquête bevatte 16 vragen,
die niet allemaal aan de orde
komen in dit artikel1. De belangrijkste onderzoeksresultaten worden in het navolgende getoond.
Uiteraard diende eerst geïnformeerd te worden of er überhaupt
gipsklachten bij de gipsverbandmeester worden aangemeld.
Er werd gestart met een eenvoudige vraag: hoe vaak heeft u zelf
gemiddeld per week, bij benadering, te maken met gipsklachten?
(tabel1). Uit de antwoorden blijkt
dat er geen gipsverbandmeesters
zijn zonder gipsklachten.
Ongeveer 2/3 van de gipsverbandmeesters heeft tot 3 klachten, en
bijna 1/3 meer dan 4 klachten
per week. Dit betekent dat er nog
al wat klachten gemeld worden,
en dat er veel werk aan moet wor-

den besteed. Klachten betekenen
ook risico’s en verdienen derhalve
aandacht. Verbazingwekkend is
het daarom ook dat er zelden of
nooit over gipsklachten gepubliceerd is 2.
Maatregelen ter
voorkoming

Wat heeft u voordien gedaan om
gipsklachten te voorkomen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn (tabel 2). Over de manier
waarop klachten kunnen worden
voorkomen bestaat grote eenduidigheid. Zo’n 95% van de respondenten geeft altijd mondelinge
instructies mee aan de patiënt.
Folders meegeven scoort wat
minder goed. Het telefonisch
spreekuur en uitleg door verpleegkundigen scoren nog lager.
Rijst de vraag: hoe gaat het met
de mondelinge uitleg als de gipsverbandmeester haar (zijn) dag
niet heeft? Of als de patiënt en
gipsverbandmeester verschillende talen spreken? Daar is in
dit onderzoek geen aandacht
aan besteed, maar is zondermeer
interessant.

De aard van de klachten

Wat zijn de meest voorkomende
klachten? In een rangorde aangegeven (tabel 3).
Deze uitslag wekt waarschijnlijk
geen verbazing. ‘Te strak’ komt
het vaakst voor. Echter, ‘jeuk’, zo
door patiënten gevreesd, komt in
de beleving van de gipsverbandmeester niet zo vaak voor.
Uiteraard ligt het voor de hand
te veronderstellen dat je als gipsverbandmeester voor sommige
klachten meer beducht bent dan
voor andere (bv. het compartimentsyndroom). Vandaar de
vraag of er verschil bestond in
de aard van de klacht.

althans, het wordt wat minder
belangrijk gevonden. Dit geldt
ook voor het belasten, stel: je moet
lopen van de dokter maar er valt
slecht te lopen met het onderbeengips, dan zul je als patiënt toch je
best moeten doen om verhaal te
halen bij de gipsverbandmeester.
Voorts zien we dat gipsverbandmeesters tintelingen en gevoelloosheid nogal belangrijk vinden
en het ligt dan voor de hand te
veronderstellen dat je dan als
patiënt wèl snel geholpen zult
worden.
Spijt

Omdat het onderzoek naar gipsklachten zo’n grote leemte ver- >>

Retour

Van welke klachten vindt u het
belangrijk dat u de patiënt terug
op de gipskamer laat komen?
(tabel 4). Uit deze tabel blijkt dat
“te strak” nogal eens een reden
was om de patiënt terug te laten
komen. Opvallend genoeg scoort
“pijn” wat minder frequent, bijna
de helft van de gipsverbandmeesters vindt dat de patiënt wel een
beetje pijn zou mogen hebben,

Tabel 1 N=189
0 keer

0%

0-3 keer

63,5%

4-10 keer

32,8%

> 10 keer

3,2%

Geen antwoord

0,5%

Tabel 2 N=189
Altijd

Meestal

Soms

Nooit

Geen
antwoord

Mondelinge instructies

95,7%

2,7%

-

-

1,6%

Folders

75,1%

13,2%

5,3%

2,7%

3,7%

Uitleg door verpleegkundigen

39,1%

12,2%

18,5

15,9%

14,3%

Telefonisch spreekuur

3,2%

1,6%

3,2%

77,2%

14,8%
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toont, besloot ik ook te vragen
of gipsverbandmeesters wel eens
spijt hebben van de manier waarop zij een klacht hebben afgehandeld. Er is hierbij niet gevraagd
naar de frequentie waarin dit voorkwam, maar geeft een beeld hoe
de gipsverbandmeester tegen zijn/
haar eigen werkwijze van klachtafhandeling aankijkt. Het blijkt,
hoewel in een redelijk grote minderheid, dat er toch heel wat gipsverbandmeesters spijt hebben van
hun afhandeling (tabel 5).
De vraag werd aldus gesteld:
“Hebt u ooit wel eens een klacht
afgehandeld op een manier waarvan u later spijt hebt gekregen?”
Van de 189 ondervraagden beantwoordde 34,4% met ja, 65,6%
met nee.

vraag die hierover werd gesteld
zag er als volgt uit: “Op basis
waarvan besluit u een patiënt
te zien.” (Meerdere antwoorden
mogelijk) (zie tabel 6) In het oog
springen direct de uitslagen van
Tabel 3

‘op basis van de info die de patiënt u verstrekt’ en het gegeven
dat intuïtie een grote rol speelt.
Nu is er niets mis met intuïtie
en ervaring maar er schuilt een
risico in. Verder speelde het wel

of niet kennen van de patiënt
nauwelijks een rol, terwijl iedere
gipsverbandmeester wel patiënten
kent die geneigd zijn sneller met
>>
klachten te komen.

N=189
Vaak

Niet vaak

Zelden

Nooit

Geen
antwoord

Te strak

49; 7%

37,8%

10,5%

1,0%

1,0%

Nat geworden

17,5%

44,4%

31,8%

2,1%

4,2%

Jeuk

2,1%

17,5%

62.4%

11,6%

6.4%

Gips dragen valt tegen

10,6%

22,7%

45,5%

13,8%

7,4%

Scherpe randen

20,6%

40.7%

32,3%

2,7%

3,7%

De vervolgvraag

Voorts blijkt uit het onderzoek3
Tabel 4 N=189
dat de instroom van patiënten met
gipsklachten vaak telefonisch geZeer belangrijk
beurt. Een vervolgvraag die gesteld
werd om erachter te komen hoe
de patiënt werd benaderd: “Als
Gips knelt
70,9%
u telefonisch benaderd wordt.”
(één antwoord mogelijk) (tabel 5). Pijn
54.5%
Een verheugende uitslag: er wordt
vaak doorgevraagd en een aanGevoelloosheid 86,3%
zienlijk aantal gipsverbandmeesters laat zelfs de patiënt altijd
Huiddefecten 57,1%
terugkomen. Zoals uit de tabel
blijkt is een vragenlijstje niet poOnbelastbaar
27.5%
pulair. Daarover volgt later meer.
Nat geworden 29,1%

Belangrijk

Minder
belangrijk

Onbelangrijk

Geen
antwoord

23,3%

2,1%

1,1%

2,6%

31,2%

10,6%

-

3,7%

11,6%

0,5%

-

1,6%

33,3%

6,9%

-

2,7%

45,6%

20.6%

0,5%

5,8%

33,9%

29,1%

3,7%

4,2%

Beslismodel

“Werkt u met een beslismodel
om al dan niet een patiënt terug
te laten komen?” Van de 189
ondervraagden antwoordde
1,6% met ja, 96,8 5 met nee
en 1,6 % gaf op deze vraag geen
antwoord. Beslismodellen zijn
niet in de mode, maar dat zagen
we al bij het voorkomen, of liever
ontbreken van vragenlijstjes bij de
telefoon. Structuur aanbrengen
in de afhandeling van klachten is
derhalve niet gewoon bij gipsverbandmeesters. De logische vervolgvraag hierbij is dan op basis
waarvan gipsverbandmeesters
hun besluiten nemen teneinde
gipsklachten af te handelen. De

Tintelingen

76,2%

20,1%

1,1%

-

2,5%

Gipsbreuk

50,8%

40,2%

5,3%

1,1%

2,6%

Tabel 5 N=189
Besluit u aan de hand van een vragenlijstje

2,1%

Vraagt u altijd door

67,7%

Vraagt u alleen door als u terugzien niet nodig acht

4,2%

Laat u de patiënt altijd terugkomen

23,3

Probeert u er zo snel mogelijk vanaf te komen

-

Geen antwoord

2,7%
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Beslismodel Collesfractuur
Fractuurpijn?

ja

Pijnstilling

ja

nee

Effect

Vervolgafspraak

KLACHT
pijn
tintelingen
oedeem
gips knelt

Oedeem/
tintelingen/
knellend gips

Tabel 6

ja

Mitella gedragen?
Hand voldoende hoog?
Vingers bewogen?

nee

Mitella
Hooghouden
Vingers bewegen

ja

Terugkomen ter
beoordeling

N=189
Altijd

Bijna altijd Soms

Nooit

Geen
antwoord

bekende patiënt

12,2%

23,2%

33,0%

8,4%

23,2%

onbekende patiënt

13,8%

19,0%

25,9%

14,3%

27,0%

bekende fraktuur

16,4%

17,5%

34,9%

6,3%

24,9%

info van patiënt

54,5%

27,5%

9,5%

1,1%

7,4%

intuïtie/ervaring

37,6%

27,5%

16,4%

3,2%

15,3%

Interval tussen aanleg en klacht

12,7%

15,3%

27,5%

12,7%

31,8%

Beslisboom als
instrumentarium?

Je zou op basis van de tabel waarin gevraagd wordt naar het proces
ná de telefonische benadering
verwachten dat de belangstelling
naar en de wil tot verandering
van gipsklachtafhandeling onder
gipsverbandmeesters niet groot
zal zijn. Onderstaande uitslag
laat verrassend genoeg toch iets
anders zien. De vraag luidde:
“Vindt u, in navolging van de
door de VGN ontwikkelde protocollen, dat ook beslisbomen
tot het ‘instrumentarium’ van
de gipsverbandmeester zouden
moeten behoren? Hierbij antwoordden van de 189 ondervraagden 36 % met ja, 30,2 %
met nee, 31,7 % had geen mening en 2,1% heeft hierop geen
antwoord.

Conclusies

Nog geen 1/3 van de respondenten is tegen. Dit laat m.i. voldoende ruimte om een voorbeeld van
een beslisboom te laten zien.
Hoe zou een gipsverbandmeester
een gipsklacht bij een vaak voorkomende fractuur, namelijk de
Collesfractuur, kunnen oplossen?
Met nadruk wordt op het feit
gewezen dat het een voorbeeld is,
waar per instelling nog wat aan
gewijzigd zou kunnen worden.
Het is een manier om structuur
aan te brengen in de klachtafhandeling en dit minder afhankelijk
te laten zijn van intuïtie (de bekende slechte dag van de gipsverbandmeester!) en ervaring. Bij
het laatste kun je denken aan
jonge, aankomende gipsverbandmeesters. Het model neemt verder niet zoveel ruimte in en zou
18

bij de telefoon kunnen liggen.
(zie afbeelding 1) Dit artikel beschrijft hoe gipsverbandmeesters
hun patiënten met gipsklachten
benaderen, en hoe ze deze gipsklachten oplossen. De respons was
ruim voldoende om een mooi
overzicht van onze beroepsgroep
te kunnen publiceren.
Tot slot is er een beslisboom
ontworpen om wat meer structuur in de afhandeling van gipsklachten aan te brengen.

Jan van Doorn,
gipsverbandmeester
Academisch Medisch Centrum
Amsterdam
Meiberg 9
1105 AZ Amsterdam
e-mail: vandoornjan@zonnet.nl
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3 Deze tabel is opvraagbaar bij de auteur.
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In de eerste maand van 2003
heeft de VGN afscheid moeten
nemen van twee collega’s.
Gerard van de Gunst, collega
uit het Rode Kruis Ziekenhuis
te Den Haag, kwam door een
noodlottig ongeval om het leven.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte met dit grote
verlies.
Ruim een week later heeft Bill
Dronkert na een lang ziekbed
van ons afscheid genomen.
Bill Dronkert is één van oprichters van onze vereniging en
de daaruit voortgekomen opleiding tot gipsverbandmeester.
Bill heeft vele collega’s opgeleid
waardoor er geleidelijk aan professioneel opgeleide gipsverbandmeesters op de Nederlandse gipskamers hun intrede deden.
Door zijn inzet als pionier in
immobiliserend Nederland staat
er nu al weer sinds lange tijd een
vakman op de gipskamer waar
Bill en zijn vakbroeders van het
eerste uur trots op kunnen zijn:
door het enthousiasme van Bill
en zijn toenmalige collega’s is
een vak ontstaan waar de huidige
gezondheidszorg niet meer omheen kan.
Bill je zult altijd in onze herinnering blijven en namens de VGN
wens ik de familie alle sterkte met
dit grote verlies.
Protocollen

Tijdens de ALV op 22 maart
worden de landelijke protocollen
aangeboden aan de leden van de
VGN. Ik wil mijn grote dank en
bewondering geven aan de protocollencommissie en een ieder
die hieraan heeft meegewerkt.
Eén collega wil ik graag extra
benoemen: Liesbeth Rietra.
Door haar niet aflatende energie
heeft de VGN weer een mijlpaal
behaald die zijn weerga niet kent.
Meerdere weekenden en vele
avonden heeft de commissie onder leiding van Liesbeth gewerkt
aan een project dat binnenkort

gebruikt gaat worden in L.O.G.
maar ook handvatten geeft voor
S.E.H. en O.K. afdelingen.
Arbeidsmarkt onderzoek

Door de heer de Bruin van de
Unie Zorg en Welzijn werd aan
het bestuur van de VGN toegezegd dat binnenkort een
onderzoek wordt gedaan naar
arbeidsmarkt behoefte van de
gipsverbandmeesters in
Nederland. Zodra de resultaten
bekend zijn zullen wij u hiervan
op de hoogte brengen.
Binnenkort zal een eerste overleg
plaatsvinden waaraan ook door
een vertegenwoordiging van het
VGN Bestuur en de Ziekenhuiswerkgevers zal worden deelgenomen.
Onderzoek functie
indeling

Op de komende ALV worden de
voorlopige resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de
functie-indeling van de gipsverbandmeester in relatie tot FWG
3.0 en de systematiek Fuwavaz.
In een van de volgende uitgaven
van ‘In dit Verband’ wordt het
volledige onderzoek gepubliceerd
voor degene die niet aanwezig
konden zijn op de ALV. De bevindingen zullen daarnaast worden gepresenteerd aan de Unie
Zorg en Welzijn ten behoeve
van een mogelijke herziening
van het systeem op termijn, maar
vooral ook worden gebruikt als
ondersteuning naar de collega’s
werkzaam in de academische
ziekenhuizen waar de Fuwavaz
systematiek wordt ingevoerd.

Agenda
Op zaterdag 8 november zal in
Zwolle een symposium worden
georganiseerd met als thema:
de direct postoperatieve
behandeling van de patiënt
met een onderbeensamputatie.
De diverse methoden van nabehandeling en de ervaring die
hiermee is opgedaan staan hierbij centraal. Tot de doelgroep
worden gerekend revalidatieartsen, gipsverbandmeesters,
orthopedisch- en algemeen
chirurgen.
Het symposium staat onder
auspiciën van de ISPO en is
voor revalidatieartsen geaccrediteerd voor 5 uur en
20 minuten.
Info: dr. C.H. Emmelot,
Isala Klinieken te Zwolle.

Secretariaat VGN
Uitterlier 15, 2678 TZ De Lier,
Tel. werk: 015 - 2 603 846
Fax werk: 015 - 2 603 828
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
Petervandenberg@wxs.nl
jruhe@zonnet.nl
Cfeijten@zeelandnet.nl
m.schaft@wxs.nl
truus.kalkman@ghz.nl
jr.wijma@hccnet.nl
vanderlugt@ortd.azr.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. P. van den Berg,
secretaris, vice-voorzitter
dhr. A.B.C. Dubois,
penningmeester
dhr. R. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra

Eric Schaft,
voorzitter van de VGN

mw. T. Kalkman - Baelde,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
Redactie 'In dit Verband'
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Waarom er in België geen wachtlijsten zijn
De Belgen worden niet geplaagd door wachtlijsten in de gezondheidszorg,
terwijl de uitgaven ongeveer gelijk zijn aan die in Nederland. Hoe kan dat?
Het was een van de vragen die
aan de orde kwamen tijdens de
bijeenkomst van het ‘Executive
Exchange Network’ op landgoed
De Horst. Er werd gefilosofeerd
over de toekomst van de gezondheidszorg in de Europese Unie
door een select gezelschap van
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en topambtenaren,
waaronder de inmiddels alom
bekende Peter van Lieshout. Hij
kwam in het nieuws met enkele
uitspraken van hem, gemaakt
op deze bijeenkomst, die werden
uitgelegd als kritiek op de minister van WVC. Hij zei onder meer
dat alle regeringen binnen de Unie
te hoge verwachtingen wekken
over verbeteringen in de gezondheidszorg. Deze verwachtingen
kunnen beleidsmatig niet wor-

den waargemaakt, althans niet
op korte termijn.
Dit is duidelijk meer van toepassing op ons land dan op de zuiderburen, die de zaakjes aardig
voor elkaar hebben. Christiaan
Decoster, de directeur-generaal
Volksgezondheid van België,
legde uit waarom er in zijn land
geen wachtlijsten zijn. Om te beginnen wordt op het departement
in Brussel dagelijks bijgehouden
hoe het met de uitgaven is gesteld.
“Is er ergens sprake van een overschrijding, dan kan er meteen
worden ingegrepen.” Een ander
groot verschil is de ruime mate
van vrijheid die regio’s hebben.
Hoeveel ziekenhuisbedden er
bijvoorbeeld in Luik mogen
komen, wordt in Luik beslist,
niet in Brussel.

De Belgische gezondheidszorg is
en blijft volgens Decoster “collectief gefinancierd en solidair”,
zij het dat de eigen bijdragen
(‘remgelden’, vooral bedoeld om
mensen te remmen om al te snel
het ziekenhuis binnen te lopen)
de afgelopen paar jaar met ruim
een kwart zijn gestegen. Het belangrijkste verschil met Nederland
is echter de vrije concurrentie tussen specialisten. In België is een
overschot aan specialisten. Zij
kunnen dus geen extreem hoge
tarieven vragen, omdat ze zich
dan de markt uit prijzen en cliëntèle verliezen. Het verklaart tevens
waarom zij graag bereid zijn patiënten uit Nederland, het wachten beu, te behandelen.
Gelezen op: www.care4cure.nl
Bron: Financieel Dagblad.

Het financiële jaar 2002
In de vorige uitgave van ‘In dit
Verband’ heeft iedereen kunnen
lezen dat Ton Dubois definitief
de portefeuille van penningmeester heeft overgedragen. Er zijn
terecht al veel lovende woorden
over hem gesproken. Het enige
wat ik eraan kan toevoegen is dat
ik veel respect heb voor de wijze
waarop hij 23 jaar de financiële
belangen voor alle leden van de
VGN heeft behartigd. Zeker
nu ik zelf ervaar wat dat precies
inhoudt. Tijdens de ALV in
november 2002 te Utrecht ben
ik door jullie gekozen tot opvolger van Ton. In het voorjaar van
2002 werd ik door Ton benaderd
om zijn functie over te nemen.
Ik kan jullie verzekeren dat ik
een ruime bedenktijd nodig heb
gehad alvorens ik daar positief
op kon antwoorden. Naast de
bekende afwegingen die je moet
maken, speelde de status van Ton
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binnen de VGN mee in de afweging. Iets zomaar overnemen wat
je voorganger met veel energie
heeft opgebouwd kan twee kanten hebben. Aan de ene kant kom
je in een gespreid bedje, maar aan
de andere kant ligt er een extra grote verantwoording om de vereniging financieel gezond te houden.
Uiteindelijk heb ik het vergeleken
met een voetbalelftal. Als debutant
kan je het best een invalbeurt hebben in een team dat lekker draait.
Financiële eisen

De laatste jaren worden er steeds
hogere eisen gesteld aan een beroepsvereniging. Niet in de laatste
plaats door wettelijke kwaliteitseisen en de ontwikkeling van ons
beroep en de gezondheidszorg in
het algemeen. Visitaties, ontwikkelen van protocollen, bij- en
nascholing voor gipsverbandmeesters zijn activiteiten die de

uitgaven van de VGN verhogen.
Natuurlijk is een beroepsvereniging geen winstgevend bedrijf
waaruit een inkomen moet worden vergaard, maar heeft zij als
doel de belangen te behartigen
van de leden in de breedste zin
van het woord. Balans in uitgaven
en inkomsten is het belangrijkst.
De contributie van de leden en
de donaties van sponsors moeten
ervoor zorgen dat er financiële
voorwaarden zijn om het beroep
van gipsverbandmeester verder
te ontwikkelen en te professionaliseren. Daarnaast moet er in een
tijd van overschot gezorgd worden
voor een financiële buffer voor
eventuele magere jaren.
Het jaar 2002

Het was, niet alleen financieel gezien, een goed jaar voor de VGN.
Mede dankzij de subsidie die het
AVVV ten behoeve van de kwali- >>
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teitsprojecten had verstrekt, konden er uitgaven gedaan worden die
anders (bijna) onmogelijk geweest
waren. Het resultaat zal binnenkort, in de vorm van protocollen
op CD-rom, zichtbaar worden.
De visiteurs hebben dit jaar een
passende reiskostenvergoeding
kunnen krijgen en ook zijn vele,

niet altijd zichtbare maar wel essentiële, financiële impulsen gegeven aan reeds lopende projecten.
De toekomst

In het nieuwe jaar 2003 zal het
geluid van de penningmeester
niet veel anders zijn dan dat van
het landelijk gemiddelde. Het

Cursus visitatie
Op vrijdag 15 november 2002
werd aan een nieuwe groep aspirant visiteurs een cursus visiteren gegeven. De cursus werd
gegeven door Dora Schepers,
Ron Sleegers en ondergetekende. Voor deze cursus hadden
zich 17 mensen opgegeven.
De cursisten kwamen met name uit die regio’s waar geregeld
gevisiteerd werd. Nog met de
slaap in de ogen kwamen de
eerste deelnemers binnen.
De cursus was in dezelfde vorm
gegoten als een visitatie. Iedere
visiteur nam een gedeelte voor
zijn rekening. Tegen de middag was iedereen overspoeld
met informatie en toe aan een
lunch.
Aan de hand van 2 casussen
werd er vervolgens in verschillende groepen een visitatie
voorbereid. Wij speelden dat
we gevisiteerd werden, wat ons
de gelegenheid gaf om het de
visiteurs aardig moeilijk te
maken. Gelukkig had men het
allemaal goed door. Na een
zeer vermoeiende dag waren
er weer heel wat visiteurs bij.
De komende jaren zal er dan
ook geprobeerd worden om
in bepaalde regio’s de visitaties
echt van de grond te krijgen.
Het grootste probleem zit nog

steeds in het noorden van het
land. Hier zijn helemaal geen
visiteurs. Als dit zo blijft dan
betekend dit dat er mensen uit
andere regio’s naar toe moeten
die waarschijnlijk ter plaatsen
zouden moeten overnachten.
Dit betekent dat je voor een
visitatie van 4,5 uur 3 dagen
kwijt bent! Dit trekt een grote
wissel op de bezetting van de
gipskamers waardoor er nog
minder visitaties kunnen plaats
vinden. Daarom wil ik dan ook
vragen of er mensen uit de drie
noordelijke provincies zijn die
graag zouden willen visiteren.
Als er animo is zorgen wij wel
voor een cursus. Dus ben je 2
jaar gediplomeerd, wil je graag
eens in een ander ziekenhuis
kijken en heb je wat tijd neem
dan even contact op met ondergetekende of met Christ
v/d Rijt, tel: 040-2891470.

Danny van Stelten,
regiovoorzitter Noord- en
Zuid-Holland
e-mail:
d.vanstelten@quicknet.nl

gaat wat minder en dat betekent
dat de overheid en bedrijfsleven
de broeksriem aanhalen. De VGN
heeft voor de toekomst veel ambities op het gebied van kwaliteit
en verdere professionalisering van
het beroep gipsverbandmeester.
Om van hen financiële ondersteuning te verwerven voor onze

ambities zal dan ook wat meer
overredingkracht nodig zijn.
Maar los daarvan zijn de financiële reserves van onze vereniging
in orde en zal dat onze ambities
niet in de weg staan.
Joris Ruhe,
penningmeester

Vanuit de schoolbanken
Samenstelling van de
opleidingscommissie

Zoals u in het decembernummer
heeft kunnen lezen is Edwin van
den Klooster gestopt met zijn
werk in de Opleidingscommissie.
Edwin, bedankt voor je jarenlange
betrokkenheid en inzet. De open
plaats is inmiddels ingenomen
door Paul Festen (UMC).
Bij- en nascholing

Op vrijdag 28 maart 2003 organiseert de Opleidingscommissie
van de VGN de scholingsdag
“hand- en vingerletsels”. Deze
dag vindt plaats in het Erasmus
MC centrumlocatie te Rotterdam.
De opleidingscommissie is dit
ziekenhuis bijzonder erkentelijk
voor de verleende gastvrijheid.

Taakinventarisatie

De LOG heeft in 2002 een taakinventarisatie verspreid over alle
(150) gipskamers in Nederland.
De taakinventarisatie wordt gebruikt bij het bijstellen van het
curriculum voor de theorie- en
de praktijkopleiding. In afwachting van het up to date maken
van het beroeps (competentie)
profiel (zomer 2003) wordt gestart met het herontwerpen van
de opleiding. Verwacht wordt dat
de LOG groep 2004 O met een
hernieuwde opleiding start.
Namens Antoinette Brandenburg
hartelijk dank aan de gipsverbandmeesters van de 52 gipskamers
die de taakinventarisatie teruggezonden hebben.
Actueel LOG- nieuws

Het programma bestaat uit:
Ochtend: theorie: tendinogene
en ossale letsels
Middag: praktijk: het aanleggen
van dynamische en
statische handorthesen.
Er nemen 24 gediplomeerde
gipsverbandmeesters aan deel.
In verband met de grote belangstelling wordt de scholingsdag
herhaald op vrijdag 20 juni.
Ook deze dag is volgeboekt.
Afhankelijk van het aantal belangstellenden wordt een 3e
scholingsdag georganiseerd.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij René van der Lugt
(r.vanderlugt@erasmusmc.nl)
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Drie gipsverbandmeesters uit de
LOG groep 2000-O hebben in
december en januari het diploma
van gipsverbandmeester behaald.
Tijdens de ALV op zaterdag 22
maart wordt hen de VGN-speld
overhandigd.
Vanaf september 2003 wordt
in de lessen van de Landelijke
Opleiding tot Gipsverbandmeester gewerkt met de VGN
protocollen. Het is belangrijk
dat de werkbegeleiders van de
studenten op de hoogte zijn van
deze protocollen en deze meenemen in de praktijkopleiding.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt,
voorzitter Opleidingscommissie

in dit

Verband

A. M. van Iperen

De behandeling van diabetes mellitus
De stelling dat een diabetespatiënt die wij verzorgen goed ingesteld moet zijn zal
niemand tegenspreken. Maar wat houdt een goede instelling van de diabetes eigenlijk
in? In dit artikel zal hierover wat nader op in worden gegaan.
We weten dat als een patiënt met
diabetes een infectie en/of koorts
krijgt er meestal een verhoogde
glucosespiegel optreed. De infectie kan moeilijk genezen door de
hoge glucosewaarden en vaak
heeft de patiënt meer medicatie
nodig in de vorm van tabletten
en/of insuline. Als de patiënt zelf
een glucosemeter heeft kan hij
zelf meten, maar als hij hiervoor
te ziek is zal deze minder adequaat
weten te handelen en zal deze handeling door verpleegkundigen
overgenomen moeten worden of
het glucosegehalte in het bloed
met laboratoriumonderzoek moeten worden bepaald.
Wat is eigenlijk een goede
instelling?

Ervan uitgaande dat een gezond
mens een glucosewaarde tussen
4 en 7 mmol/l heeft voor en na
een maaltijd, zou het goed zijn
als iemand met diabetes dit ook
zou hebben. Vóór de maaltijd is
dit te realiseren, na de maaltijd
echter meestal niet en accepteren
we een glucosewaarde tot 10
mmol/l. Dit alles om een goede
HbA1c te krijgen.
Wat is een HbA1c?

Een HbA1c is een laboratoriumwaarde die regelmatig bij diabetespatiënten geprikt wordt. De term
HbA1c staat voor “hemoglobuline
van het type A1c”.
Hemoglobuline is een eiwit in
de rode bloedcellen, dat als functie heeft zuurstof te vervoeren en
af te geven aan de cellen in het
lichaam. De hemoglobuline geeft
de rode kleur aan deze bloedcellen en heeft de eigenschap dat het
zich hecht aan de glucose in het
bloed. Dus hoe meer glucose er
in het bloed aanwezig is, des te
meer “versuikerde” hemoglobuline er zal zijn. Omdat de rode

bloedcellen (en dus ook het hemoglobuline in de rode bloedcellen)
gemiddeld slechts 2 tot 3 maanden leven, geeft het HbA1c een
inzicht in de gemiddelde bloedglucosewaarden van de afgelopen
2 tot 3 maanden. Hierbij geldt,
dat hoe hoger het glucosegehalte
gedurende de afgelopen 3 maanden is geweest, des te hoger de
HbA1c waarde zal zijn.

ingesteld beschouwd worden als
hij een HbA1c heeft <7.5%.
Matig ingesteld is hij met een
HbA1c tussen 7.5 en 8.5%, er is
sprake van een slechte instelling
als het HbA1c meer dan 8.5% is.
Hoe is een betere
instelling te bereiken?

Als de patiënt zichzelf kan instellen, zal hij zeker meer insuline
gaan spuiten als de glucosewaarWaarom is de HbA1c
den verhoogd zijn, met goede
waarde zo belangrijk?
educatie zal dit lukken. Bij diaHet HbA1c geeft een goede
betes type 2 kan de orale mediindruk van de gemiddelde bloed- catie wellicht verhoogd worden
glucosewaarden over een langere ofwel gaat de patiënt over op
periode. Bovendien kunnen de
insulinetherapie. Stapsgewijs zal
waarden goed gebruikt worden
de insuline verhoogd worden totom de resultaten van de zelfcon- dat de gemeten glucosewaarden
trole te bevestigen en/of te conaanvaardbaar zijn, en wel vóór de
troleren, te bepalen of het behan- maaltijden tussen 4 en 7 mmol/l
delplan goed werkt en om aan te tot na de maaltijden <10 mmol/l.
tonen dat bepaalde beslissingen
We weten uit ervaring dat deze
het diabetesmanagement onder- waarden niet altijd perfect zullen
zijn. Maar als we een patiënt versteunen en ten goede komen.
zorgen met een diabetische voet
Is de HbA1c waarde
en een HbA1C > 10% zal de
hetzelfde als een
wond niet of langzaam genezen
bloedglucosewaarde?
hoeveel aandacht we ook geven
Een HbA1c waarde is iets anders aan de lokale problematiek. De
dan een glucosewaarde, die je met opname in het ziekenhuis van
een patiënt met een voetprobleem
de glucosemeter kunt meten.
Het verschil zit in het feit dat een bij diabetes kost veel ligdagen.
Belangrijk is het voor verpleegglucosewaarde slechts een momentopname is en de HbA1c de kundigen om bij deze categorie
glucosewaarden over een periode patiënten ook aandacht te beweergeeft. De waarde van de glu- steden aan de verzorging van de
cosemeter zegt iets over de toegezonde voet/huid. Niet zelden
stand op het moment van de me- gebeurt het dat de patiënt aan
ting. Die toestand kan beïnvloed de andere voet, dus die waarvoor
worden door bijvoorbeeld te
hij niet opgenomen is, decubitus
sporten, te eten of te slapen. Een krijgt. Ook tijdens een operatie
HbA1c waarde zegt iets over de
kan dit voorkomen. Dit zijn
gemiddelde toestand van de afge- complicaties die voorkómen
lopen 3 maanden. Een normale
kunnen worden!
HbA1c is < 6.1 %. Bij een diabetespatiënt is dit moeilijk te berei- Hulpmiddelen
ken, vaak gaat het streven ernaar Om een goede instelling te bereigepaard met te veel hypo’s. Een
ken is het belangrijk dat de hulpdiabetespatiënt mag als goed
middelen die de patiënt gebruikt,
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betrouwbaar zijn. Gaat de patiënt
hier goed mee om? Enkele vragen
die beantwoord moeten worden
zijn daarbij:
- Geeft de insulinepen de juiste
dosering insuline af die ingesteld wordt? Gebruikt hij de
goede lengte naaldjes?
- Is de glucosemeter te vertrouwen; eenmaal per jaar behoort
de meter gecontroleerd te worden op een laboratorium, de
uitslagen van metingen worden
dan vergeleken met de laboratoriumuitslagen.
- Wordt de meter goed gebruikt?
Bij elke meter is een gebruiksaanwijzing aanwezig.
- Is de meter juist gecodeerd?
- Worden de stripjes op de goede
temperatuur bewaard, zijn de
stripjes niet verlopen?
- Wordt het eerste druppeltje
bloed van de vinger geveegd,
voordat de tweede druppel
getest wordt?
Bewegen

Doordat patiënten met een diabetische voet niet veel kunnen
bewegen, kan ook hierdoor de
glucose stijgen. Het is van belang
dat de bedlegere patiënt zijn voet
beweegt en dagelijks oefeningen
doet, alleen of met hulp. Immers:
bewegen doet de glucose dalen.
Voeding

Wat betreft de voeding geldt:
gezonde voeding met vooral
weinig dierlijke vetten.
Koolhydraten moeten worden
verdeeld over de dag. Dit is ook
belangrijk om hypo’s te vermijden. Hoewel we niet meer van
een “diabetesdieet” spreken, is
het soms nodig het aantal koolhydraten, eiwitten en/of vetten te
veranderen. En bij hoge glucosewaarden: veel drinken! Immers:
bij verhoogde glucosespiegels
>>
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plast de patiënt meer uit en moet
men beducht zijn voor uitdrogen.

wordt; er komt dan veel op de
patiënt af.

Stress

Roken, alcohol en drugs

Bij opname in een ziekenhuis zijn
patiënten meer aan stress onderhevig door bijvoorbeeld koorts.
Ook emotionele stress is dan vaak
aanwezig, denk aan angst voor
amputatie. Verhoogde stress geeft
meestal hogere glucosewaarden.
Om toch goede glucosewaarden
te behouden hebben diabetespatiënten meer insuline nodig.
Er wordt ook wel diabetes ontdekt
als een patiënt voor de reeds bestaande complicatie opgenomen

Probeer de patiënt te stimuleren
te stoppen met roken en het gebruiken van drugs (nb. één sigaret geeft een vasoconstrictie van
2 uur!). Weinig alcoholgebruik
is geen probleem.

te kijken hoe de patiënt spuit en
of hij spuitplaatsen heeft. Als de
patiënt altijd op dezelfde plaats
insuline spuit, kan deze plek verharden en wordt de insuline niet
goed opgenomen. Spreiden van
injectieplaatsen is buitengewoon
belangrijk. Insuline moet subcutaan gespoten worden, spuit men
te diep en intramusculair dan
kan dit tot een hypo leiden.

Spuitplaatsen

De opname van een patiënt met
diabetes is een goed moment om
te observeren hoe de patiënt omgaat met de diabetes. In het bijzonder is het een gelegenheid om

Educatie

Een patiënt met diabetes behoort
van alle bovengenoemde onderwerpen op de hoogte te zijn en
deze te herkennen. Educatie is

van groot belang: het is de taak
van diëtisten en diabetesverpleegkundigen om de patiënt te begeleiden en zoveel mogelijk met de
patiënt mee te denken om het
leven met diabetes zo goed en
aangenaam mogelijk te maken.
Ada M. van Iperen,
diabetesverpleegkundige
Commissielid WCS
Diabetische Voet
VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
e-mail: a.vaniperen@azvu.nl

H. van der Veer

Een tipje van de sluier, onderhandelen kost tijd
Wat doet De Unie Zorg en Welzijn precies in CAO-onderhandelingen? Wat kunnen leden of beroepsverenigingen voor rol spelen? Wat gebeurt er als het spannend wordt? Logische vragen aan een vakbond.
Van oudsher is het behartigen
van de ledenbelangen de kern
van het werk van De Unie Zorg
en Welzijn. En daar begint alles
mee: belangen. Tussen het afsluiten van een CAO en het onderhandelen over een nieuwe CAO
worden steeds weer de belangen
van de betrokken leden geïnventariseerd. Formeel gebeurt dat
door de vertegenwoordigers van
de beroepsverenigingen in de
Werkgroep Arbeidsvoorwaarden.
Ook het Hoofdbestuur van De
Unie Zorg en Welzijn spreekt
over het beleid dus over de te
behartigen belangen.
Maar daarnaast spelen in alle contacten met (niet) leden steeds
onze oren de hoofdrol. Wat wordt
er gezegd? Iedereen, individueel
of als vereniging kan op ieder moment met voorstellen en ideeën
komen, bijvoorbeeld via de e-mail.
Welke belangen of wensen zitten
daar achter? Veel mensen in de
zorgsector zijn niet zo gericht op
(zakelijke) belangen. Het luisteren

betekent dan ook vaak: het vertalen van verhalen, ergernissen,
ervaringen in concrete acties.
In geld, tijd, opleidingseisen,
regelingen, steun, mogelijkheden
en kansen. Behalve door te luisteren naar (niet) leden in de Zorg
wordt er door het jaar heen voortdurend overlegd met de werkgevers en de andere bonden over
allerlei (uitvoerings)zaken. Ook
hier wordt geluisterd, op allerlei
wijzen, soms onder het genot van
een glaasje limonade en een hapje.
Maar hier begint eigenlijk het onderhandelen. Via proefballonnetjes, via gesprekken bij de koffie,
via het uitdelen van een interessant artikel. Goede persoonlijke
verhoudingen zijn essentieel voor
de echte onderhandelingen.
Wanneer de CAO onderhandelingen dichterbij komen wordt
door de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden een nota vastgesteld met de hoofdzaken die
ingebracht zullen worden. Het
hoofdbestuur moet dit accorde-

ren. In deze nota staan de belangen van de leden verwoord in
concrete afspraken. Niet teveel,
want je kunt niet alles tegelijk
binnenhalen. Niet te weinig want
je hebt wisselgeld nodig. Niet te
duur want het moet voor de werkgevers te betalen zijn, niet te weinig want anders doe je de leden
tekort. Het onderhandelen begint
met het maken van vergaderafspraken en het uitdelen aan elkaar
van zulke voorstellen nota’s. Na
bestudering worden agendapunten (onderhandelingspunten)
vastgesteld en wordt er meestal
in kleine werkgroepen gesproken
over oplossingen die voor alle
partijen acceptabel zijn.
Onderhandelingen duren soms
(nachten)lang omdat er steeds
geschorst wordt voor overleg met
de eigen groep. Willen we dit
accepteren, gaat het ver genoeg,
welk pakket ligt er tot nu toe op
tafel etc. Soms worden de posities zo scherp dat er gekeken wordt
hoe ver men wil gaan door druk
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uit te oefenen. Bijvoorbeeld door
acties. De belangen moeten dit
natuurlijk wel rechtvaardigen.
De laatste zitting geeft de doorslag. Alles is voorbereid en doorgerekend. De finale balans wordt
opgemaakt en waarbij geld de
hoofdrol speelt. Nu kan er nog
wat geschoven worden of ingeruild. Alle partijen vergelijken
deze eindsituatie met de nota
waar ze mee begonnen zijn. Is
dit acceptabel voor de achterban,
de leden? Niet iedere uitslag is
voor iedere partij even mooi en
verdedigbaar. Altijd is er sprake
van compromissen. Als de relaties en verhoudingen goed zijn
wordt met alle betrokkenen en
hun belangen rekening gehouden.

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

Pijn
In een aantal artikelen willen we stilstaan bij het begrip
pijn, een item wat we allemaal, iedere dag weer tegen
komen.
Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme. Zonder pijn
zouden we niet kunnen overleven. Een paar voorbeelden. Als
we een hete pan langdurig vasthouden of in een spijker trappen
ervaren we dat als onaangenaam.
Dat zorgt ervoor dat we dergelijk
gedrag trachten te vermijden.
Bij een klein aantal pasgeborenen
komt een aangeboren afwijking
voor waarbij het pijngevoel afwezig is. Ondanks alle genomen
voorzorgsmaatregelen worden
deze kinderen gemiddeld niet
ouder dan 4 jaar. Gelukkig is
het een zeldzame afwijking.
Bij lepra kan een lichaamsdeel,
zoals een hand of voet, gevoelloos worden. Als een leprapatiënt
zich stoot of in scherpe voorwerpen trapt merkt hij als gevolg
daarvan de pijn niet op, met als
gevolg verwondingen, infecties
en totale deformatie en functieverlies van het desbetreffende
lichaamsdeel.
Pijn is een noodzakelijk waarschuwingssignaal dat ons erop
attent maakt dat er ergens iets
niet goed gaat en dat ons ervoor
behoedt om risico’s te lopen.
Deze pijn noemen we acute pijn.
Hoe ontstaat acute pijn?

Ons lichaam heeft geen speciale
‘pijnontvangers’ (pijnreceptoren).
De kale zenuwuiteinden van twee
typen zenuwen, de snelle A-delta
en de langzamere C-vezels, zijn
verantwoordelijk voor het ontstaan van pijn in onze organen
en weefsels. Deze zenuwuiteinden
zijn gevoelig voor druk, temperatuur en een grote hoeveelheid lichaamseigen stoffen die in kleine
hoeveelheden vrijkomen op de
plek waar pijnprikkels ontstaan:
de neurotransmitters ofwel de

‘boodschapperstoffen’ van het
zenuwstelsel. Door onderzoek is
over een aantal van deze stoffen
meer bekend geworden. Het gaat
dan om opiaatachtigen, noradrenaline, serotonine, prostaglandine,
bradykinine en substance P.
Stel dat iemand een speldenprik
krijgt. Bij zo’n pijnprikkel treedt
eerst een stekende pijn op door de
actie van de snelle A-delta vezels en
daarna een brandend gevoel door
de activiteit van de C-vezels. De
stekende pijn waarschuwt ons dat
er een weefselbeschadiging plaatsvindt, terwijl de brandende pijn
de bron van langer ongemak is.
De kale zenuwuiteinden die voor

via zenuwbanen aan de tegenoverliggende zijde van het lichaam:
prikkels van rechts gaan via de
linkerzijde naar de hersenen toe
en omgekeerd.

remmende banen door neurotransmitterstoffen te produceren
zoals de opiaatachtigen, de zogenaamde endorfines. Maar er zijn
ook andere lichaamseigen stoffen
bij betrokken, zoals het 5-hydroDe pijnprikkel bereikt de thalamus xytryptamine (serotonine) en
en wordt vervolgens doorgegeven noradrenaline.
aan de hersenschors, waar we de
Samengevat is het ontstaan van
pijn bewust worden.
pijn afhankelijk van de hoeveelBinnen de hersenen ligt een cen- heid en de soort neurotransmittraal pijnregelsysteem, de thalaterstoffen die zich over onze recepmus, die informatie uitwisselt met toren in ons lichaam verdelen.
het bewuste gedeelte van de her- Pijn is niet alleen maar een besenen, de hersenschors.
wuste onaangename ervaring op
Als de pijnprikkel vanuit het rug- het moment dat de prikkel de
genmerg en de thalamus sterk ge- hersenschors heeft bereikt. Acute
noeg is, bereikt deze onze hersen- pijn kan ook leiden tot een aantal acute reacties van het zenuwstelsel met directe gevolgen op de
verschillende organen: in een
reflex op bijvoorbeeld een speldenprik trekken wij onze hand
terug, nog voordat we ons van
de pijnprikkel bewust zijn. Bij
het pijngevoel verantwoordelijk
schors. Pas op dat moment worden deze reflex worden niet alleen de
zijn, zijn niet gelijk verdeeld in
we ons pas bewust van de pijn. In spieren van het desbetreffende
ons lichaam. In ons tandvlees,
het centrale zenuwstelsel wordt de lichaamsdeel geactiveerd, maar
huid en handen zitten er heel veel, pijnprikkel gemoduleerd, dat wil vindt er spanningstoename in alle
maar in onze buik en hersenen
zeggen: de prikkel kan versterkt
spieren plaats. Daarnaast versnelzijn er minder van, waardoor pijn of verzwakt worden, afhankelijk
len polsslag en ademhaling en
in onze buik soms moeilijk aan te van de hoeveelheid en de soort
stijgt de bloeddruk, zonder dat
geven is. De Zuid-Amerikaanse
transmitterstoffen die vrijkomen we ons er direct van bewust zijn.
Inca’s waren al in de precolumbi- en de juiste receptor (de ‘ontvan- De mate waarin activering van
aanse tijd in staat zonder verdoving ger’) bezetten.
deze systemen, de zogenaamde
hersenoperaties uit te voeren, om- Ook de langzamere pijnprikkels, ‘stress-respons’, plaatsvindt, is
dat de hersenen zelf gevoelloos zijn afkomstig uit de C-vezels, worden afhankelijk van de duur en omvoor pijn door de afwezigheid van langs de tegenovergestelde zijde
vang van de prikkel en de daarbij
A-delta en C-vezels.
van het ruggenmerg vervoerd,
opgewekte pijn.
De snelle A-delta- en langzamere maar schakelen dan over op anC-vezels transporteren de pijndere gedeelten van het verlengde Wat is chronische pijn?
Als de pijn langer duurt dan te
prikkels naar het achterste deel van merg om daarna de thalamus te
verwachten zou zijn, is er sprake
het ruggenmerg. Vanaf de pijnlijke bereiken.
van chronische pijn. In sommige
plaats komt dan een bepaalde hoe- De overdracht van al deze pijndefinities wordt een tijdsduur
veelheid neurotransmitterstoffen prikkels kan gestimuleerd of
genoemd zoals 3 of 6 maanden,
vrij.
geremd worden door afdalende
maar bij het al of niet vaststellen
Vervolgens wordt de pijnprikkel remmende pijnbanen vanuit de
afkomstig van de snelle A-delta
hersenen naar het ruggenmerg.
van chronische pijn moet in de
vezels naar de hersenen vervoerd Het lichaam zelf activeert deze
eerste plaats naar de oorzaak
>>

Pijn is een noodzakelijk
waarschuwingssignaal
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worden gekeken, niet naar de
tijdsduur. Genezing van een botbreuk aan het been kan bijvoorbeeld langer duren dan dat van
een sleutelbeen.
Chronische pijn heeft geen signaalfunctie meer, maar belemmert
ons in ons bestaan. Vroeger werden mensen die aan chronische
pijn leden wel uitgemaakt voor
aanstellers, profiteurs of psychisch
gestoorden, waarbij vaak de uitspraak ‘het zit tussen je oren’ wordt
geuit. Feitelijk klopt het laatste
wel, want pijngevoel ontstaat
altijd in de hersenschors en die
bevindt zich tussen de oren.
Toch schuilt in deze term een zekere geringschatting: ‘het zal wel
psychisch zijn’. Ook dat bevat wel
een kern van waarheid, maar dan
eerder in omgekeerde volgorde:
iemand die aan chronische pijn
lijdt kan daardoor psychisch veranderen. Een voetballer die een
schop krijgt zal ook psychisch
veranderen: enerzijds kan verdriet
ontstaan, anderzijds een agressieve
instelling om degene, die hem die
schop gegeven heeft dit te vergelden.
Het ontstaan van
chronische pijn

Voor het ontstaan van chronische pijn zijn diverse oorzaken
aan te geven. Sommige hiervan
zijn wel bedacht maar niet bewezen, andere zijn in experimentele
modellen aangetoond. Vaststaat
dat het neurotransmittersysteem
bij chronische pijnprikkels veranderingen kan ondergaan:
1. Het type neurotransmitterstof
kan veranderen.
2. Het aantal en type receptoren
kan veranderen. Aangetoond
is dat bij chronische neuropathische pijn (pijn die ontstaat
in het zenuwstelsel zelf ) een
bepaald soort receptoren in het
ruggenmerg een rol kan spelen,
met name de N-Dimethyl D-Aspartaat (NMDA)-receptoren. Momenteel wordt onderzocht of pijnbestrijding

mogelijk is door deze NMDAreceptoren via medicijnen te
beïnvloeden.
3. Binnen het zenuwstelsel kunnen nieuwe ‘verbindingen’ tot
stand komen tussen zenuwbundels of zenuwen. Bij onderzoek met ratten is aangetoond
dat als een grote zenuwbaan
wordt doorgesneden niet alleen veranderingen op de plek
van de verwonding optreden,
maar ook in het centrale zenuwstelsel zelf. Hierdoor kunnen kortsluitingen ontstaan
tussen zenuwen die pijn geleiden en zenuwen die de tastzin
geleiden, waardoor aanraken
van de huid bijvoorbeeld pijnlijk kan worden.
Zo ontstaat waarschijnlijk ons
‘pijngeheugen’: pijnlijke gebeurtenissen in het verleden kunnen
littekens achterlaten binnen het
systeem. Fantoompijn, pijn in
een geamputeerd lichaamsdeel,
is een van de duidelijkste aanwijzingen voor het bestaan van een
pijngeheugen. In het verleden
heeft men daar onvoldoende
rekening mee gehouden. Nog
geen 30 jaar geleden werd aangenomen dat pasgeborenen en
zuigelingen weinig pijngevoel
bezaten en werden bij hen buik-

operaties uitgevoerd met een
minimum aan pijnstillende middelen!
Welke factoren bepalen
pijn nog meer?

1. De factor pijn is erfelijk bepaald: de neurotransmitterstoffen en de receptoren zijn
waarschijnlijk niet bij iedereen
identiek en erfelijkheid kan
zeker een rol spelen bij de pijngevoeligheid. Overdreven overof ongevoeligheid voor pijn
kan erfelijk bepaald zijn.
2. De omgeving kan op de pijn
invloed uitoefenen en pijn is
dan ook afhankelijk van de
cultuur waarin men leeft.
Uitingen van pijn kunnen per
cultuur verschillen.
3. Het moment waarop de pijnprikkel wordt toegediend en
de toestand waarin wij verkeren
hebben invloed op de pijnbeleving. Zo kon het in de Eerste
Wereldoorlog voorkomen dat
soldaten die uit de loopgraaf
kwamen voor een aanval, door
granaatscherven werden getroffen zonder dit direct op te
merken. En bij het spelen van
een voetbalwedstrijd kan de
reactie van een speler op pijn
afhankelijk zijn van de stand.

De pijncirkels volgens Loeser.
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Definitie van pijn

De International Association for
The Study of Pain (IASP) heeft
pijn gedefinieerd als een onaangename sensorische en emotionele
ervaring die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende
weefselbe-schadiging of wordt
beschreven in termen van weefselbeschadiging. Deze definitie
laat zien dat er pijn aanwezig kan
zijn zonder dat er een duidelijke
oorzaak aan te wijzen valt.
Model van Loeser

Loeser, een Amerikaanse pijnspecialist, stelde een klassiek model
op over pijn en pijnbeleving.
Allereerst is er de pijnlijke prikkel,
de nocicepsis. Vervolgens ontstaat
er pijn. Dit wordt gevolgd door
het ‘lijden aan pijn’ en de omzetting van dit lijden in gedrag.
Loeser gaf dit weer in cirkels van
verschillende grootte. Zo kan de
pijnprikkel een heel klein cirkeltje zijn en het gedrag heel groot.
Ook het omgekeerde kan voorkomen.
Soorten pijn

Er bestaan verschillende soorten
pijn:
1. De acute en subacute pijn,
waarbij een duidelijke oorzaak
bestaat.Voorbeelden hiervan
zijn pijn na een trauma, pijn
als gevolg van kanker of een
degeneratieve ziekte als
reuma (reumatoïde artritis).
2. Chronische pijn. Soms is er
voor chronische pijn een duidelijk aanwijsbare oorzaak,
bijvoorbeeld pijnklachten in
een operatielitteken als gevolg
van een nieuwvorming van
zenuwweefsel (neuroomvorming). Soms is er wel een aanwijsbare oorzaak, maar staat
die niet in relatie met de pijnklacht; we spreken dan van
chronische ‘benigne’ pijn.
Soms is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak.
3. Centrale pijn. Dit is pijn in
het zenuwstelsel zelf.
>>
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Naar de oorzaak kan pijn ingedeeld worden in:
1. Traumatische, dus ook operatieve pijn.
2. De zogenaamde ‘maligne’ pijn,
waarbij een kwaadaardige aandoening de oorzaak van de
klacht is.
3. Niet-maligne pijn.
Naar de plaats waar de pijn
ontstaat, is pijn in te delen in:

1. Nociceptief, prikkeling van
de kale zenuwuiteinden van
de eerder genoemde A-delta
en C-vezels, de nociceptoren.
2. Neuropathische pijn door
beschadiging van zenuwen
of gedeelten van het zenuwstelsel zelf.
3. Pijn veroorzaakt door psycho
logische factoren. Depressiviteit
kan zich bijvoorbeeld uiten
door pijngevoelens.
Is alle pijn te bestrijden?

Prof.dr. W.A.A. Zuurmond,
anesthesioloog
VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

In de jaren zeventig zijn diverse
pijnpoliklinieken gestart en ontstond er over de bestrijding van
pijn een groot optimisme.
Niemand hoeft ooit pijn te lijden,
was de slogan. Helaas zijn arts en

patiënt er snel achter gekomen
dat niet alle pijn adequaat te
behandelen is en dat sommige
soorten pijn zelfs niet te bestrijden zijn. Met name de pijn die
ontstaat in het zenuwstelsel zelf,
de zogenaamde neuropathische
pijn, kan ongevoelig zijn voor
de verschillende behandelingsmethoden. Chronische pijn
belemmert mensen in hun dagelijks leven. Het ondervinden van
pijn tijdens of na het werk, bij
boodschappen doen, sporten of
het doen van het huishouden kan
de kwaliteit van leven sterk doen
dalen. Patiënten die niet of nauwelijks reageren op pijnbehandelingen mogen niet in de steek
worden gelaten. Begeleiding is

belangrijk. Kennismaking
met lotgenoten, bijvoorbeeld
via patiëntenverenigingen,
kan de patiënt tot steun zijn.
Hoe vaak komt
chronische pijn voor?

Uit NIPO-enquêtes, gehouden
in 1999 en 2000, bleek dat 14%
van de mensen tussen 18 en 39
jaar, 22% van de mensen tussen
40 en 59 jaar en 28% van de
mensen ouder dan 60 jaar last
heeft van chronische pijn.
Tevens bleek uit deze enquêtes
dat de pijn gemiddeld al 9-10
jaar aanwezig is.

In Memoriam
Na een lang ziekbed met veel ups
en downs is onze collega en erelid
van de VGN,

Bill Dronkert
op 21 januari 2003 overleden.
Bill was in 1957 begonnen als
gipsverbandmeester in de Anna
kliniek in Leiden en heeft zijn
talloze sporen verdiend in de
verschillende klinieken waaronder het Academisch Ziekenhuis
Leiden, het Kennemer Gasthuis
in Velsen, het Diaconessen
Ziekenhuis in Leiden en het

Op 15 januari jl. is door een
noodlottig motorongeval
omgekomen

Gerard van Gunst

Hofpoort Ziekenhuis te Woerden.
Jarenlang was hij als bestuurslid
nauw betrokken bij de vereniging
en de opleiding voor gipsverbandmeesters. Voor zijn grote inzet voor
de vereniging werd hij bekroond
tot erelid.
In totaal heeft hij 64 leerling
gipsverbandmeesters opgeleid
tot een volwaardig collega.
Het valt hem te prijzen dat hij
altijd zeer patiënt gericht en
vriendelijk zijn werk met veel
enthousiasme deed.
Bepaalde anekdotes, humor en
liefde voor het vak is voor een

onbespreekbaar gezien het wooncomfort in zijn woonplaats. Een
fijn huis en op korte loopafstand
van de natuur.

Gerard was woonachtig in
Houten en sedert ruim 9 jaar
werkzaam in het Rode Kruis
Ziekenhuis te Den Haag, alwaar
hij met veel plezier werkte. Vele
malen is hem de vraag gesteld
of een verhuizing richting Den
Haag geen optie was vanwege de
reisafstand. Voor Gerard was dit
26

Wanneer je van de school van
Bill kwam, dan was de hand van
de meester duidelijk zichtbaar.
Stoppen met het vak kon hij
eigenlijk niet en na de leeftijd
bereikt te hebben van 70 jaar nam
hij met grote moeite afscheid van
zijn geliefde vak als gipsverbandmeester.

ieder die hem van zeer nabij heeft
gekend een gegeven wat je altijd
bij blijft.

Het liefst legde hij de dagelijkse
reis per motor af. Gerard was
bekend met de kwetsbaarheid
van een motor in het verkeer,
maar door zijn rustige rijstijl, de
goede staat van onderhoud van
zijn motor en zijn motto “veiligheid voor alles” probeerde hij de
risico’s te minimaliseren. Ook
in zijn geliefde duiksport bracht
hij dit parool in de praktijk en
gaf dit, als duikinstructeur, door
aan zijn leerlingen.
Vele collega’s kennen Gerard als
“helper in de nood” door zijn

Bill bedankt dat ik een van
je leerlingen mocht zijn !!!
Rust zacht,
veel liefs van je tropische
verrassing,
Henri Severijns.

werk als invalkracht.
Wij gedenken Gerard als een
aardig mens, een goed vakman,
zeer betrokken bij de organisatie
en een fijne collega.
Gerard laat een vrouw en
3 kinderen achter. Hij mocht
slechts 49 jaar worden.
Cor Schenk,
gipsverbandmeester
Dr. G.W. Kastelein,
chirurg/traumatoloog
Rode Kruis Ziekenhuis
te Den Haag
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Jelle Wijma

Resumé wondbehandeling
Vochtige wondbehandeling
vochtig wondmilieu
dus
- goede migratie van cellen
- occlusie/vocht ‘vasthoudende’ materialen
- bescherming van granulatieweefsel
- wondgenezing is sneller en
minder pijnlijk
- minder verbandwisselingen

Droge wondbehandeling
wond/vochtverlies
dus
- wond droogt uit
- migratie/bewegen van de
cellen wordt bemoeilijkt
- vertraagde wondgenezing
- pijnlijk

Een kort overzicht wordt gegeven om het behandelen van wonden snel te kunnen overzien.
Zwarte wond
Doel: necrose verwijderen
- zonder zichtbare onstekingsverschijnselen: droog houden
- met ontstekingsverschijnselen:
necrotomie
- zwarte/vervloeiende necrose in
een gele wond: necrose oplossen

Rode wond/granulerende
wond
Doel: beschermen

- diepe wond: opvullen en
vochtig milieu creëren
- oppervlakkige wond:
vochtig milieu creëren

Gele wond/ wond met geel
beslag
Doel: reinigen
- diepe wond: opvullen en
exsudaat absorberen
- oppervlakkige wond:
-weinig exsudaat
-vochtig behandelen
-veel exsudaat
-wondvocht absorberen
Het schema is te downloaden via de VGN-website.
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Dr. R. van Deursen

De mechanische belasting van
de voetzool
In dit artikel wordt ingegaan op de complexiteit van krachten
welke ontstaan tijden het lopen.
Mechanica

In het algemeen heeft een kracht
drie mogelijke effecten op een
object.
Een kracht kan leiden tot twee
soorten bewegingen: lineaire versnellingen/vertragingen en angulaire versnellingen/vertragingen
en deformatie. Dit is afhankelijk
van de richting en locatie waar een
kracht aangrijpt op het object en
in principe kunnen alle drie effecten tegelijk optreden tengevolge
van één enkele kracht. Bij de voet
zal tijdens het lopen de deformatie op de voorgrond staan en
beweging in een mindere mate
optreden.
Er zijn verschillende vormen van
deformatie die allemaal een eigen
karakteristiek hebben in de vorm
van een niet rechtlijnige relatie tussen de kracht en de deformatie.
Verticale krachten leiden tot
compressie, schuif (shear)-krachten leiden tot schuif-deformatie,
torsiekrachten leiden tot torsiedeformatie, etc. Als gekeken wordt
naar de eigenschappen van het
weefsel, bijvoorbeeld de voetzool,
wordt de relatie liever uitgedrukt
in een stress-strain curve, waarbij
de krachten en deformatie zijn
gestandaardiseerd.
Meestal beweegt de voet niet echt
lineair ten opzichte van de vloer
tijdens de standfase van het blootsvoets lopen, tenzij de voet slipt.
Wel is er sprake van angulaire beweging in verband met het afrollen van de voet. Op het moment
dat sokken en schoeisel wordt
gedragen zal er enigszins sprake
zijn van verschuiving van de voet
binnen de schoen.
Zoals aangegeven kan een kracht
resulteren in deformatie en in beweging (lineair angulair).

Deze beïnvloeden elkaar en kunnen onderling ook uitgewisseld
worden. Bij het dragen van schoeisel zijn er extra lagen tussen de
vloer en de voet aanwezig. De
mechanische eigenschappen kunnen gebruikt worden om de voet
tegen (verdere) beschadiging te
beschermen.
Om zeker te weten dat een interventie het gewenste effect heeft,
verdient het aanbeveling om deze
effecten door meting vast te stellen.
Belangrijke meetinstrumenten
hiervoor zijn een krachtenplatform en een drukplatform. Het
is ook mogelijk om krachten en

ten kunnen in algemene zin worden aangepakt of in specifieke
zin. Tussen de verticale krachten
en schuifkrachten is er geen verschil in de algemene mogelijkheden tot reductie. Wel als het gaat
om de meer specifieke maatregel
binnen het schoeisel.
Mechanische ontlasting in algemene zin kan bereikt worden door
niet te lopen. Dat is op zichzelf
een adequate interventie, maar
dit is in de praktijk meestal niet
acceptabel zonder verdere interventies. Aangenomen wordt dat
het lopen over zelfs een zeer kleine
afstand, bijvoorbeeld naar de wc,
al genoeg kan zijn om de wond-

Mechanische ontlasting in
algemene zin kan bereikt
worden door niet te lopen
druk binnen in de schoen te meten. Met dit soort middelen kunnen effecten worden gekwantificeerd. Daarmee kan dus ook
gewerkt worden naar een optimale
behandeling van de gevolgen van
mechanische belasting.
Om de voetzool mechanisch te
ontlasten staat een aantal middelen tot onze beschikking die langs
verschillende wijzen het gewenste
effect kunnen bereiken. Er wordt
vanuit gegaan dat de voorvoet en
tenen het meest gevaar lopen op
drukplekken. Om de hiel of middenvoet te ontlasten zijn er weer
andere maatregelen nodig dan
hier besproken. Zoals eerder aangemerkt vormen de grond -reactiekrachten tijdens het lopen de
belangrijkste bron voor de belasting voor de voetzool. Deze krach28

genezing te belemmeren of zelfs
te verhinderen. Daarom zal “minder” lopen niet een op zichzelf
staande interventie kunnen zijn.
Het is echter niet duidelijk wat
het meest schadelijk is. Een instantane enkele piekdruk of een
regelmatige herhaalde druk van
mindere omvang. In het laatste
geval zal een vermindering van
het loopvolume wel degelijk een
bijdrage leveren.
Het is bekend dat de grond-reactiekrachten toenemen bij hogere
loopsnelheden. De patiënt langzaam laten lopen vermindert dus
de belasting van de voet. De effecten die bereikt kunnen worden
zijn significant, maar niet dermate
indrukwekkend dat dit kan worden gezien als een adequate
behandeling.

De voetfunctie tijdens het lopen
kan zodanig worden veranderd
dat er een reductie in druk op
sommige delen van de voet ontstaat. Normaal wikkelt men af van
de hiel naar de voorvoet en de
tenen. Daarbij wordt achtereenvolgens geroteerd over de hiel,
de enkel, vervolgens de MTPgewrichten en uiteindelijk de
grote teen. De patiënt kan geïnstrueerd worden om niet volledig af
te wikkelen om zodoende de voorvoet te ontlasten. De andere voet
wordt in dat geval steeds naast de
aangedane voet geplaatst. Dit
vergt echter veel discipline van de
patiënt en is niet praktisch in het
dagelijks leven. Lopen met krukken of andere loophulpmiddelen
is een beter alternatief als dit maar
wordt geaccepteerd door de patiënt.
Aanpassingen

Specifieke maatregelen zullen in
de regel nodig zijn om te komen
tot een optimale interventie.
Door een onbuigzame zool en/
of door het immobiliseren van
de enkel kan het normale afwikkelpatroon veranderd worden.
Dit werkt ten voordele van de
voorvoet/tenen die relatief ontlast worden. De hiel kan daarbij
echter aan een hogere belasting
onderhevig zijn.
Een rockerzool, met een afwikkelpunt achter de MTP-gewrichten,
geeft een duidelijke ontlasting
van de voorvoet en tenen.
Het aanpassen van de binnenzool aan de voetvorm maakt het
mogelijk om het dragende oppervlak van de voet te vergroten.
Het mediale voetgewelf en de
regio rondom de hak zijn normaliter niet belast en kunnen
een bijdrage leveren om de druk
beter te verdelen.
>>
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De laterale middenvoet ondergaat
in de regel weinig druk waaraan
bij een normale voetvorm best
wat toegevoegd kan worden.
Wel moet onthouden worden dat
tijdens het lopen de voet afwikkelt
en dus niet volledig contact maakt
met de onderlaag, zodat de verhoogde belasting van de middenvoet niet erg veel zal bijdragen.
Het onderbeen heeft een conische
vorm, proximaal breder dan distaal. Dit kan gebruikt worden
om een deel van de grondreactiekracht naar dit deel te verplaatsen.
Bij een normaal aangelegde cast
blijkt dit ongeveer 30% van de
totale grondreactiekracht te zijn.
Dit is verder op te voeren tot
bijna volledige ontlasting bijvoorbeeld door gebruik te maken

Specifieke maatregelen zullen
in de regel nodig zijn
van het gebied onder de patella
waar normaal op geknield wordt.
Of zo een volledige ontlasting naar
het onderbeen ook wenselijk is
bij patiënten met diabetische
neuropathie is echter de vraag.
Om schuifkrachten te verminderen binnen het schoeisel zijn
andere maatregelen voor handen.
Het stabiliseren van de voet bij
de wreef voorkomt verschuiving
van de zool over de onderlaag.
Er kan ook een extra schuiflaag
met weinig frictie in het schoeisel

gecreëerd worden met als gevolg
dat beweging en schuifdeformatie
vooral buiten de voet plaatsvindt.
Als dit soort maatregelen in het
schoeisel worden gebruikt worden, moet wel bedacht worden
dat dit de balans van de patiënt
in negatieve zin kan beïnvloeden.
Bij diabetische neuropathie is al
sprake van een verminderde balans. Daarnaast moet niet uit het
oog worden verloren dat veranderingen aan één kant kunnen
leiden tot negatieve veranderin-

gen aan de andere kant, zoals een
verhoogde belasting van de andere
voet of tot een asymmetrische
houding. Als er van de patiënt
wordt verwacht dat het aangepaste schoeisel de hele tijd moet
worden gedragen, gedurende vele
weken, is het aannemelijk dat dit
tot verdere klachten kan leiden.

Dr. Robert van Deursen,
bewegingswetenschapper
University of Wales,
College of Medicine
Cardiff. UK
e-mail p/a:
e.manning@twenteborg.nl
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Boekbespreking

De verpleegkundige en PIJNBESTRIJDING
geschreven door Dr. Rianne de Wit

Een overzicht van de verpleegkundige kennis over
pijn en pijnbestrijding ontbrak tot nu toe. Dit is
erg jammer omdat juist de verpleegkundige bij uitstek degene is tot wie de patiënt zich kan richten.
Het vakblad Verpleegkundig Nieuws signaleerde
dit tekort en publiceerde een tiendelige serie over
pijn en pijnbestijding. Dit boekje is een bewerking
van de serie. Een leuk, makkelijk geschreven maar
zeer overzichtelijk boekwerkje over pijn. Het is
een uitgave van Verpleegkundig Nieuws.
Belangrijke onderwerpen zijn:
• de rol van de verpleegkundige bij pijnbestrijding,
pijnregistratie en pijnanamnese, farmacologische
pijnbestrijding, pijnmeting en pijnbestrijding bij
kinderen en chronische pijn.
Daarnaast wordt ingegaan op de vele misverstanden
die omtrent pijn bestaan.
Dit boekje helpt bij een betere pijnbestrijding.

prijs: € 14,60
isbn nr: 90-313-3630-0

Advertorial

Melmak ultrasound botgroeistimulator
Sinds 1 januari van dit jaar heeft
de overheid de behandeling met
botgroeistimulatoren uit de regeling hulpmiddelen gehaald.
Deze verandering geeft de mogelijkheid om een botgroeistimulator toe te passen onafhankelijk
van het stadium waarin het helingsproces van een botbreuk
zich bevind.
30

Somas heeft hiervoor het ideale
apparaat in haar pakket: de
Melmak ultrasound botgroeistimulator.
Het apparaat maakt het mogelijk
om de helingstijd van botbreuken
met zo’n 35% te verkorten. Wat
het apparaat echter vooral bijzonder maakt is dat het herbruikbaar
is. U kunt dus vanaf nu meerdere

patiënten zolang als dat nodig is,
behandelen met één enkel apparaat en hen zo weer sneller volledig actief laten zijn.
Voor meer informatie over de
Melmak ultrasound botgroeistimulator kunt u terecht bij Somas.
Telnr:0485- 382943
e-mail: info@somas.nl
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Inspanningsgebonden compartiment
syndroom
Sporters lopen per jaar in Nederland ongeveer 2.300.000 blessures op.
Een deel (1.300.000) daarvan komt in het medisch circuit (huisarts,
fysiotherapeut, verzorger/sportmasseur) en eerste hulp (180.000).
Een ander deel komt in het ziekenhuis na verloop van tijd op verwijzing
van de huisarts.

Laterale
compartiment

Voorste compartiment

Oppervlakkige
achterste
compartiment
Diepe achterste
compartiment
Figuur 1.

Sportblessures

Het zijn vooral de motorsporten,
paardrijden en voetbal die tot de
meeste opnames leiden. Blessures
komen in het algemeen meer aan
de onderste extremiteit dan aan de
bovenste en romp/rug voor. Per
tak van sport verschilt het blessure patroon. Bij sommige takken
van sport verandert het blessure
patroon door ontwikkelingen in
de sport. Zo zijn bij het skiën de
blessures van de enkel voor een
deel naar het onderbeen en de
knie verplaatst, maar minstens
zo belangrijk is dat de blessures
bij skiën vooral van de onderste
naar de bovenste extremiteiten,
schedel en romp/rug zijn verplaatst. Botsingen op de piste
met mede skiërs, die vroeger
nauwelijks voorkwamen zijn
heden ten dagen schering en
inslag.
Het acute compartiments
syndroom

Een andere blessure die bij een
bepaalde groep “sporters” minder
dan vroeger lijkt voor te komen
is het acute loge of compartiment
syndroom aan de voorzijde van

het onderbeen. Deze blessure
kwam vooral voor bij marcheren
(als dat tenminste als een sport
gezien wordt). Omdat er veel
minder (ongetrainde) soldaten
marcheren komt de blessure ook
minder voor. Vroeger kwam er
maandelijks een nieuwe groep
rekruten op die na korte tijd
van wennen voor het eerst in
hun leven moesten marcheren.
Regelmatig kwam er één terug
met pijn aan de voorzijde van het
onderbeen. Het bijzondere kenmerk van de pijn was dat ze in rust
steeds erger werd tot onhoudbaar
toe. Op de eerste hulp was de
diagnose snel gesteld. Pijn in het
onderbeen zonder botbreuk, in
één dag ontstaan bij het marcheren, soms met uitstraling naar de
voet of een doof gebied aan de
bovenzijde of zijkant van de voet
en heel soms zelfs met de onmogelijkheid om de voet (geheel) te
heffen. Druk met de vinger op de
spieren aan de voorzijde van het
onderbeen verergerde de pijn.
Eventueel ging er nog een naald
in de spier om druk te meten.
De druk in rust is normaal
(d.w.z. fysiologisch) onder de

15-20 mm Hg. Op grond van de
klinische bevindingen werd na
een incisie in de huid de er onder
liggende fascie gekliefd, waardoor
de m.tibialis anterior naar buiten
bulkte. Zonder de fascie te hechten werd de huid weer gesloten
en meestal was daarmee het ergste geleden en kon de rekruut na
korte tijd weer verder met de
opleiding.
Tegenwoordig wordt deze acute
afwijking o.a. als complicatie na
arthroscopie van de knie in het
onderbeen gezien en bij grote
(bloedige) traumata in het onderbeen. De afwijking komt behalve
in het onderbeen ook in de onderarmen voorkomen. Er zijn enkele
gevallen van een acuut compartiment syndroom bekend in het
bovenbeen bij gewichtheffers.
Een zeer opmerkelijk geval werd
kort geleden gepubliceerd: een
militair moest mee doen aan een
fitheidtest (bestaande uit vele onderdelen) om te bewijzen dat hij
nog voldoende conditie voor het
onderdeel had. Hij kreeg in de
loop van de dag progressief pijn
in het been. De pijn leek te berusten op een acuut comparti31

ment syndroom in meerdere
spieren, waaraan hij tenslotte na
enkele dagen overleed. Snel ingrijpen is bij het acute compartiment syndroom noodzakelijk,
omdat de betreffende spier anders
necrotiseert.
Het inspannings
gebonden compartiments
syndroom

Een steeds vaker voorkomende
variant van het acute compartiment syndroom bij sporters is
het chronische compartiment
syndroom. Eigenlijk is de term
inspannings gebonden compartiment syndroom (exercise induced
compartiment syndroom = EICS)
veel beter omdat die aangeeft wat
er eigenlijk gebeurt. De sporter die
aan EICS lijdt, krijgt alleen tijdens
inspanning pijn, maar als hij/zij
stopt verdwijnen de klachten als
sneeuw voor de zon. Vaak komen
de klachten bij EICS in beide benen voor. Ze kunnen behalve aan
de voorzijde ook lateraal (m.peroneus) en dorsaal diep (m.tibialis
posterior) en oppervlakkig (m.gastrocnemius) zitten (figuur 1).
Ook de spieren in het bovenbeen
en in de onderarmen kunnen dit
inspanningsgebonden syndroom
vertonen. De pijn is minder hevig
dan bij het acute loge syndroom
en de pijn verdwijnt als de inspanning gestaakt wordt. Uitstraling >>
Figuur 2.
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naar de voet (of hand) komt voor.
Differentiaal diagnostisch komen
in het onderbeen stressfracturen,
periostitis, veneuze/ arteriële
vaatafwijkingen en entrapments
van zenuwen in aanmerking die
op grond van de anamnese,
lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek uitgesloten
of juist bewezen kunnen worden.

Figuur 3: Een flexibele canule met
fysiologisch zout verbindt het voorste
compartiment met een druksensor

Meetmethode

(onder de tape). Vandaar gaat een

Voor het aantonen van het inspanningsgebonden compartiment
syndroom wordt vrijwel overal
in de wereld gebruik gemaakt
van het zelfde apparaat waarmee
het acute compartiment syndroom wordt gediagnosticeerd
(figuur 2).
Met dit apparaat is echter geen
druk tijdens inspanning te meten; wel kort er na. In de meeste
artikelen wordt de druk “kort er
na” gemeten “druk tijdens inspanning” genoemd. Behalve de zgn.
“druk tijdens inspanning” meet
men meestal ook de druk voor
inspanning (in rust) en de druk
5 minuten na inspanning (dus
ook in rust). In de praktijk betekent dit dat er tenminste twee
keer (met een vrij dikke naald)
geprikt moet worden. Voor het
meten van druk in de achterste
diepe spierloge is dat behalve in
verband met de pijn ook niet te
verkiezen in verband met de daar
lopende zenuwen en grote vaten.
Op de kleine digitale display is
stijgende en dalende druk tijdens
inspanning niet af te lezen.

elektrisch signaal via een witte/grijze

In de afgelopen jaren is op de
afdeling sportgeneeskunde om
deze redenen een systeem ontwikkeld waarmee druk wel tijdens inspanning gemeten kan
worden met éénmaal prikken
(figuur 3).
Via een naald wordt een catheter
met fysiologisch zout enkele centimeters diep in de spier gebracht.
De naald wordt daarna verwijderd,
zodat onbelemmerd kan worden
bewogen. De catheter wordt aan
een druktransducer gekoppeld,

kabel naar een monitor.

die verbonden is met een monitor.
Met dit systeem zijn veel sporten
(droogschaatsen, hardlopen tot
20 km/uur op een lopende band,
brisk-walking, steppen, gewichtheffen, 1m hoog trampoline
springen) zonder grote beperkingen goed uit te voeren. Bij drukmeting tijdens inspanning ziet
men dat de druk tijdens inspanning abnormaal hoog kan zijn
(met klachten) om in rust binnen
vijf seconden weer te normaliseren. Verder ziet men dat de druk
net zoals de bloeddruk een hoge
en een lage waarde heeft bij elke
cyclische beweging die de sporter
maakt (figuur 4).
Na elke contractie volgt een
relaxatie; dan daalt de druk bij
de éne sporter snel, maar bij de
andere sporter niet. Zo kan het
voorkomen dat de gemiddelde
druk in een spier bij hardlopen
te hoog is, maar dat de druk in
de relaxatie fase onder de druk
is die nodig is voor perfusie van
de spieren. De bevindingen voor
tijdens en na inspanning met de

klachten op het zelfde moment
leiden al dan niet tot de indicatie
voor een operatieve ingreep. In
enkele gevallen was het mogelijk
de sporter anders te laten bewegen
(een ander looppatroon te leren)
waardoor de druk tijdens inspanning daalde. In een ander geval
wilde de sporter juist niet anders
lopen, omdat de wijze van lopen
als mooi bij die tak van sport
(body builden) wordt beschouwd.
Informatie tijdens inspanning is
wezenlijk voor de keuze wel of
niet opereren en te vergelijken
met de informatie van een ecg
tijdens inspanning bij een onderzoek naar coronair insufficiëntie.
Ook dan wordt er met name gekeken naar veranderingen tijdens
inspanning en niet alleen naar het
ecg direct na inspanning. De veranderingen bij de overgang van
arbeid naar rust kunnen wel een
toegevoegde waarde hebben.
Samenvatting

Een steeds vaker voorkomende
klacht bij sporters is pijn in het
onderbeen. Een van de drie belangrijkste oorzaken van pijn in
het onderbeen is het inspanningsgebonden compartiment syndroom. Pijn ontstaan door hoge
druk in een spierloge. Om de
diagnose te stellen is een systeem
ontwikkeld, waarmee de druk in
een spierloge tijdens inspanning
(en niet zoals gebruikelijk direct
erna) gemeten kan worden. Een
oorzaak van het vaker voorkomen
van het inspanningsgebonden
compartiment syndroom kan
behalve het grotere aantal sporters en het beoefenen van sporten
die vaker leiden tot een inspanningsgebonden compartiment
syndroom (schaatsen zonder klapschaats, body-building, atletiek,
voetbal) dus ook de meetapparatuur zijn, waarmee de inspanningsgebonden pijn in spieren
beter is te objectiveren.

Figuur 4: De drukcurve heeft een
maximum (73mm Hg) en minimum
(44mm Hg) drukpunt. Via een interne
schakeling wordt de gemiddelde druk
( 62mm Hg tussen haakjes) berekend.
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