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Van de redactie
In de vorige uitgave hebben
we als streamer gezet:
Kwaliteit is waar het om gaat.
Zoals jullie wellicht hebben
opgemerkt is de laatste editie
van `In dit Verband` op
verschillende manieren wat
aangepast. Als voorbeeld is
de Inhoudsopgave wat speelser
vormgegeven en is het lettertype vergroot waardoor het
blad `beter leesbaar` is geworden.
Het kan verder ook betrekking
hebben op het nivo van de
artikelen, onderzoeken etc. maar
ook als het om het ontwikkelen
in je zelf gaat: je zelf ontplooien,
investeren in je zelf, je naar een
hogere standaard brengen. Het is
deze keer ook van toepassing op
enkele leden van de redactie.
Cor Gersen heeft besloten zich
toe te gaan leggen op het werk als
vertegenwoordiger bij de firma
Mediprof Medical Products.
Als redacteur heeft hij de laatste
21/2 jaar veel werk verzet voor ons
vakblad, waarvoor we hem erg
erkentelijk zijn. Cor we wensen
je veel succes binnen je nieuwe
werk en zullen je spoedig wel op
alle gipskamers zien met je interessante produkten.
Als nieuwe eindredacteur hebben
we Arjan Harsevoort, werkzaam
als gipsverbandmeester in de Isala
Klinieken, locatie Sophia, te
Zwolle, bereid gevonden binnen
het team te komen assisteren. Hij
heeft reeds zijn sporen verdiend
door menig artikel te schrijven en
aan te leveren voor `In dit Verband`.
Onder anderen zijn editie over
Kindermishandeling heeft daartoe bij gedragen. We hopen nog
jarenlang van zijn enthousiasme
te kunnen profiteren. Ondergetekende gaat na ongeveer

12 jaar in het LUMC te Leiden
werkzaam te zijn geweest, werken
als gipsverbandmeester, met als
deeltaak zich toeleggen als
`wondgeïnteresseerde` in het
Bronovo ziekenhuis te Den
Haag. Ik hoop daar een nieuwe
uitdaging te kunnen vinden
en zodoende mezelf verder te
kunnen ontplooien.

Een boeiende toepassing van
het gebruik van Calciumgips
is het maken van gipskorsetten
op de Cotreltafel. Helmi
Cornelissen, de gipsverbandmeester bij uitstek over dit
onderwerp, verhaalt, ook door
middel van een aantal foto`s,
over de conservatieve behandeling van scoliose.

Dr. K.J. Bongers heeft na vele
jaren in de redactiecommissie
geparticipeerd te hebben,
waarvoor we hem erg dankbaar
zijn, het stokje overgedragen
aan zijn collega P.J.J. Houben.
Hij is traumachirurg in de Isala
Klinieken, locatie Sohpia te
Zwolle. We hopen nog veel
van zijn inbreng te vernemen.
Ook Danny van Stelten heeft
zijn functie binnen de redactie
verruild voor een voorzitterschap
van de Visitatiecommissie. Heel
veel succes gewenst binnen deze
nieuwe uitdaging! Ook zijn we

Dat gipsverbandmeesters geïnteresseerd zijn in het optimaal
en zo comfortabel mogelijk
behandelen van de patiënten,
is te lezen in een enquête die de
collega`s in De Tjongerschans
te Heerenveen hebben gehouden
over de toepasbaarheid van
spalken van kurk.
In lang niet alle ziekenhuizen
worden patiënten met een
densfractuur behandeld. Omtrent
het aanbrengen van een HALOsysteem wordt uitgebreid stil
gestaan door Ronald Nellestein.

Veranderingen
&
Verbeteringen
erg blij steeds weer nieuwe adverteerders te kunnen interesseren
voor ons vakblad, deze zullen
duidelijk herkenbaar een plaatsje
in het blad hebben.
Deze uitgave bevat een aantal
leuke artikelen over de Wervelkolom. Dat de gipsverbandmeester
een belangrijke participant is
in de behandeling bewijst wel
de inbreng van verschillende
artikelen door gipsverbandmeesters!

A.K. Mostert geeft een uitgebreid
overzicht over de diagnostiek, de
classificatie en de conservatieve
behandeling van de thoracolumbale wervelfracturen. Het is weer
eens goed geïnformeerd te zijn
over de traumata, indeling etc.
van deze toch vaak voorkomende
problematiek.
Dat we ook door het maken van
een driepuntskorset kunnen bijdragen aan het stellen van een
diagnose met betrekking tot lage
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rugklachten, maakt Teun Magré
ons duidelijk.
Hans Koppers geeft een boeiend
artikel over het behandelen van de
ziekte van Bechterev door middel
van osteotomiën van wervels
op verschillende nivo`s en de
inmenging van de fysiotherapeut.
Dat de nabehandeling met een
corset belangrijk is hoeft geen
betoog.
Erg veel nieuws omtrent de
vereniging en de bij- en nascholing is ook te melden,
alsmede dat er voor de tweede
keer een gipsverbandmeester
is die genomineerd is voor de
Anna Reynvaanprijs!
Ook van de hand van prof.dr.
W.A.A. Zuurmond is een artikel
over de algemene behandelingsmethoden van pijn te lezen.
Dat het gebruik van honing
door de eeuwen heen belangrijk
is geweest weten we allemaal.
Echter is er de laatste decennia
niet veel met de prima eigenschappen van honing gedaan.
Door verschillende firmanten
wordt het belang van honing
bij acute en chronische wonden
echter erkend en in een hedendaags verband, welke wordt
gecontroleerd aan de strengste
eisen, op de markt gebracht.
Deze nieuwe toepassing van een
oude remedie wordt besproken
door Ellens Bolt.
Een prettige zomervakantie
toegewenst namens de redactie.
Jelle Wijma

in dit

Verband

Helmi Cornelissen, Inge Peters

Scoliose behandeling
De toepassing van redresserende gipsverbanden is door de snelle herkenning van een scoliose en de
technieken met brace behandeling een behandeling geworden waar niet meer zo snel voor wordt
gekozen. Maar als er sprake is van een progressie die met het dragen van de brace doorzet kan een
redressie corset volgens het E.D.F. principe een verdere voortschrijding van de scoliose voorkomen.
Een idiopatische scoliose is in tegenstelling tot een congenitale scoliose toegankelijk voor een gipsbehandeling.
Scoliose

In ongeveer 75% leidt een onbekende oorzaak ertoe dat een
normaal gevormde wervelkolom
tijdens de groei uiteindelijk
misvormt. Hoewel het skelet
gedurende de gehele jeugd groeit,
is de groeispurt tijdens de pubertijd wel de belangrijkste factor
die bijdraagt aan de eventuele
snelle progressie van afwijkingen
die vlak ervoor nog niet of slechts
zeer beperkt aanwezig zijn.
Het ontwikkelingsstadium
waarin het skelet zich bevindt,
is mede bepalend voor de kans
op progressie. Er is een nauwe
samenhang tussen de groeisnelheid
van het skelet en de eventuele
toename van de scoliose. De
groeisnelheid is het grootst bij
het begin van de pubertijd en juist
in deze fase tonen de in potentie
progressieve scoliose een toename
die vaak zeer aanzienlijk zijn.

zichtbaar wordt ten gevolge van
torsie van de wervels (figuur 1).
Is er sprake van een scoliose, dan
wordt het kind naar een orthopedisch chirurg verwezen. Meestal
zal een radiologisch onderzoek
volgen, bestaande uit een staande
opname van de wervelkolom,
zowel in voor-, achterwaartse als
in zijdelingse richting. Op deze
röntgenopname kan de bochtgrootte worden berekend. Deze
meting gaat volgens de methode
Cobb. Men trekt een craniale lijn
langs de bovenste sluitplaat van
de eerste wervel die meedoet aan
de scoliose en een caudale lijn
langs de onderste sluitplaat van
de laatste wervel die bij de scoliose is betrokken. De hoek die
door de snijdende lijnen wordt
gevormd is de scoliosehoek.
Deze hoek wordt meestal aangeduid met X (alpha) (figuur 2).
A

B

Het opsporen van een scoliose
geschiedt in Nederland in veel
gevallen door de schoolarts. Deze
heeft een eenvoudige test tot zijn
beschikking: het voorover buigen
van het kind, waarbij een ‘gibbus’
Figuur 2: de hoek van Cobb.

Figuur 1 Bij vooroverbuigen valt
de asymmetrie tussen de rechter
ribben gibbus en de afgevlakte
thoraxhelft op.

Meestal worden ook zogenaamde
bending-foto’s gemaakt ter
vaststelling van de structurele
verkromming en de nietstructurele verkromming. Bij
deze opname wordt de patiënt
maximaal naar links en rechts
gekromd en wordt de verandering
in de wervelkolom radiologisch
vastgelegd. Aldus kan een indruk
worden verkregen van de ernst
van de scoliose, en de rigiditeit
6

c.q. flexibiliteit van de verkromming. Bij een niet-structurele
scoliose kan de verkromming
actief of passief volledig worden
gecorrigeerd. Bij een structurele
scoliose is volledige actieve of
passieve correctie niet mogelijk,
er resteert een contractuur.
De idiopathische scoliose, als
zijdelingse verkromming, leidt
tot een scheefstand van de wervels.

Er is een wigvorming van de
wervellichamen en ook de
pedikels en de wervellichamen
worden asymmetrisch. De torsie
maakt dat de wervellichamen het
meest uitbochten in de richting
van de bolling (convexiteit);
daarentegen wijzen de processi
spinosi naar de concaviteit van
de kromming (figuur 3). De
aan de convexiteit naar dorsaal >>
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geen rotatie,
pedikels in normale positie

pedikel tegen
rand van de wervel

concave zijde
van de bocht

pedikel
nauwelijks zichtbaar
pedikel niet zichtbaar
pedikel niet zichtbaar

+ rotatie, pedikel licht
opgeschoven naar middellijn
++ rotatie, pedikel duidelijk
opgeschoven naar middellijn
+++ rotatie,
pedikel in middellijn

convexe zijde
van de bocht

++++ rotatie,
pedikel voorbij middellijn

Figuur 3

uitstekende processi transversi,
met daaroverheen de rugspieren,
en thoracaal de daaraan verbonden ribben veroorzaken een uitbochting, die duidelijk zichtbaar
wordt bij vooroverbuigen, de
gibbus (figuur 1).
Aangenomen wordt dat bij idiopathische scoliose sprake is van
een groeistoornis in de wervellichamen. Deze groeien minder

aan de dorsale zijde, waardoor
zich hier een lordose ontwikkelt.
Op den duur ontstaat spanning
in deze lordose, die een uitweg
zoekt in een zijwaartse draaiing:
het aangedane traject draait opzij
weg en zo is uit een lordose een
lordoscoliose met torsie ontstaan.
Welke van de drie elementen,
lordose, scoliose of torsie, overheerst is individueel verschillend.

Een groot aantal van de verkrommingen, die bij het opgroeiende
kind worden ontdekt zijn niet
progressief; voor deze groep is
slechts zorgvuldige controle nodig.
Conservatieve
behandelingen
idiopatische scoliose

Fysiotherapie
Het is algemeen geaccepteerd,
dat oefentherapie nooit de progressie van een scoliose kan voorkomen. Dit zelfde geldt voor
manuele therapie. Wel vormen
gerichte oefeningen een essentieel
onderdeel van de behandeling
van idiopathische scoliose, zoals
het opsoepelen van de wervelkolom, houdingsoefeningen
(Mensendieck) en ademhalingsoefeningen. Een therapie die
wordt toegepast in de Sint
Maartenskliniek is de Shifttherapie. Het engelse woord
“shift “ betekent “schuiven”.
Hiermee wordt een zijwaartse
verschuiving van de thorax van
de patiënt naar links of rechts
bedoeld in het frontale vlak.
Deze schuif -beweging dient in
de richting van de concavitiet
van de thoracale curve gemaakt
te worden, zodat er een actieve
correctie van de bocht plaatsvindt. Een veel voorkomende
idiopatische scoliose vertoont
een rechts convexe thoracale
bocht met een compensatoire
lumbale links convexe curve.
In dit geval zou de thoracale shift
dan ook naar links plaats moeten
vinden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de leeftijd
waarop de behandeling begint.
De behandeling duurt ongeveer
tot het einde van de groei. Bij
7

meisjes is dat ongeveer tot 16 jaar
en bij jongens is dat meestal nog
iets langer. De scoliose kan zodanig van aard zijn dat de shiftbehandeling gecombineerd wordt
met het dragen van een Bostonbrace. Als dat het geval is, oefent
men de shifthouding overdag en
draag je ’s nachts een brace.
Brace therapie
Tegenwoordig wordt veel
gebruik gemaakt van de Bostonbrace. De Boston-brace (figuur 4)
is gemaakt van een kunststof en
wordt als geprefabriceerde module
geleverd in verschillende maten.
De orthopedisch instrumentmaker kan voor vrijwel ieder
kind een geschikte brace maken.

Figuur 4: de Bostonbrace

De röntgenfoto speelt bij het vervaardigen van de brace een belangrijke rol. Als indicatie voor
bracetherapie geldt een bewezen
progressieve scoliose tussen de
25 en 45 graden voor of tijdens
de pubertijd. De brace werkt als
een passieve redressiemethode en
probeert de ontsporende groei zo
te corrigeren. Daarom heeft dit
type brace geen nut als de groei
>>
ten einde is.

in dit

<<
In sommige studies zou bracebehandeling, mits volgehouden
tot het einde van de skeletgroei,
in 80% leiden tot een goed resultaat, d.w.z. geen verdere toename
en soms zelfs verbetering van de
scoliose. Bij gebleken effect van het
dragen van een brace, afremming
of stoppen van de progressie van
de curve, wordt de opgroeiende
puber en de ouders gemotiveerd.
Hij krijgt het gevoel zelf bij te
dragen aan een beïnvloeding ten
goede van deze deprimerende
cosmetische misvorming.
Bracetherapie is voor opgroeiende
kinderen een zware psychische
belasting en men moet hiertoe
niet lichtzinnig besluiten. Bovendien moet men bedenken dat de
cosmetische afwijking door
bracebehandeling niet verbetert;
alleen de progressie is mogelijk te
stuiten. De behandelaars moeten
zich hier terdege van bewust zijn
en zorgen voor voldoende mentale ondersteuning. Acceptatie
van de voorgestelde behandeling
door de ouders is onmisbaar.

Verband

een in de Cotrel gespannen band
gelegd. Hoofd en nek worden
gesteund door een metalen rail
en het bekken door een tweede
rail. Onder de schouders ligt een
smal metalen staafje zonder
gebogen punten. De onderbenen
liggen in een hanggordel. Door
de benen zoveel mogelijk te
strekken kan de stand van het
bekken worden beïnvloed. Hoe
hoger de benen liggen,des te sterker wordt het bekken gekanteld
en wordt de lumbale lordose
opgeheven. Voor de hoofdextensie wordt bij een korset gebruik
gemaakt van een glissonse lis.
Het bekken wordt met linnen
banden gefixeerd. Deze banden
verlopen craniaal ten opzichte van
de beide cristea iliaca door de taille
en gaan dan schuin naar buiten
en voetwaarts naar de buitenzijde
van de dijen, waarbij ze elkaar
boven de symphysis kruisen.

Ter hoogte van de trochanter
major worden de banden door
een gesp gehaald en aangetrokken.
Is de taille, zoals bij alle lumbale
Casting therapie
scoliosis, asymmetrisch ontwikRedresserende gipskorsetten vol- keld, dan moet de extensieband
gens het EDF principe worden
aan de zijde van de ingetrokken
gebruikt om de scoliose die een
ruimte en de concave zijde over
ernstige progressie vertoont te
de crista iliaca verlopen, terwijl
corrigeren. Alle passieve redressie- de extensieband aan de convexe
maatregelen dienen op vorm en
zijde boven de crista door de
ligging van de structurele kromtaille moet worden getrokken.
ming te zijn gericht, omdat deze De laatste komt door de tractie
de progressie van de scoliose
op de banden dieper te liggen,
bepalen. Zij hebben ten doel de
waardoor een symmetrische taille
zijwaartse verkromming van de
wordt verkregen. Het horizontaal
redresseren van het bekken is van
wervelkolom en de laterale
groot belang!!!!!
verschuiving van de wervels in
Onder voorzichtig opgevoerde
het draaipunt van de scoliose te
extensie aan het hoofd en bekken
corrigeren en daarbij gelijktijdig
wordt de positie van de patiënt
de rotatie te verminderen.
Dit geschiedt door het combineren steeds meer gestabiliseerd. Behalve
correctie van de bekkenscheefvan extensie in de lengte van de
stand, dient men er ook op te letwervelkolom tussen hoofd en
ten, dat er een horizontale redresbekken met zijdelings op het
sie van de schouder plaatsvindt.
draaipunt van de scoliose inDe schouderhoogstand, welke
werkende krachten, volgens het
principe van de driepunts-redressie. zich bij alle thoracale scoliosis aan
de convexe zijde bevindt, moet
Ligging en extensie van
gecorrigeerd worden door een
de patiënt
asymmetrische stand van de
Na het aantrekken van een
armen. Hiervoor wordt de arm
tricothemd wordt de patiënt op
aan de convexe zijde in het fron8

tale vlak op de buitenste stang
gelegd en wordt door het omhoog
brengen van de arm aan de concave zijde het terugdraaien van
de schouder aan de concave zijde
ondersteund. De arm aan de
convexe zijde wordt in de schouder
o
ongeveer 60 geabduceerd, de
onderarm ligt plat op de zijdelingse lengtestang. De arm aan
de concave zijde wordt in de
schouder 60o geabduceerd en
30 tot 40o omhoog gebracht.
De patiënt buigt de arm ca. 90o
en houdt de beugel vast.
Met het E.D.F. korset wordt
getracht alle componenten van
de door de scoliose verkeerde
stand van de wervelkolom te
beïnvloeden, te weten:
• Elongeren, redressie van de
laterale verkromming; dit
wordt getracht door extensie
te geven in de richting van de
lengteas van het lichaam
• Derotatie van de in de kromming
gelegen wervels; door middel
van aangebrachte redressiebanden die zijdelings op de draaipunten zijn aan gebracht.
• Flecteren van de romp in de
richting tegengesteld aan die
van de laterale verkromming;
hiermee wordt getracht het
rechttrekken en deroteren
van de structureel gefixeerde
verkromming van de wervelkolom te bereiken.
De flexie van de romp verkleint
weliswaar de hoek van de verkromming, maar versterkt de
compensatoire kromming,
speciaal de caudale in het lumbale
gebied. Dit vergroot de asymmetrische belasting van de strekmusculatuur van de rug.
Bij het aanleggen van het gips
wordt dan ook gelet op een
zoveel mogelijk rechte redressie
van de wervelkolom als statische
compensatie boven het bekken.
De redressiebanden worden op
het natte gips aangelegd.
Het principe:
• Redresseren van de laterale
verkromming door zijdelingse

druk op het draaipunt van
de scoliose.
• Redressie van de gibus en van
de lumbale bocht aan de
convexe zijde.
• derotatie van de getordeerde
delen van de wervelkolom.
Samenvatting

Idiopathische scoliose is een
ingewikkelde drie-dimensionale
vervorming van de wervelkolom,
zonder bekende oorzaak. Vele
theorieën omtrent het ontstaan
hiervan zijn in de loop van de
jaren ontwikkeld, zonder dat een
eenduidige oorzaak kan worden
aangewezen. Prognostische
factoren zijn de leeftijd waarop
de scoliose ontdekt wordt en de
initiële correctie. Naarmate de
leeftijd lager is en de scoliose
initieel stugger, is de prognose
ongunstiger. Erfelijkheid speelt
zeker een belangrijke rol,
evenals geslacht. Meisjes hebben
ongeveer 10x zo vaak een ernstige
scoliose dan jongens.
Fysiotherapie en manuele therapie
hebben geen invloed op het
natuurlijk beloop van de
scoliose. Het E.D.F.-gipscorset
wordt gebruikt om de scoliose
toegankelijk te maken voor
brace-therapie of als voorbereiding
op een noodzakelijke operatie.
Het doel van de behandeling is
een halt toe te roepen aan de
progressie van de scoliose. Het is
de hoop de scoliose tot een dusdanige leeftijd in bedwang te
houden, dat operatief ingrijpen
zolang mogelijk uitgesteld kan
worden. Gebleken is dat het
E.D.F.-gipscorset nog steeds
een effectieve behandeling
is voor progressieve scoliose.

Helmi Cornelissen, Inge Peters
gipsverbandmeesters
Sint Maartenskliniek
Hengstdal 3
6522 JV Nijmegen
024-3659911
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Geja Holwerda

Creatief met kurk in De Tjongerschans
Juli 2002 heeft Genimedical een nieuw produkt op de markt gebracht, een innovatie op
spalkgebied. De maatschap chirurgie in De Tjongerschans kwam rond die periode met
de vraag of het mogelijk was met kunststof immobilisatiemateriaal te gaan werken op
de OK en de SEH.
De Tjongerschans is in juli
2002 een proef begonnen met
het gebruik van Universal
Fixation Splint System (UFSysteem) op de SEH, de OK
en de Gipskamer. Door de
gipsverbandmeesters zijn hun
bevindingen geëvalueerd.
Tijdens de eerste maanden werd
er ook een kleine enquête onder
25 cliënten gehouden. De volgende vragen kwamen aan bod:
Had u voldoende steun aan
uw spalk?
- ja
:
17 keer
- nee
:
3 keer
- matig
:
5 keer
Was de pasvorm goed?
- ja
:
18 keer
- nee
:
2 keer
- matig
:
5 keer
Waren er ongemakken aan
de spalk, bijvoorbeeld pijnlijke randen, drukplekken,
of iets dergelijks?
- nee
:
11 keer
- ja
:
14 keer

Deze ongemakken waren oa.:
dat kurk meer macereert, er
drukplekken bij de hak, tussen
de duim en de wijsvinger, bij de
pink ontstonden. Ook klaagden
enkele patiënten over last bij de
laterale malleolus. De drukplekken waren een gevolg van het
niet goed op maat knippen van
de kurkspalk, dus een kinderziekte.

Heeft u al eens een gewone
gipsspalk (kalkgips) gehad?
- ja
:
14 keer
- nee
:
11 keer
Zo ja, welke spalk ervaart u
als aangenamer?
- kurkspalk :
7 keer
- gipsspalk :
6 keer
- geen idee :
1 keer

Evaluatie kurkspalk door
de gebruikers

Wat is uw algemene indruk
van kurkspalken?
- prima voor beperkte
doelgroep
- aanwinst voor het ziekenhuis
- goed, licht materiaal
- prettig en gemakkelijk
- gemakkelijk aan te leggen
- licht in gebruik, maar lijkt
minder stevig
- goed
- positief
- prettig, niet bij reposities
- goed, snel en makkelijk aan
te leggen, patiëntvriendelijk

Hoe is de kurkspalk in zijn
gebruik?
- goed, vlot aan te leggen
- gemakkelijk aan te brengen
- goed, maar er moet wel
gekeken worden voor
welke breuken
- prima
- snel aan te leggen (als het
goed past) en licht in gebruik
- is wennen, moet nog wel eens
ingeknipt
- gemakkelijk
- licht en tijdbesparend
- handig
- patiëntvriendelijk

Wat ervaart u als een nadeel?
- minder ademend vooral bij
de duimmuis vaak wat
bijwerking nodig
- het is een standaard spalk,
ligt niet altijd aan
- zijn maar twee maten van
benen en armen
- niet bij alle fracturen te
gebruiken
- spalken waar een stuk vanaf
is geknipt, is lastiger om weer
te gebruiken
- groot verschil tussen maat
S-M-L, vaak een middenmaat nodig
- passen van de verschillende
maten kan pijnlijk zijn voor
de patiënt
- niet altijd goede maten

Wat ervaart u als een
voordeel?
- makkelijk en goed
verzorgbaar
- licht in gewicht
- geen gipsstof in de OK
- minder kans op drukplekken
- vooral op OK, bij drukte
- voor rust en ’eenvoudige’
breuken licht en goedzittende steun
- handig met aanleggen
- snellere behandeling patiënt
- snel aan te leggen wanneer de
maat goed is
- schoon werken
- altijd goede stand van
de pols / enkel
- makkelijk werken
- patiëntvriendelijk
- makkelijk te bewerken
- hergebruik
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Welke veranderingen / aanpassingen zou u graag zien?
- metacarpale (Iselin)
spalk / bovenbeenspalk
- bij de onderbeenspalk iets
steviger rondom de enkel
- 3 maten van elk
- meerdere maten
- de twee maten die er nu
zijn is soms te weinig
- meerdere maten
- lange bovenbeenspalk
met voet
- kindermaten

Wilt u in de toekomst met
de kurkspalk werken?
- iedereen: ja
- met duidelijk beleid van
chirurgen, wat wel / wat niet
- gemakkelijk om naast het
gips te hebben
- gips kan nooit door kurk
worden vervangen

Conclusie

De cliënten zijn positief ten aanzien van de kurkspalken bij goed
geleverd maatwerk. Ook de
gebruikers zijn tevreden met deze
aanvulling op ons immobilisatiemateriaal. Het UFS-systeem is
geen vervanging van gips, maar
een geniale aanvulling. Nooit mag
je echter uit het oog verliezen dat
je het juiste materiaal op de juiste
wijze bij de juiste patiënt gebruikt!
Geja Holwerda,
Rens Booms,
Baukje Oosterkamp,
gipskamer
Tjongerschans ziekenhuis
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513-685304
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De behandeling van densfracturen
Van HALO tot schroef
Traumatisch letsel van de dens, ook wel dens axis genoemd, is vaak onderwerp van discussie in zowel
Neurochirurgische als Orthopedische literatuur. Verbetering in de radiologische evaluatie heeft geleid
tot een meer correcte diagnose en een optimale behandeling van de individuele patiënt.
Anatomie

De anatomie en de functie
van de atlanto-axiale structuren,
gerekend van C 0 t/m C 2, is
uniek in de wervelkolom.
De atlas (C 1) is een benige ring
zonder corpus, discus of processus
spinosus. De gewrichtsoppervlakken van de atlanto-axiale
verbindingen zijn min of meer
ovaal en gecentreerd in een
horizontaal vlak. Dit bepaalt
dan ook de primair rotatoire
functie versus de flexie en extensie
beweging. De helft van de axiale
rotatie van het hoofd vindt plaats
op C1-C2. De ligamentaire
structuren, genaamd cruciate
of transverse ligamenten, bestaan
uit sterke dwarse en verticale
vezels en worden beschouwd als
de “stabilisator” van de atlantooccipitale overgang (figuur 1).
Het “transverse ligament” welke
de dens verankerd aan de voorzijde van C 1 voorkomt translatie
bij anterieure of posterieure
subluxatie met het risico voor
compressie of transsectie van het
ruggenmerg. Door grotere laxiteit
verschillen de ligamentaire

eigenschappen bij kinderen tot
6 jaar sterk t.o.v. de volwassenen.
Kinderen tot 6 jaar kunnen zodoende meer risico lopen bij
nekletsel.
Pathologie en
letselmechanisme

Het merendeel van de atlantoaxiale instabiliteit wordt meestal
veroorzaakt door traumatische
letsel van de cervicale wervelkolom t.g.v. een val of klap op
het hoofd. Ook andere condities,
zoals infectie, reumatoïde artritis,
congenitale anomalieën (bijv.
Down’s syndroom), kunnen
resulteren in subluxatie van de
dens met risico voor myelumcompressie. Traumatisch letsel
van bovengenoemde anatomische
structuren van occiput ( C0)
t/m de dens (C 2) kan leiden tot
specifieke letsels of combinatie’s
van letsels. De ernst en uitgebreidheid van deze letsels
bepalen het risico voor neurologische uitval. De volgende
soorten letsels worden onderscheiden:

Figuur 2

1. Atlanto-occipitale dislocatie
2. Subluxatie van C 1- C 2
t.g.v. ruptuur van het
“transverse” ligament
3. Jefferson fractuur
(ring van C 1)
4. Traumatische spondylolisthesis
van C 2 t.o.v. C 3; “Hangman
fracture”
5. Rotatoire subluxatie C 1- C 2
6. Densfractuur (“odontoïd
fracture”)
De specifieke letsels hierboven
genoemd 1 t/m 5 vallen buiten
het bestek van dit artikel en
worden dus niet behandeld. De
densfracturen komen in 7 –14 %
van alle cervicale fracturen voor
en zijn meestal geassocieerd met
andere letsels; m.n. de combinatie
met hoofdletsel wordt tot 40 %
genoemd. De arteriële bloedvoorziening kan bij ernstig
trauma, zoals bij een densfractuur,
worden beschadigd en devascularisatie van de benige elementen

Figuur 1
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veroorzaken. Dit verklaart mede
de mate van “non-union” van de
densfractuur type 2 (figuur 2).
De meest gebruikte classificatie
van de densfracturen overeenkomstig de locatie van de fractuur
is afkomstig van Anderson en
D’Alonzo (1974) (figuur 2).
Diagnostiek en
aanvullend onderzoek

In het algemeen wordt gesteld
dat bij klinische verdenking op
een cervicaal letsel de patiënt
moet worden behandeld alsof er
sprake is van een cervicale fractuur
en/of instabiliteit totdat het tegendeel kan worden aangetoond
(figuur 3). D.w.z. vanaf de plaats
van het ongeval wordt het hoofd
en de halswervelkolom in een
neutrale, anatomische positie
t.o.v. de romp geïmmobiliseerd
met een harde halskraag en gefixeerd aan het “spine board”
volgens het ATLS-protocol.1
De patiënt wordt bij voorkeur
>>
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Figuur 3

getransporteerd naar de centra
met gespecialiseerde opvang en
expertise. Onder handhaving van
de cervicale immobilisatie wordt
zorgvuldig neurologisch onderzoek verricht en gedocumenteerd.
Het radiologisch onderzoek bij de
verdenking op een densfractuur
omvat de combinatie van standaard overzichtsopname van de
cervicale wervelkolom inclusief
“open mond”-opname, CT-scan
en MRI-scan. In de acute fase zijn
de flexie en extensie-opnamen
niet geïndiceerd. Een CT-scan
met reconstructie in sagitale en
coronale richting geeft inzicht
in de ossale componenten van de
fractuur en de moeizaam te beoordelen regio van cranio-cervicale
en laag cervicale –thoracale overgang. De MRI-scan is met name
vereist indien er sprake is van
neurologische uitval, waarbij naast
de beoordeling van het myelum
ook het ligamentair letsel, een
traumatische discusherniatie of
spinaal epiduraal hematoom kan
worden vastgesteld.

sprake is van continue beschikbaarheid en multidisciplinaire
samenwerking tussen o.a.
Neurochirurgie en Orthopedie
met ondersteuning van de gipsmeester met ervaring t.a.v.
HALO-frames. Bij de keuze van
behandeling dient naast de klinische en radiologische factoren
rekening te worden gehouden
met factoren welke de voorspelbaarheid van fusie van de densfractuur zonder operatie bepalen.
Hierbij worden de volgende
gegevens beoordeeld: leeftijd van

HALO frame gedurende 3
maanden. Indien “non-union”
optreedt kan op indicatie een
posterieure operatie m.b.v.
C 1 – C 2 transarticulaire
schroeven worden verricht met
verlies van bewegingsfunctie in
C 1 – C 2 (figuur 4).
Bij type 2 densfracturen (bijna
70% van alle densfracturen) is
HALO-immobilisatie de voorkeursbehandeling indien de
verplaatsing van de fractuur
minder dan 6 mm bedraagt.
Repositie en immmobilisatie
in een Haloframe is maatwerk
(figuur 5). De repositie van densfracturen gaat regelmatig gepaard
met een onaangename lichaamspositie voor de patiënt (figuur 6).
Aangezien type 2 densfracturen
met meer dan 6 mm horizontale
verplaatsing een 75 % kans
hebben op falen met HALO
2
frame kan worden beoordeeld
of de patiënt in aanmerking komt

Figuur 7

Conclusie

Concluderend is er geen
“standaard” behandeling van de
densfractuur maar zal deze op
maat van de individuele patiënt
moeten worden aangepast.
Literatuur
1. Advanced Trauma Live Support:
www. ATLS.nl
2. BNI quaterly, 1997;vol.13;no.2.

Niet acceptabele stand van de dens-

Stand van de fractuur in het HALO-

fractuur in het HALO-frame.

frame na translerende beweging naar
voren in combinatie met tractie en flexie.

Figuur 4

verricht bij falen van deze optie.
In het geval van een zeer ernstig
gedisloceerde fractuur met
myelumcompressie zal na immobilisatie in een HALO frame
open chirurgische decompressie
en fixatie plaatsvinden door
middel van bijvoorbeeld een C 1 –
C 2 posterieure spondylodese.

Figuur 5

Behandeling : nietoperatief versus operatief

De behandeling van het cervicale
wervelkolom letsel, inclusief de
densfracturen, dient plaats te
vinden in ziekenhuizen waar er

Figuur 6

de patiënt; pre-existente pathologie,; type densfractuur; anterieure
of posterieure verplaatsing van de
fractuur; leeftijd van de fractuur;
combinatie C 1 – C 2 fracturen.
Samengevat zullen de type 1 en
type 3 densfracturen conservatief
worden behandeld middels
externe immobilisatie in het

voor een anterieure operatie
(figuur 7).
Hierbij wordt het fractuurfragment gefixeerd m.b.v. een
zgn. densschroef, waarbij directe
immobilisatie wordt bereikt met
behoud van normale rotatie op
niveau C 1 – C 2. Ook kan een
posterieure fixatie worden
11
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Thoracolumbale wervelfracturen
Diagnostiek, classificatie en (conservatieve) behandeling
De juiste diagnose, classificatie
en behandeling van thoracolumbale wervelfracturen blijven
een controversieel onderwerp in
de traumatologie. De discussie
wordt bepaald door de vraag,
welke fracturen conservatief
en welke operatief behandeld
kunnen worden.

figuur 1a

figuur 1b

figuur 1c

Traumatische aandoeningen
van de wervelkolom komen
frequent voor. Meestal zijn zij
het gevolg van een hoogenergetisch trauma, waarbij in
iets minder dan de helft van de
gevallen ook nog andere letsels
bestaan. Schedelhersenletsel
wordt hierbij ook vaak gezien,
hoewel statistische gegevens
hierover moeilijk te verkrijgen
zijn. Ongeveer 15% van de
letsels van de wervelkolom gaan
gepaard met een laesie van
ruggenmerg of cauda equina.
Hiervan komt 75% voor bij
personen, jonger dan 40 jaar.
Mannen worden veel vaker
getroffen dan vrouwen.
De belangrijkste oorzaken van
letsels van de wervelkolom zijn
verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en sportongevallen
(duiken, parachutespringen,
rugby, skiën, paardrijden) en
een val van grotere hoogte.
Naast de hoog-energetische
traumata kennen we ook de
fracturen na een zeer geringe
trauma. Osteoporose is kenmerkend voor bejaarden en
wervelfracturen komen zeer
frequent voor. De symptomen
zijn weinig opvallend, er is over
het algemeen geen neurologische
uitval en de fractuur vergt al dan
niet een conservatieve, functionele behandeling. Maar ook
metastatische processen kunnen
wervelfracturen veroorzaken.
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Classificatie

Met de huidige kennis, diagnostiek en behandelingsmethoden,
is een werkbare classificatie nodig.
Niet alleen voor de morfologische
schade en het onderscheid tussen
stabiele en instabiele fracturen,
maar ook voor de prognostische
waarde van de in te stellen behandeling. Vele schemata en
modificaties hierop zijn ontwikkeld en vervolgens weer verworpen, ook al hadden ze ieder hun
voor- en nadelen.
Wij zullen er twee bespreken,
beide gebaseerd op radiologische
criteria. De meest gehanteerde
en ook meest eenvoudige is die
van Denis2 (fig. 1a-c), die de
wervel onder verdeelt in drie
pijlers:
- de voorste pijler
(ligamentum longitudinale
anterius, voorste tweederde
deel van het wervellichaam
en de tussenwervelschijf),
- de middelste pijler
(achterste eenderde deel van
het wervellichaam en de tussenwervelschijf, ligamentum
longitudinale posterius),
- de achterste pijler
(structuren achter het ligamentum longitudinale posterius
(osteoligamentaire complex).
Instabiliteit treedt op, als er
twee van de drie pijlers door
het trauma zijn beschadigd.
Denis maakt een indeling van
vier typen inwerkend geweld:
a. flexie-compressieletsels
Deze ontstaan als een axiale
kracht inwerkt op de wervelkolom in flexie. De voorste
pijler fractureert en er bestaat
meestal geen instabiliteit. Meestal
is er geen neurologische schade
of uitval. Wanneer er toch rek
optreedt in het ligamentum posterius, kan er van instabiliteit
sprake zijn.

b. flexie-distractieletsels
Deze ontstaan doordat door de
distractie met name achterste en
middelste pijler zijn beschadigd.
De letsels kunnen osteoligamentair zijn of alleen ligamentair.
c. burst-fractures
Deze ontstaan door axiale compressie. Voorste en middelste
pijler zijn beschadigd, waardoor
er sprake is van instabiliteit.
Door het fractuurmechanisme
kunnen hierbij ook fragmenten
in het spinale kanaal terecht
komen, waardoor mogelijke
neurologische verschijnselen.
d. luxatiefracturen
Deze ontstaan door verschillend
inwerkende krachten, waarbij
alle drie de pijlers zijn beschadigd,
waardoor er wederom sprake is
van instabiliteit.
Een veel uitgebreider classificatie
is die van de AO (fig. 2a-c).
Deze is veel nauwkeuriger maar
ook complexer, waardoor moeilijker hanteerbaar en ook weer
niet compleet te noemen door
het gebrek aan beeldvorming
van niet-benige structuren. De
indeling gaat uit van het traumamechanisme en de richting van
het inwerkende geweld:
type A: compressieletsel
Hierbij is er met name beschadiging van het wervellichaam door
axiale compressie met of zonder
flexie. Er is enig hoogteverlies en
het ligamentum posterius is intact.
type B: distractieletsel
Hierbij is er een onderbreking
van één of meer pijlers. Flexiedistractie veroorzaakt posterieure
(osteo-)ligamentaire laesies en
hyperextensie-distractie met of
zonder anteroposterieure verschuiving veroorzaakt anterieure
>>
(osteo-)ligamentaire laesies.
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Diagnostiek

figuur 2a

figuur 2b

figuur 2c

Veelal treden hierbij neurologische
verschijnselen op.
type C: rotatieletsel
Hierbij zijn alle pijlers beschadigd
en is er rotatie opgetreden, door
axiaal inwerkend geweld.
Translatie treedt op in het horizontale vlak. De discus en anterieure
en posterieure ligamenten zijn
beschadigd. Eén of beide facetgewrichten zijn gefractureerd,
evenals de processus transversus.
Dit ernstige letsel gaat nagenoeg
altijd gepaard met neurologische
verschijnselen cq. uitval.
Deze hoofdtypen worden weer
verder onderverdeeld in subtypen
en ook deze subtypen worden
weer verder verdeeld. Zo ontstaan
er maar liefst 55 verschillende
fractuurtypen. Bij type A is er
een geringe instabiliteit, bij type
B meer en type C heeft de meeste
instabiliteit. Hoe instabieler de
fractuur, hoe groter de correlatie
met neurologische uitval.

Omdat wervelfracturen veelal het
gevolg zijn van hoog-energetische
traumata, gaan zij vaak gepaard
met andere letsels. Daarom dient
het lichamelijk onderzoek zich in
de eerste plaats te richten op vitale
functies. Inspectie van de rug op
huidlaesies, palpatie ter beoordeling van drukpijnlijke plekken en
onderbreking in de contour van
de wervelkolom cq. ligamentum
interspinosum. Oriënterend
neurologisch onderzoek dient
frequent te worden herhaald in
de eerste 24 uur. Bij progressief
neurologische uitval kan er sprake
zijn van operatieve interventie.

reductie van het spinale kanaal
en 30 graden of meer kyfosering
eveneens operatie-indicaties zijn.
Algehele conditie en leeftijd van
de patiënt dienen te worden meebeoordeeld. Voor een selektieve
groep osteoporotische fracturen
is tegenwoordig middels vertebroplastieken ook interventie
mogelijk, om pijn te reduceren
en verdere inzakkingen te voorkomen.

Literatuur
1. Davies WE, Morris JH, Hill V. An
analysis of conservative (non-surgical)
management of thoracolumbar fracture
and fracture dislocation with neural
damage. J Bone Joint Surg 1980; 62A:
1324 – 1328.
2. Denis F. Spinal instability as
defined by the three-column

Therapie

Stabiele fracturen zonder ernstige
deformiteit worden per definitie
conservatief behandeld. Op geleide van de klachten wordt naast
adequate analgetica al dan niet
een (gips-)korset aangemeten,
gecombineerd met fysiotherapie
voor het in conditie houden van
rug- en buikspieren. Een snelle
mobilisatie wordt nagestreefd!
Ten aanzien van ondersteunende
korsetten wordt vaak in eerste
instantie een (afneembaar) gipscorset aangemeten. Bij stabiele
fracturen zonder neurologische
uitval kan dit in een bij voorkeur
staande houding. Davies et al.1
hebben de resultaten vergeleken
van een conservatieve behandeling
met die van een vergelijkbare
groep patiënten, die operatief
werden behandeld (Dickson et
al.3). Zij concludeerden, dat
beide groepen een vergelijkbare
uitkomst hadden voor wat betreft
vroege mobilisatie en revalidatie
en adviseerden dan ook dat voor
die groep patiënten een conservatief beleid de voorkeur verdiende. Een korset dient in
hyperextensie en hyperlordose,
bij voorkeur staand te worden
aangemeten, wanneer er een
kyfosering bestaat.

Op de indicaties tot chirurgische
interventie zal ik in dit stuk niet
ingaan. Duidelijk moge zijn, dat
de zeer instabiele fracturen en
fracturen met (progressief ) neurologische uitval in aanmerking
komen voor operatieve interventie.
Globaal wordt door vele auteurs
tevens aangehouden, dat burstfracturen met 50% of meer

Met deze diagnostiek en classificaties zijn in principe alle fracturen
onder te verdelen en kunnen op
basis hiervan worden behandeld.
Voor een goede registratie is het
eveneens van belang, dat classificatie en beloop goed worden
gedocumenteerd. Alleen dán kan
waardevol prospectief onderzoek

Standaard AP en laterale röntgenfoto’s geven over het algemeen
alleen een indruk over de mate
van ossale afwijkingen, zoals
de kyfosehoek, hoogte en/of verbreding van het wervellichaam,
verplaatsing van het wervellichaam en een eventuele vernauwing van het spinale kanaal.
Ook de afstand tussen de pedikels
en of deze in lijn liggen dient te
worden beoordeeld. Wanneer er
sprake is van neurologische uitval,
of er bestaat onvoldoende zekerheid over de mate van stabiliteit,
of er is een nauwkeuriger beoordeling nodig van de fractuur,
kan een CT-scan worden gemaakt.
Dit is zeker het geval, als er een
chirurgische interventie wordt
overwogen. Een MRI-scan kan
worden overwogen, wanneer men
meer geïnformeerd wil worden
over de mate van weke delen letsel,
zoals ligamenten en neurogene
structuren.

worden opgezet en verbetering
van bestaande behandelingen
worden nagestreefd!
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spine concept in acute spinal
trauma. Clin Orthop 1984; 189:
65 – 76.
3. Dickson JH, Harrington PR, Erwin
UD. Results of reduction and
stabilization of the severely fractured
thoracic and lumbar spine. J Bone Joint
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Diagnose stellen met behulp van een proefkorset
Rugklachten, en dan met name lage rugklachten, komen bij ongeveer 75% van de bevolking voor. Om tot een
diagnose te komen, kan bij een deel van de patiënten een proefkorset aangelegd worden. Hierbij wordt een
zogeheten driepuntskorset aangelegd om te kijken wat het effect is van de pijnklachten bij immobilisatie.
De meeste mensen maken wel
eens een periode rugklachten
door. In 80% van de gevallen
zijn na 2-6 weken de rugklachten
weer over of er nu wel of geen
behandeling heeft plaatsgevonden.
Rugklachten zijn een van de
grootste kostenposten voor onze
gezondheidszorg en daarmee
voor de samenleving. Er worden
enorme bedragen uitgegeven
aan medicatie, fysiotherapie,
alternatieve behandelingen,
ziektegeld, WAO – uitkeringen,
etc. Is het geven van een proefkorset niet barbaars? Is het nog
wel iets dat past in deze tijd.

mannen en vrouwen apart, maar
ook van gehele groep.
Resultaten

Pijnbeleving in proefkorset
Vrouwen
Toename

11%

Gelijk

28%

Afgenomen

59%

Weg

2%

Mannen
Onderzoek
Een klein deel van het aanbod
van patiënten met rugklachten
komt in aanmerking voor een
driepunts proefkorset.
Er bestaan natuurlijk veel variaties
in korsetten. De patiënten in de
onderzoeksgroep hebben een
3 puntskorset vervaardigd van
polyestercast, gekregen voor een
periode van 3 weken.
In ruim 6 maanden tijd werden
er 93 patiënten op de gipskamer
aangeboden voor het laten
vervaardigen van een proefkorset.
Voornamelijk bij patiënten met
langdurige lage rugklachten. Het
betrof 54 vrouwen (58,1%) en
39 mannen (41,9%). De leeftijd
varieerde van 30-60 jaar.
Door middel van een score lijst is
bekeken of de mogelijkheid van
het stellen van een diagnose
d.m.v. een proefkorset voor drie
weken afweegt tegen de nadelen
van het dragen van een korset.
Op de scorelijst kon men scoren
op hoe de pijnbeleving was in
het gipskorset gedurende de drie
weken. Om tot een specifiekere
conclusie te kunnen komen zijn
de resultaten beoordeeld voor

Toename

5%

gelijk

33%

afgenomen

59%

Weg

3%

Totaal
Toename

9%

Gelijk

30%

Afgenomen

59%

Weg

2%

Discussie

Wat zijn nu de oorzaken van rugklachten. Je zou het in drie groepen kunnen verdelen namelijk:
- Overbelasting
- Onderbelasting
- Eenzijdige en statische belasting
-Wat een rug kan hebben verschild per individu. Waar een
getraind iemand regelmatig iets
zwaars kan tillen zonder klachten
te ontwikkelen, kan een niet getraind iemand na een incidentele
last klachten ontwikkelen.
-Onderbelasting is waarschijnlijk
de belangrijkste oorzaak van rugklachten. Bij onderbelasting
(zoals zittend werk zonder sportieve activiteit en het vermijden
van beweging uit angst voor pijn
etc.), is er onvoldoende afwisseling
in druk die op de tussenwervelschijven wordt uitgeoefend, hetgeen ongunstig is voor de bloedvoorziening. Hierdoor kan
osteoporose of een verslapt bandenstelsel ontstaan.
-De statische belasting van de
rug waarbij langdurig een kleine
kracht op de rug wordt uitgeoefend die bovendien vaak in een
ongunstige positie wordt verkregen
(zoals het boren in het plafond of
het lange tijd voorover gebogen
zitten over een werktafel, etc.)
is ook een bron van klachten.

Beroepen zoals stratenmakers,
vrachtwagenchauffeurs e.d. zijn
dan ook beroepen waar rugklachten vaker voorkomen.
Ook speelt de conditie van de
patient een grote rol. Mensen
bewegen te weinig, hebben overgewicht en een te slap spierstelsel.
Vaak wordt de term slijtage
gebruikt, vooral na het maken
van röntgenopnames. Toch zijn
afwijkingen op röntgenopnames
ook te zien zijn bij 8 van de 10
mensen zonder rugklachten.
Het zegt dus niets over de ernst
van de klacht of over de kans om
opnieuw rugklachten te krijgen.
Rugklachten treden vaak op tussen de 35 en 50 jaar. In 1 op de
10 gevallen is een specifieke
ziekte zoals reuma, infectie of een
tumor de oorzaak. Meestal zijn
het overbelaste spieren en herstelt
het vanzelf weer. 90% van de
rugklachten gaat vanzelf over
binnen drie maanden zonder
therapie. Als men maar in beweging blijft en geen zware
dingen tilt.
Het immobiliseren van de rug
d.m.v. een driepuntscorset wordt
meestal gedaan op basis van pijn
in de onderrug, bij pathologische
wervelprocessen of bij een spondylolysis of een spondylolisthesis. >>
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Daarbij wordt de rug geïmmobiliseerd d.m.v. steunpunten op het
sternum de symphysis en de rug.
Een korset kan voorgeschreven
worden om tot een diagnose te
kunnen komen. Het proefkorset
is dan niet genezend, maar geeft
een periode van rust.
Voortbordurend op de reactie van
de rug bij rust kan een eventuele
diagnose beter gesteld worden.
En kan het vooruitlopend zijn
op een spondylodese.
Slechts bij 1% van de patiënten
met rugklachten wordt een operatie uitgevoerd. De behandeling
van rugklachten met fysiotherapie,
rugscholen, manuele therapie,
nemen een groot deel van de
behandelingmogelijkheden in.
Een patiënt wordt doorgaans pas
na 6 weken aanhoudende zeer
pijnlijke rugklachten door de

huisarts verwezen. Natuurlijk
eerder bij een doof gevoel of
motorische uitval van een been.
Tot slot

Deze studie toont aan dat het
stellen van een diagnose d.m.v.
een driepuntscorset mogelijk is.
De nadelen van een immobilisatieperiode wegen op tegen de
mogelijkheid van een diagnose
stelling. Een overduidelijke
meerderheid kan zeggen dat
immobilisatie d.m.v. een korset
in ieder geval wel effect heeft.
Bij meer dan 60 % nemen de
pijnklachten door immobilisatie
af of verdwijnen zelfs.

met rugklachten en ongeschoolde arbeid. Bij vrouwen
ontstaan rugklachten vaak na
een zwangerschap. Klachten in
een korset nemen vooral ‘s nachts
toe. Deze items zijn verder niet
beschreven in deze studie.
Literatuur
1. Griep E.N, ter Borg E.J. ,
Een zeldzame oorzaak van
chronische rugklachten..
Medisch Tijdschrift, Vol 136/4,
184-187 januari 1992.
2. Oostendorp R.A.B, De rug
gesteund, Leiden 1985. pp75-98.
3. Tanner J,Rugklachten,
Consumentenbond, Antwerpen
1996.

Het onderzoek geeft een aantal
opvallende dingen weer.
Voorbeelden hiervan zijn:
Er kan een relatie gelegd worden

4. Linden A.J. van der, Claessens H.
Leerboek Orthopedie 1995; 13 :
262-315.

Teun Magre,
gipsverbandmeester
Isala klinieken loc.
Weezenlanden
Groot Wezenland 20
8011JW Zwolle
e-mail: T.magre@isala.nl
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De lumbale correctieosteotomie
bij een Bechterew patiënt
Bij de Bechterew patiënt kan een abnormale verkromming en ossificatie van de wervelkolom ontstaan.
Een extenderende osteotomie in de lumbale wervelkolom kan dan een effectieve methode zijn om de
houding en functie van de patiënt te verbeteren. Er zijn echter ook ernstige complicaties en minder
goede resultaten bij patiënten bekend. Weinig is nog bekend over de biomechanische en chirurgische
aspecten. In het VUMC wordt de gesloten wigcorrectie uitgevoerd door dr. B.J. van Royen, die er zijn
proefschrift aan gewijd heeft.
Ziekte van Bechterew

Het is een chronisch inflamatoire
aandoening van de wervelkolom
en het bekken, die tot pijn en
stijfheid kunnen leiden. De ziekte
komt drie keer zo vaak voor bij
mannen dan bij vrouwen. De
eerste verschijnselen kunnen
zich op elke leeftijd openbaren,
maar meestal tussen de twintig
en veertig jaar en uit zich karakteristiek in het axiale skelet; de
wervelkolom van de nek tot de
S.I.-gewrichten.
Deze ziekte, ook wel spondylitis
ankylopoetica geheten, is
genoemd naar de Russische neuroloog Vladimir Mikhailovitsch
Bechterew (1857-1927), die in
1892 voor het eerst deze (reumatische) aandoening beschrijft.
In het begin is er sprake van
een ontsteking (zwelling en pijn)
van de ligamenten die langs de
wervelkolom lopen en deze bij
elkaar houden. Als de ontsteking
afneemt, komt een proces op gang
waarbij zich nieuw botweefsel
tegen de wervels afzet. Waar het
elastische weefsel van ligamenten
en pezen door bot is vervangen,
verandert de vorm van de wervels
en vermindert hun beweeglijkheid. Men noemt dit wel een
“bamboo-spine”. Deze chronische
verbening van de wervelkolom
vindt meestal plaats terwijl de
patiënt ter vermindering van
de pijn zijn rug vooroverbuigt.
Hierdoor kan een abnormale
verkromming en van de wervelkolom in het sagittale vlak ontstaan. Ondanks conservatieve
therapie kan zich een rigide

thoracolumbale kyphotische
deformiteit (TLKD) ontwikkelen.
Dit kan bij deze patiënten tot
ernstige lichamelijke en psychische
klachten leiden. Patiënten kunnen
vaak niet meer comfortabel zitten,
staan en liggen.
Het grootste probleem is echter
dat ze niet meer recht vooruit
kunnen kijken.
Operatieve correctie van de TLKD
in de wervelkolom is mogelijk
om de houding en het gezichtsveld te verbeteren. Hiervoor wordt
een extenderende osteotomie in de
lumbale wervelkolom uitgevoerd.
Hoewel een dergelijke ingreep in
de gehele wervelkolom mogelijk
is, is een extenderende osteotomie
ossificatie van de lumbale wervelkolom de meest effectieve
methode. Menig patiënt is door
een lumbale osteotomie klinisch
en fuctioneel verbeterd. Er zijn
echter ook ernstige complicaties
en minder goede resultaten bij
patiënten bekend. Deze bevindingen hebben tot een terughoudende opstelling geleid van
zowel reumatoloog als orthopedisch chirurg ten opzichte van
het adviseren en verrichten van
een lumbalecorrectie osteotomie
bij deze patiënten. Dit is te verklaren met het feit dat er nog
weinig bekend is over de biomechanische en chirurgische
aspecten van deze chirurgische
behandeling.
Immobilisatie na een
gesloten wigosteotomie

Postoperatief wordt op de operatiekamer door de gipsverbandmeester twee dorsale gipsschalen
16

aangemeten
m.b.v. longuettes van 60 cm
in breedte en in
lengte lopend
vanaf C7 tot
net boven de
knieholte. De
rug van de
patiënt wordt
afgedekt met
plastic (Santex).
De longuette wordt in 12 lagen
aangebracht. Belangrijk is dat de
bovenbenen niet teveel in abductie liggen, aangezien de patiënt
later in een relatief smal cirkelbed
komt. Na uitharden en aftekenen
wordt overtollig materiaal weggesneden en de randen afgekant.
De binnenkant wordt egaal afgewerkt.
Hierna wordt een tweede gipsschaal aangemeten op dezelfde
wijze.
De patiënt krijgt een dunne
flanellen deken over de rug en
daarop wordt de eerste gipsschaal
gelegd. De tweede schaal gaat in
de oven en wordt de volgende
dag aangelegd op de afdeling,
wanneer de patiënt in een cirkelbed ligt. Hier blijft de patiënt
ongeveer 1 week in liggen. Na
deze week wordt op de gipskamer
een gips met schouderbanden
en een korte pijp aangelegd,
om kanteling van het bekken
en rotatie in de wervelkolom
te voorkomen. Dit gebeurt in
liggende positie, met Neofrakt,
waarbij de vaak prominent aanwezige benige structuren van
romp en heupen goed beschermd
worden.

Twee weken na operatie kan
begonnen worden met mobiliseren. Na ongeveer 8 weken,
of indien noodzakelijk eerder,
wordt opnieuw een korset aangelegd. Nu wordt het andere
been vrijgelaten, om stijfheid te
voorkomen. Inmiddels kan de
patiënt staand tussen de palen
worden behandeld.
Gemiddeld is de immobilisatieduur 4 maanden en gedurende
deze periode wordt het korset
ook s’nachts gedragen. Na verwijderen van het laatste korset
krijgt de patiënt soms nog een
Neofrakt-soft korset, om hem
de gelegenheid te geven “af te
bouwen”.
Compensatiemechanismen

Patiënten met TLKD als gevolg
van AS kunnen slechts met veel
inspanning hun houding compenseren. Door de abnormale
sagittale verplaatsing van het
lichaamszwaartepunt en vanwege
de verstijving van de wervelkolom,
kunnen patiënten daarbij alleen
gebruik maken van hun onderste
extremiteiten. Met name de flexie
in de knie en plantairflexie van
de enkel is daarbij van belang. >>
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met de nadruk op het heupgewricht.
De medicatie bestaat o.a. uit
ontstekingsremmers, spierverslappers en pijnstillers. Deze
zullen de ontwikkeling van de
ziekte niet beïnvloeden maar
maken het wel mogelijk om de
extensie-oefeningen uit te voeren.
In ernstige gevallen van TLKD
zal operatief ingrijpen overwogen
worden.
Dit gebeurt bij voorkeur op
lumbaal niveau en biedt de
beste mogelijk tot correctie en
het minste risico op vasculaire
en neurologische complicaties.
De correctie is het grootst wanneer geopereerd wordt op het
laagst mogelijke niveau van de
lumbale wervelkolom.
Drie operatietechnieken
zijn hierbij mogelijk:

Het staan met gebogen knieen is
zeer vermoeiend. Dit betekent
dat m.n. de M.Quadriceps continu veel kracht moet leveren,
soms wel drie tot negen keer zo
veel als bij een gezond persoon.
Vaak treedt ook flexie in de heup
op, en dit is theoretisch ongunstig omdat flexie in de heup de
balansverstoring door de voorwaartse rotatie van het lichaam
vergroot.
Diverse compensatiemechanismen hebben allen invloed op de
verplaatsing van het lichaamszwaartepunt en zullen daarom
bij het bepalen van de correctiehoek bij een eventuele correctieosteotomie in ogenschouw genomen moeten worden.
Standaardisatie van het meten
van de ernst van een TLKD is
dan ook noodzakelijk. ( DR. B.
van Royen, Lumbar Osteotomy
in Ankylosing Spondylitis.)

• de open wigosteotomie
(OWO)
• de polysegmentale wigosteotomie (PWO)
• de gesloten wigosteotomie
(CWO)
In een literatuurstudie (*) werden
de chirurgische resultaten van
856 patiënten beschreven.
Bij 451 patiënten werd een OWO
verricht, bij 249 patiënten werd
een PWO verricht en bij 156
patiënten werd een CWO verricht.
De gemiddelde leeftijd van de
patiënten was 41 jaar, de verhouding mannen:vrouwen bedroeg
7,5:1.
De gemiddelde correctie bedroeg
37-40 graden.
De immobilisatieduur was: bij
CWO 2-4 maanden, bij OWO
en PWO 6 weken-15 maanden.
Correctieverlies trad het meest
op bij PWO en OWO.

Behandeling bij ankylosing
spondylitis (AS)

De PWO en CWO nader
vergeleken

De huidige conservatieve therapie bestaat uit oefentherapie in
combinatie met medicatie.
De oefeningen zijn gericht op
extensie van de wervelkolom en
mobiliseren van extremiteiten,

a. Bij de PWO wordt op meerdere niveaus een posterieure Vvormige interlaminaire osteotomie verricht. Na plaatsen
van transpediculaire schroeven
op de geplande niveaus, wor-

den de osteotomiën gesloten
en wordt een fysiologische
correctie van de wervelkolom
nagestreefd door fixatie van de
schroeven aan de staven onder
compressie. De gemiddelde
postoperatieve correctie in de
lumbale wervelkolom bedroeg
36,3 graden, met een gemiddelde segmentale correctie van
9,5 graden, waarbij een gemiddeld correctieverlies van 10,7
graden optrad.
Rigiditeit van de wervelkolom
maakt het toepassen van grote
krachten op de schroeven en
staven tijdens correctie onoverkomelijk.
b. Bij de CWO wordt op een
niveau een V-vormige osteotomie verricht door de laminae,
facetgewrichten, boogvoeten
en het posterieure deel van het
wervellichaam. Correctie van
de TLKD wordt verkregen door
de osteotomie te sluiten met
een horizontale draai-as door
het midden van de voorste cortex. De meeste patiënten werden op niveau L4 geopereerd.
De gemiddelde postoperatieve
correctie in de lumbale wervelkolom bedroeg 32 graden.
Er werd een gemiddeld correctieverlies van 2,7 graden gemeten. Deze techniek is onafhankelijk van de ernst van de
ankylose en geeft de minst ernstige complicaties. De maximale
correctiehoek is beperkt (15-54
graden), doordat slechts in een
segment wordt gecorrigeerd.
Bij alle patiënten trad een snelle
en volledige consolidatie van
de osteotomievlakken op.
Bij osteoporotisch bot, calcificatie van de discus en ossificatie
van het lig.long.ant. is soms
eerst een anterieure release
noodzakelijk.

Voor de operatie was deze patiënt
niet in staat iemand in de ogen te
kijken; fietsen, lopen en autorijden ging nauwelijks. Elke trilling
deed pijn.
Fysiotherapie en revalidatie droegen in deze fase niets meer bij.
De ribben konden nauwelijks
bewogen worden en de longinhoud
en algehele conditie waren uiterst
belabberd Lopen ging nauwelijks,
doordat het zwaartepunt teveel
naar voren lag. De rugspieren
hadden geen functie meer.
Pre-operatief startte deze patiënt
met een uitgebreid en intensief
oefenschema van ongeveer 4 uur
p/dag gedurende 2 a 3 maanden.
Daarbij werd gewerkt aan ondermeer:
• mobilisatie van de heupen
• rekken van de hamstrings
• optimaliseren van de cardiorespiratoire conditie.
Post-operatief werd na de verplichte immobilisatie periode
gestart met:
• spieroefeningen
• stapsgewijs opvoeren van de
conditie
• besef kweken van nieuwe
lichaamshouding
• bukken en springen.
Verschillende bewegingen moesten opnieuw aangeleerd worden
om de angst om te bewegen te
overwinnen.
In het geval van deze patiënt
bedroeg de correctie 42 graden.
Inmiddels is hij weer in staat te
fietsen en zelfs badminton te
spelen.
Literatuur
Proefschrift Dr. B.J. van Royen, Lumbar
Osteotomy in Ankylosing Spondylitis
Tijdschrift In Beweging, no 11, november
2002

Voor en na de CWO

Over de kwaliteit van leven na
operatieve ingreep is weinig
bekend. Een van onze patiënten
die een CWO onderging gaf
aan dat met name een optimale
conditie voor de operatie erg
belangrijk is.
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Conflict dreigt: problemen bij invoering
Fuwavaz Verpleging en verzorging!
“Werkgevers willen afspraken niet nakomen.”

In de afgelopen weken is een fors meningsverschil tussen NU’91, De Unie Zorg en Welzijn en de VAZ
ontstaan m.b.t. de toepassing van het nieuwe Functiewaarderingssysteem FUWAVAZ en wel met name
de toepassing van de tussenschalen in de functiefamilie verpleging en verzorging.
Kernachtig komt het verschil van
mening erop neer dat:
1. de VAZ de bij de tussenschalen
behorende normfuncties
alleen wil toekennen aan
verpleegkundigen indien
deze aan alle daarin genoemde
criteria voldoen, terwijl voor
alle andere normfuncties een
weging zal worden toegepast.
NU’91 en De Unie Zorg
en Welzijn hebben informeel
al aangegeven dat dit onbespreekbaar is.
2. daarop heeft de VAZ informeel
aangegeven dat men als compromis eerst functiedifferentiatie wil gaan toepassen en pas daarna FUWAVAZ.
Dit strookt weer niet met wat
er is afgesproken bij de invoering van FUWAVAZ,
namelijk dat de functiefamilie
verpleging als eerste zou worden omgezet naar het nieuwe
systeem.
Beide standpunten betekenen
dat een veel geringere groep
verpleegkundigen en in sommige
instellingen zelfs vrijwel geen
verpleegkundigen in aanmerking
zullen komen voor de (hogere)
tussenschalen. De tussenschalen
zijn nu juist tot stand gebracht
om de (specialistische) verpleegkundige een meer gepaste salariëring toe te kennen waarbij tevens
het verschil met de Algemene
Ziekenhuizen (goeddeels) wordt
weggewerkt. Met de VAZ is
geen enkele afspraak gemaakt
omtrent het eerst toepassen van
functiedifferentiatie en het 100%
moeten voldoen aan alle eisen in
de normfunctie. De VAZ kwam
hier pas mee nadat de afspraken

met de bonden waren gemaakt
en heeft hun opstelling verheven
naar een principieel niveau
(lees financieel).
De effecten van het op deze wijze
toepassen van FUWAVAZ zal
voor de Academische Ziekenhuizen slecht kunnen gaan
uitpakken. Nu al zijn diverse
signalen bij ons bekend vanuit
de groep (specialistische) verpleegkundigen en daarnaast
ook andere groepen professionals,
OK en anesthesie, dat men voornemens is de instellingen te
verlaten en een aanstelling in een
algemeen ziekenhuis te zoeken.
Met andere woorden de opstelling
van de VAZ zal zijn uitwerking
hebben naar meerdere beroepsgroepen en zal kunnen leiden tot
een ernstig personeelsprobleem,
waardoor de productie zal kunnen
gaan dalen.
Als onderhandelaars, betrokken
bij FUWAVAZ, informeren
wij u, omdat wij op 11 april a.s.
tijdens de LOAZ werkgroep
FUWAFORUM ons ongewijzigde standpunt aan de VAZ
kenbaar zullen maken. Onze
inzet tot op heden is geweest dat
de normfuncties voor deze groep
op een zelfde wijze moet worden
toegepast als bij alle anderen en
dat de betreffende medewerkers
een functiebeschrijving moeten
krijgen per 1 januari 2003 op
basis van hetgeen men daadwerkelijk doet. Op basis van
die functiebeschrijving zal men
ingeschaald moeten gaan worden.
Dat daarna via het proces van
functiedifferentiatie een herschikking van verantwoordelijk18

heden en bevoegdheden zal gaan
plaatsvinden, moet los worden
gekoppeld van de invoering
van FUWAVAZ en kan pas na
de feitelijke toepassing van
FUWAVAZ worden ingezet.
Als de VAZ niet op haar schreden
terugkomt en de gemaakte
afspraken niet onvoorwaardelijk
nakomt, zullen wij in alle huizen
ledenvergaderingen beleggen
waarin we gaan bespreken op
welke wijze we actie gaan ondernemen.
Hubert Vankan, Nu’91
Wim Hovestad,
De Unie Zorg en Welzijn
Meer informatie of abonneren
op een digitale nieuwsbrief zie:
www.nu91.nl
of
www.unie.nl/zorgenwelzijn
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Op zaterdag 11 oktober 2003
vindt er in Mol te België een congres plaats welke georganiseerd
is door de Belgische Vereniging
Gipsverbandmeesters (B.V.G.V.)
Gezien het geboden programma
en de kwaliteit van de vorige
edities, een echte aanrader! Om
Nederlandse deelnemers extra
kosten te besparen, die gerekend
worden bij grensoverschrijdend
betalingsverkeer (€ 5,= per transactie), biedt de V.G.N. haar
leden de mogelijkheid het inschrijfgeld via de rekening
van de V.G.N. te betalen.
Kosten:

• Dagprogramma,
incl. buffet: € 45,=.
• Avondprogramma: € 45,=.

Agenda
Op 11 oktober a.s. vindt in
Mol (Belgie) weer een europees
congres plaats van de Belgische
gipsverbandmeester vereniging
`Callus`. Het programma
behelst een erg uitgebreid scala
aan onderwerpen, erg interessant
voor de gipsverbandmeester.

Voorwaarden:

• Uw inschrijfgeld moet vóór
1 augustus 2003 overgemaakt
zijn op gironummer 14222
t.n.v. de V.G.N. onder
vermelding van: ”Europees
congres, 20 jaar Callus:.
• Vermeld duidelijk de naam
van de deelnemer op uw
overschrijving.
• Uw inschrijfkaart dient u naar
Jos Pauwles van de B.V.G.V.
te sturen.

Info:
Jos Pauwels
Turnhoutsebaan 56
2400 Mol
Belgie
e-mail: bvgv-callus@pandora.be

Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u contact met mij opnemen
op onderstaand e-mail adres en
telefoonnummer.
Joris Ruhe, penningmeester VGN
j.ruhe@zonnet.nl
023-5390065

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
mw. T. Kalkman - Baelde,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
Redactie 'In dit Verband'

Vooraankondiging
Op zaterdag 8 november 2003
zal in Zwolle een eendaags
symposium worden georganiseerd
met als thema: de direkt postoperatieve behandeling van
de patient met een onderbeenamputatie. De diverse methoden
van nabehandling en de ervaring
die hiermee (ook in het buitenland) is opgedaan, staan hierbij
centraal. De ochtend is gereserveerd voor gevarieerde voordrachten met ook buitenlandse
gastsprekers, op de middag kunt
U gedetailleerd kennis nemen
van een selectie uit deze nabehandelingen d.m.v. workshops.

Tot de doelgroep worden
gerekend revalidatieartsen,
gipsverbandmeesters, algemeen
chirurgen en orthopedisch
technici. Het symposium staat
onder auspiciën van ISPO
Nederland en is voor
revalidatieartsen geaccrediteerd
voor 5 uur en 20 minuten.
Reserveert U alvast deze datum
in Uw agenda.
In de loop van dit jaar zult U
de definitieve aankondiging
ontvangen.
Namens het organiserend comité,
Dr. C.H. Emmelot,
Isala Klinieken te Zwolle
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Nieuw Beroepsdeelprofiel
De profilering van het beroep
van de gipsverbandmeester
wordt vanuit verschillende
perspectieven nader ingevuld.
Er werd een commissie
Beroepsdeelprofiel geïnstalleerd
die in nauw overleg en met de
ondersteuning van de Algemene
Vergadering van Verpleegkundigen en Verzorgenden
(de AVVV), werkt aan de
herziening van ons bestaande
Beroepsprofiel.
Twee aspecten zijn hierin van
groot belang.
- Het eerste aspect is de
herschrijving van het beroepsprofiel als beroepsdeelprofiel,
geënt op het verpleegkundige
basis beroepsprofiel.
- Het tweede aspect betreft
vanzelfsprekend de wijziging
die zich in het takenpakket
van de gipsverbandmeester de
afgelopen jaren heeft voltrokken.
In deze commissie die functioneert als klankbordgroep hebben
Rene van der Lugt, Jan Cees
Reijnders, Eric Schaft en Peter
van den Berg zitting. In een strak
schema worden de verschillende
eigenschappen van het beroep en
de ontwikkelingen gedetailleerd
tegen het verpleegkundige licht
gehouden en gewogen. Het feit
dat ons beroep zich toenemend
heeft ontwikkeld in medisch
technische richting maakt een
correcte formulering in termen
van verpleegkundige zorg soms
niet eenvoudig: we houden u op
de hoogte.
De gipsverbandmeester
en taakherschikking

De ontwikkeling van een visie op
taakherschikking in de zorg geeft
aanleiding tot een herbezinning
op beroepen en nieuwe verdeling
van taken en bevoegdheden.
Het gedogen van het verrichten
van handelingen door ervaren
verpleegkundigen klinkt onze
beroepsgroep niet als nieuws in
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de oren. Waarschijnlijk is de
gipsverbandmeester op veel
terreinen de informele trendsetter. De vraag is nu hoe we
als beroepsgroep met deze ontwikkelingen aan de slag gaan.
In de visie die werd geformuleerd
door onder meer de AVVV en
andere verpleegkundige gerichte
organisaties is het gegeven dat er
gekeken moet worden vanuit een
verpleegkundig zorg perspectief
naar de herschikking van taken.
De integratie van `care en cure`
taken moet de patient een duidelijke meerwaarde opleveren en
het moet niet zo zijn dat er
slechts een herschikking vanuit
practisch oogpunt plaatsheeft.
In de praktijk van alledag zal een
model worden gekozen waarin
alle partijen zich prettiger voelen
en wat uiteindelijk de patient als
zorgvrager het meeste zal bieden.
Misschien speken we uiteindelijk
wel over taken die binnen het
verpleegkundig domein horen en
ooit binnen het medisch domein
hun plaats kregen. De vraag doet
zich vervolgens voor hoe herschikking van taken vorm kan
worden gegeven. De Wet BIG
biedt daartoe handvatten in de
zin van autorisatie. De arts kan
op basis van duidelijk geformuleerde protocollen en werkafspraken de verpleegkundige vragen
een aan hem voorbehouden handeling uit te voeren.
Voorwaarden hierbij zijn duidelijk: de arts is in staat te overzien
of hij de vraag stelt aan de juiste
beroepsbeoefenaar met de
gewenste expertise. De verpleegkundige c.q. gipsverbandmeester
moet zichzelf bekwaam achten
de handeling uit te voeren en zal
bij het accepteren van het verzoek
ook de (juridische) reikwijdte
van die beslissing moeten kunnen
overzien. Pas wanneer er aan deze
voorwaarden wordt voldaan is er
sprake van bevoegdheid tot handelen. Dit stelt de individuelegipsverbandmeester voor de

vraag wanneer er sprake is van
bekwaamheid en als die zou ontbreken is logischerwijs de volgende vraag hoe dit te realiseren.
Op dit moment lijkt het antwoord te worden gevonden in de
opleiding tot nurse practitioner.
Deze opleiding wint veel terrein
en biedt de verpleegkundige veel
mogelijkheden in de uitbouw
van zijn functie en de daarbij
behorende bevoegdheden. Voor
veel gespecialiseerde verpleegkundigen biedt de opleiding de
ruimte tot een uitbreiding van
de carrière waarbij de patient
duidelijk in beeld blijft in tegenstelling tot een carrière met een
insteek naar het management.
In die zin kan de ontwikkeling
zeker worden toegejuicht, maar
het blijft de vraag of het volgen
van een volledige vervolgopleiding tot nurse practitioner
de beste weg is voor de gipsverbandmeester.
Nurse practitioner

Ook het vervolgonderwijs in
cursusvorm specifiek gericht
op aspecten van de beroepsuitoefening door de gipsverbandmeester zou een goede mogelijkheid kunnen zijn. In de uitgave
`Taakherschikking in de Zorg`
van de Raad voor de Volksgezondheid begin dit jaar wordt
specifiek op die mogelijkheid
gewezen om het ontstaan van
nieuwe beroepen en steeds
verdere specialisatie wat tegen
te gaan.
Toch zou deze opleiding en de
gerelateerde taakuitoefening in
juiste afstemming met werkgevers
en specialisten een uitbreiding
van de zelfstandige bevoegdheden
en samenhangende verantwoordelijkheden kunnen opleveren.
Daarmee zal in alle waarschijnlijkheid een soepeler patiëntendoorstroming met kwalitatief gelijkwaardige zorgverlening tegen een
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lagere prijs kunnen worden
gerealiseerd.
Evaluatie zal dit pas na enkele
jaren duidelijk maken, maar
Amerikaanse en Engelse onderzoeken zijn daarin veelbelovend.
Door het VGN bestuur werd een
commissie geïnstalleerd die de
verschillende mogelijkheden zal
onderzoeken. Deze commissie
bestaat voorlopig uit Eric Schaft,
Peter van den Berg, Jan Cees
Reijnders en Henri Severijns.
Op de komende ALV verwacht
deze commissie te kunnen rapporteren.
Peter van den Berg,
secretaris van de VGN

Landelijke proef
met triage
Systematische triage op de spoedeisende hulp wint terrein in Nederland.
In april en september starten twee groepen van vijftien ziekenhuizen een
proef met de invoering van het Manchester Triage Systeem. Het betreft
een landelijk proefproject van het kwaliteitsinstituut CBO en de
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen.
Met het systeem dat in Engeland bijna overal gebruikt wordt, kunnen verpleegkundigen
patiënten bij binnenkomst snel indelen in urgentiecategorieën. De bedoeling is de
behandeling in te zetten op volgorde van klinische prioriteit en niet op volgorde van
binnenkomst. Verpleegkundigen stellen die prioriteit aan de hand van algemene en
specifieke criteria vast. De patiënt wordt direct daarna geïnformeerd over de wachttijd.
Dat zou de kwaliteit van zorg verhogen en mogelijk een gunstig effect hebben op agressie.
Als de proef slaagt, voeren de ziekenhuizen het Manchester Triage Systeem definitief
in. Dat deden eerder al het St. Anna ziekenhuis in Geldrop en Medisch Centrum
Haaglanden in Den Haag.

Vanuit de schoolbanken
Bij- en nascholing

Elders in het blad vindt u het
verslag van de 1e bijscholing,
georganiseerd door de
Opleidingscommissie. Inmiddels
heeft ook de 2e scholingsdag
plaatsgevonden. Op vrijdag
12 september as. vindt in het
Erasmus MC te Rotterdam de
3e, en tevens laatste, scholingsdag
plaats over het onderwerp “handen vingerletsels”. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij, maar de
inschrijving stopt bij 24 personen. Ook hier geldt het spreekwoord: “wie het eerst komt, die
het eerst maalt”. Aanmelden bij
ondergetekende via e-mail:
r.vanderlugt@erasmusmc.nl.
Achter de schermen wordt al
gewerkt aan voorbereidingen
voor een volgend onderwerp.
In het volgende “In dit Verband”
geven we meer informatie.
Als organiserend commitee heeft
de brede belangstelling voor deze
cursus erg motiverend gewerkt.

Het is een goede zaak dat het
belang van bij- en nascholing
door de beroepsgroep wordt
gedragen.
Anna Reijnvaanprijs

De Opleidingscommissie is best
trots op oud cursist Manfred
Jacobs (LOG 2000 O, Maas
Ziekenhuis Boxmeer) met zijn
nominatie voor de Anna
Reijnvaanprijs. De organisatie
van de Anna Reijnvaanprijs vond
het opmerkelijk dat in korte tijd
twee gipsverbandmeesters zijn
doorgedrongen tot de beste
3 inzendingen. Op deze wijze
wordt ons beroep goed in de
schijnwerpers gezet. Hier past
wel de kanttekening bij dat beide
inzenders aspirant gipsverbandmeesters waren. Aan de ene kant
zegt dit iets over het niveau van
de eindpresentaties, maar wie
wordt de eerste winnaar van de
Anna Reijnvaanprijs als gipsverbandmeester.

Actueel LOG-nieuws

De eindpresentaties voor de
LOG 2001 zijn op donderdag
25 en vrijdag 26 september.
De diplomering vindt plaats
op dinsdag 30 september in
het Opleidings Instituut van
het Erasmus MC te Rotterdam.
Wie weet zit er een winnaar bij
voor de Anna Reijnvaanprijs
2004.
De LOG 2002 is bijna aan het
einde van het eerste jaar.
De nieuwe groep LOG 2003 O
is vol en begint in oktober met
de opleiding.
Veranderingen in de LOG

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
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meenemen in de praktijkopleiding. Ook zijn de Amodules A-01, A-02 en A-03
samengevoegd tot één module
met de titel “zelfstandig leren”.
Deze module loopt als een rode
draad door de gehele opleiding.
De onderwerpen worden zoveel
mogelijk geïntegreerd in de
specifieke lessen aangeboden.
De oude module A-04: professionalisering, kwaliteitszorg en
onderzoek is gesplitst in een
theorievaardigheids- en praktijkmodule. De student kiest na het
volgen van de theoriemodule
voor het doen van een literatuuronderzoek of een praktijkgericht
onderzoek. Beide soorten onderzoek worden afgesloten met een
presentatie.
René van der Lugt,
voorzitter Opleidingscommissie
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De VGN onderkent al jaren het
belang van bij- en nascholing als
onderdeel om de kwaliteit van
het beroep te vergroten. Uit de
inventarisatie onder de gipsverbandmeesters (najaar 2001)
bleek grote behoefte te bestaan
aan nascholing m.b.t letsels van
hand en vingers. Het afgelopen
jaar is de Opleidingscommissie
hard aan de slag gegaan om de
plannen om te zetten in daden.
Een kort verslag van onze
razende reporter ter plaatse over
het verloop van deze dag.
Op vrijdag 28 maart vond de
1e nascholingsdag plaats. In het
Erasmus MC te Rotterdam
organiseerde de Opleidingscommissie van de VGN een
scholingsdag met als onderwerp:
“hand- en vingerletsels”. Onder
de 24 deelnemers bevonden zich
ook o.a Jos Pauwels (voorzitter
Vlaamse gipsverbandmeesters
Callus) en Ruben Croes uit
Aruba (zonder te klagen over
reistijden).

Na de officiële
opening door
René van der
Lugt was
Gwendolyn
van Strien
(handtherapeute)
de eerste spreker.
Zij behandelde
op een bijzonder
duidelijke manier
de peesletsels van
hand- en vingers. Met name de
fase van wondgenezing en de
hieraan gerelateerde therapie
kwamen goed naar voren.
Hierdoor ontstond inzicht wat
je wel en niet moet doen tijdens
de verschillende fasen van de

herstelperiode. Ook de behandeling van malletvingers kwam uitgebreid aan de orde: zin en onzin
van hyperextensie van het DIPgewricht, nadelen van een “bokkepoot”. Kortom een presentatie
toegesneden op de beroepsgroep.
Hierna behandelde Reinier Feitz,
plastisch-chirurg, de ossale letsels
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van hand en vingers. Zowel de
conservatieve als ook de operatieve methode kwamen aan bod.
Na de lunch werd een video
vertoond van dr. Schenck over
“zijn” cirkeltractie: de Schencktractie. De rest van de middag
werd besteed aan praktische
vaardigheid. De organisatie had
gekozen om 2 spalken uitgebreid
te behandelen, niet alleen de
kunst van het fabriceren, maar
ook veel aandacht voor de kennis
waarom het op
deze wijze moet
worden gedaan.
Onderleiding
van Hans Soeters
en Vera van
Heijningen
(handtherapeuten)
werd als eerste de
`Kleinertspalk`
gedemonstreerd,
waarna de cursisten in viertallen
zelf aan de slag gingen. Zoals
bekend heeft elke gipsverbandmeester zijn eigen methode en
ideeën, dus genoeg stof tot het
uitwisselen van ervaringen en
discussie. Tenslotte demonstreerde Hans een home-made
malletspalk van thermoplastisch
materiaal. Ook hier genoeg stof
tot intercollegiaal overleg.
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Nascholing

De Opleidingscommissie wil het
Erasmus MC bedanken voor de
gastvrijheid en de prettige wijze
waarop de samenwerking met de
afdeling handtherapie is verlopen.
Tevens dank aan de firma Smith
and Nephew voor het beschikbaar stellen van apparatuur.
Nawoord

De grote behoefte aan nascholing blijkt uit het feit dat meer
dan 60 collega’s zich de afgelopen
maanden hebben opgegeven.
Voor de Opleidingscommissie is
dit een grote motivatie om de
ingeslagen weg verder te bewandelen. Op 20 juni vond de 2e
scholingsdag plaats; de 3e dag,
en tevens de laatste over handvingerletselsel, is op 12 september aanstaande. Maximaal 24
personen kunnen deelnemen; er
zijn nog maar een paar plaatsen
vrij. Wie het eerst komt het eerst
maalt.
Je kunt je dus nog steeds
opgeven bij:

René van der Lugt,
gipsverbandmeester
Erasmus MC te Rotterdam
e-mail: r.vanderlugt@
erasmusmc.nl.
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Nominaties Anna Reynvaan Prijzen
De nominaties en de winnars voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs en de
Wetenschapsprijs zijn bekend. Tijdens de Anna Reynvaan Lezing op 14 mei
in Amsterdam werd bekend gemaakt wie de winnaars zijn.
Genomineerden
Praktijkprijs

- Drs. Liesbeth Verhoeven,
verpleegkundig specialist Cystic
Fibrosis in het CF-centrum,
UMC Utrecht en Wilhelmina
Kinderziekenhuis. Het gaat om
een project om adolescenten
met CF op een goede manier de
overstap te laten maken van het
kinderziekenhuis naar een
afdeling voor volwassenen.
- Gipsverbandmeester Manfred
Jacobs uit het Maasziekenhuis in
Boxmeer ontwikkelde een systeem

om de klachten van patiënten
over het gips dat zij kregen te
registreren en uiteindelijk ook
te verminderen.
- Marlène Beijlevelt uit het AMC
ontwikkelde allerlei voorlichtingsmateriaal, variërend van een
boekje tot een website met chatroom, voor jongens met hemofilie
in de leeftijd van acht tot twaalf
jaar.
Wetenschapsprijs

Voor de Wetenschapsprijs voor
de beste wetenschappelijke

publicatie zijn genomineerd:
- Joke Wielenga, afdeling neonatologie AMC, met de publicatie
‘De COMFORT-schaal:
een betrouwbare en valide meetmethode voor de mate van stress
bij beademde prematuren’ in het
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde (2002;70:148-154).
- Lisette Schoonhoven, verplegingswetenschapper in het
UMC Utrecht met een artikel
over decubitusschalen:
‘Prospective cohort study of
routine use of risk assessment

scales for prediction of
pressure ulcers’ in het British
Medical Journal (2002;325:
797-800).
- Majorie de Neef, werkzaam
op de IC-kinderen in het AMC
voor haar artikel ‘The efficacy of
heparinization in prolonging
patency of arterial and central
venous catheters in children:
a randomized double-blind trial’,
gepubliceerd in: Pediatric
Hematology and Oncology
(2002;19:553-560).

Gipsverbandmeester genomineerd
voor prestigieuze prijs
Kwaliteitsverbetering is iets waarmee we in het Maasziekenhuis al sinds het NIAZ-traject
intensief bezig zijn. Waar dat toe kan leiden, laat gipsverbandmeester Manfred Jacobs zien
met zijn nominatie voor de prestigieuze Anna Reynvaan-prijs.
De Anna Reynvaan-prijs wordt
elk jaar uitgereikt aan verpleegkundigen die zich inzetten voor
kwaliteitsverbetering in de
patiëntenzorg. Tijdens zijn opleiding tot gipsverbandmeester
heeft Manfred Jacobs een registratiesysteem ontwikkeld dat de
klachten met gipsverbanden
flink heeft verminderd. “Het viel
mij op dat de gipskamer de
klachten van patiënten eigenlijk
niet registreerde. Dat maakte het
ook niet mogelijk om inzicht te
krijgen in het eigen werk en dat
te verbeteren.”
Voor de registratie van klachten
heeft hij een formulier ontwikkeld. Daarin staat wie het gips
heeft aangelegd, de gipsverbandmeesters, SEH-verpleegkundigen
of de specialist op de OK, welk
materiaal is gebruikt en wat de

klacht is. De patiënt kan last
hebben van stuwingsverschijnselen zoals dikke vingers of tenen
of drukplekken. Het gips is dan
bijvoorbeeld nat geworden of de
patiënt heeft zijn arm niet in een
draagdoek hoog gehouden.
Daarom wordt op het formulier
ook aangegeven of de patiënt een
informatiefolder heeft gekregen.

moeten werken om scherpe
randjes te voorkomen en dat een
patiënt de folder móet krijgen
omdat mondelinge informatie
niet altijd blijft hangen.
De klachten met gips nemen
per maand af, van 51 per maand
naar 25, 17 en zelfs onlangs maar
6 en 4.”
Nominatie

Resultaat

Tijdens zijn opleiding heeft
Manfred het formulier ontwikkeld in de ziekenhuizen in Venlo,
Venray en het Maasziekenhuis in
Boxmeer. Nu is het sinds een half
jaar in gebruik in het Maasziekenhuis. “En het heeft resultaat!”, vertelt Manfred trots.
“Regelmatig evalueren we en
passen onze werkwijze erop aan.
We weten nu dat we nauwkeuriger

De kwaliteitsverbetering leverde
Manfred een nominatie op voor
de Anna Reynvaan-prijs. “Helaas
heb ik de prijs niet gewonnen,
maar met de nominatie ben ik
erg blij”, vertelt hij. “Eerst
besefte ik de impact van deze
prijs nog niet, maar in
Amsterdam zag ik dat er bijna
1000 genodigden bij de uitreiking waren. Ik ben twee dagen in
de watten gelegd, met diners, een
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rondvaart door de grachten en
een overnachting met mijn
vrouw in een hotel. Daags na
de uitreiking heb ik tijdens een
Masterclass in het AMC een
presentatie in het Engels gegeven
over mijn onderzoek. Bij de
voorbereiding heb ik hulp
gekregen uit het Maasziekenhuis:
internist John van Bork heeft de
presentatie vertaald en coördinator
opleidingen Eleonora Boersema
heeft ook kritisch naar mijn
verhaal gekeken.” Manfreds
nominatie krijgt nog een vervolg:
“In het vakblad voor gipsverbandmeesters en in Verpleegkunde
Nieuws komt een interview en
misschien mag ik mijn presentatie op een kwaliteitscongres in
Noorwegen houden.”
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Arjan Harsevoort

Boekbespreking

DE KNIE
De knie, een consult orthopedie, is het eerste in de
Nederlandse taal geschreven
orthopedische boek over de
knie. Het is in dezelfde heldere
taal geschreven als het eerste
Nederlandse kinderorthopedieboek “Pluis of niet pluis”
welke van dezelfde auteur is
verschenen. Het boek omvat
276 blz. en bestaat uit een
algemeen deel m.b.t. terminologie en de anatomie, en een
deel over knie problemen bij
kinderen en volwassenen.
De opzet sluit is duidelijk
anders dan de meeste orthopedieboeken. In het boek
wordt een differentiaal diagnose gesteld d.m.v. lichamelijk
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onderzoek op basis van de
klacht, en komt uit op de
meest waarschijnlijke diagnose.
Er wordt ingegaan op de
eventuele vervolgonderzoeken,
verwijzingen en de behandeling
inde eerste en tweede lijn.
Het is een kleurrijk boek,
met meer dan 100 duidelijke
kleurenafbeeldingen. Het is
bedoeld voor de doelgroep
van geïnteresseerde huisartsen
en paramedici en artsen in
opleiding. Het boek is een
aanvulling voor de algemene
kennis van de gipsverbandmeester en zeer geschikt als
naslagwerk in de dagelijkse
praktijk. De knie, een consult
orthopedie

Eerste druk.
ISBN-nummer 90801330 2 6.
Dr. Jan Douwes Visser.
De kosten van het boek zijn
€ 55, - plus de verzendkosten.
Het boek kan besteld worden
bij het secretariaat orthopedie
van het Wilhelmina
Ziekenhuis te Assen,
Europaweg-zuid 1
9401 RK Assen
of per fax 0592-325251.
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Cor Gersen

Praxisbuch Gipsen
Een stap voor stap handleiding voor gips-, kunststof- en tapeverbanden
Door middel van deze boekbespreking willen wij u informeren omtrent de inspanningen
die in het buitenland verricht worden om het aanleggen van immobiliserende verbanden
naar een hoger niveau te tillen.
Hans-Werner Bonn kennen
sommigen onder ons via de
gipsreizen naar Neuwied
(Duitsland), die regelmatig door
de firma Lohmann & Rauscher
georganiseerd worden.
Sinds ca. 30 jaar werkt hij als
leidinggevend verpleegkundige
in de chirurgische spoedeisende
hulp afdeling van het DRK
Krankenhaus in Hachenburg en
meer dan 10 jaar geeft hij gipsen verbandtechniekcursussen.
Hans-Werner wil met dit oriënteringhulpmiddel en tevens
naslagwerk, een stap zetten in de
verbetering van kwaliteit van de
verbandtechniek.

Het boek heeft een duidelijke
opbouw en is verdeeld in twee
hoofdstukken: de grondslag
dat weer onderverdeeld is in
10 hoofdstukken die o.a.
handelen over algemene kennis
aangaande de inrichting van de
gipskamer, gipstechniek, kunststoftechniek, drukplaatsen,
complicaties en reposities enz.
Het tweede hoofdstuk handelt
over de praktijk waarin op een
duidelijke wijze alle voorkomende
gipsverbanden voor de bovensteen onderste extremiteiten worden
besproken met behulp van 391
foto’s!

Dit boek is speciaal bedoeld voor
aspirant gipsverbandmeesters,
omdat onze oosterburen er van
doordrongen raken dat de conservatieve behandeling van aandoeningen aan het skeletsysteem
jammer genoeg niet voldoende
in acht wordt genomen
Geschreven door
Hans-Werner Bonn,
ISBN nr: 3-8047-1962-7
Uitgeverij: Wissenschaftlich
Verlag Gesellschaft mbH
Stuttgart

Praxisbuch Gipsen

Geschrieben von Hans-Werner Bonn Eine schrittweise Gebrauchsanweisung für
Gips- Kunststoff- und Klebeberbände.
Hans-Werner Bonn kennen einige von uns durch die Gipsreisen nach Neuwied
(Deutschland), die durch die Firma Lohmann&Rauscher regelmässig organisiert
werden. Seit ca. 30 Jahren arbeitet er als verantwortlicher Krankenpfleger in der
Notaufnahme der chirurgischen Abteilung des DRK Krankenhauses in Hachenburg,
und mehr als 10 Jahre gibt er hier Unterricht in Gips- und Verbandtechniken. Mit dieser Orientierungshilfe und zugleich Nachschlagewerk will Hans-Werner einen Schritt
in Richtung Qualitätsverbesserung von Verbandtechniken setzen.
Das Buch hat einen sinnvollen Aufbau und ist in zwei Kapitel unterteilt: die Grundlage,
die wierderum in 10 Kapitel unterteilt ist. Sie handeln u.a. von Allgemeinwissen
bezüglich der Einrichtung eines Gipszimmers, Gipstechnik, Kunststofftechnik,
druckgefährdete Stellen, Komplikationen und Repositionen usw.
Das zweite Kapitel behandelt die Praxis, wobei deutlich alle bestehenden Gipsverbände
für die obersten und untersten Extremitäten besprochen werden ; und das mit Hilfe
von 391 Fotos. Dieses Buch richtet sich vorallem an Aspiranten, weil unsere oestlichen
Nachbarn davon überzeugt sind,. dass die konservativen Behandlungsmethoden von
Verletzungen am Skelett leider nicht genügend Beachtung finden.
Mit dieser Buchbesprechung wollen wir Sie über die Anstrengungen informieren,
die man im Ausland auf sich nimmt um dem Gipsen zu einem hoeheren Stellenwert
zu verhelfen.
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Prof. dr. W.W.A. Zuurmond

Algemene behandelingsmethoden van pijn
Dit artikel is een vervolg, een tweede in een rij, over het begrip Pijn en enige
behandelingsmethoden daarvan.
Het is duidelijk dat voor het vaststellen van de diagnose in eerste
instantie een goed inzicht in de
ziektegeschiedenis en een lichamelijk onderzoek noodzakelijk zijn,
eventueel aangevuld met aanvullende onderzoeken om de oorzaak op te sporen. Dan kan men
vaststellen of de oorzaak van de
pijn weggenomen kan worden,
of dat alleen het symptoom pijn
te bestrijden is.
Een psychosociaal inzicht in de
ziektegeschiedenis is belangrijk,
vooral bij pijnsyndromen waarbij
de oorzaak onduidelijk is of niet
in relatie staat tot de klacht.
In elk geval moet bij dergelijke
patiënten de behandeling door
een psycholoog zeker een onderdeel vormen van de beschikbare
therapeutische middelen. De
beslissing om een psychologische
evaluatie uit te voeren, moet men
in een vroeg stadium in overleg
met de patiënt nemen.

Beslissingen over de pijnmedicatie
moeten genomen worden aan de hand
van objectieve criteria.
Het getuigt van gering inzicht
om, als alle therapieën falen,
‘de patiënt dan maar naar de
psycholoog te verwijzen’.
Voordat de patiënt de polikliniek
anesthesiologie bezoekt, moet
hij/zij een vragenlijst invullen
waarin een psychologische diagnostische test is verwerkt. Het
invullen van deze vragenformulieren heeft het voordeel dat de
behandelaar al een indruk krijgt
van de klachten van de patiënt
en dus gerichter onderzoek kan
doen. Ook om de effectiviteit
van de therapie te bepalen speelt
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een beoordeling met behulp van
de psycholoog (vragenlijsten en
testen) een belangrijke rol.
Voor de behandeling van pijn
bestaan verschillende technieken,
die al of niet in combinatie
kunnen worden toegepast.
Behandeling van de oorzaak
De behandeling van de oorzaak
van de pijn is natuurlijk de meest
logische behandeling van pijn,
maar helaas is dit vaak niet
mogelijk. Een klassiek voorbeeld
van de gemakkelijkste en goedkoopste behandeling van kiespijn
is het trekken van de aangetaste
kies. Ook de operatie van een
pijnlijke blindedarmontsteking
is gericht op de directe oorzaak;
hierbij wordt namelijk de zieke
blindedarm chirurgisch verwijderd. Voortdurend moet worden
gezocht naar de oorzaak van de
pijn. Speciale aandacht is gewenst
als de pijn van karakter verandert.
Algemene principes bij
medicamenteuze pijnbestrijding

Bij de behandeling van pijn met
medicijnen moet een aantal
regels in acht worden genomen.
- Bij voorkeur neemt één arts
de coördinatie van de pijnbestrijding op zich. Bij chronische
pijn worden vaak meerdere
artsen bij de behandeling
geconsulteerd. Het is daarom
belangrijk om de coördinatie
van de pijnbestrijding in één
hand te houden.
- Beslissingen over de pijnmedicatie moeten genomen worden aan
de hand van objectieve criteria.
- Bij het voorschrijven van pijnmedicatie moet rekening
worden gehouden met de aard
van het voorgeschreven geneesmiddel. Men moet men vaste
doseerschema’s opstellen en de
patiënt niet laten ‘innemen

indien nodig’. Ook moet enerzijds worden voorkomen worden
dat de patiënt ‘s nachts wakker
wordt van de pijn, en anderzijds dat hij de wekker moet
zetten om de medicatie in te
nemen. Voor de nacht kan dan
beter een hogere dosering voorgeschreven worden.
- Voortdurend moet men zich
afvragen waar de pijn vandaan
komt.
Specifieke pijnbestrijding in
drie stappen.
Pijnstillers zijn onder te verdelen
in de perifeer (aan de buitenzijde)
werkende pijnstillers (paracetamol
en de Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs, NSAID’s), de
centraal werkende pijnstillers
(opiaten) en de adjuvante pijnstillers of co-analgetica. Bij de
behandeling van pijn kan men
gebruik maken van het ‘stappensysteem’ dat door de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO)
is opgesteld voor de behandeling
van pijn bij kanker, maar dat ook
gebruikt kan worden bij andere
aandoeningen die pijn kunnen
veroorzaken.
Het “stappenplan”
volgens de pijnladder
van de WHO

Stap 1
In de eerste fase van pijnbestrijding wordt begonnen met de
zogenaamde perifere pijnstillende geneesmiddelen. Ze hebben hun aangrijpingspunt op de
plaats van de pijnreceptoren
(nocicepsis). Daar oefenen de
pijnstillende geneesmiddelen een
remmende werking uit via de
chemische stoffen, ‘mediatoren’,
die uit de beschadigde cellen vrijkomen. Naast een direct pijnstillend effect hebben ze vaak een
ontstekingsremmend effect,
>>
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Opiaten moeten langzaam worden ‘afgebouwd’,
waardoor oedeemvorming en
druk op het omringende weefsel
wordt geremd. Tot de perifere
pijnstillende geneesmiddelen
behoren de NSAID’s (waaronder
aspirine) en paracetamol. Als
de maximale dosering (3 gram =
3000 mg) niet wordt overschreden, heeft paracetamol
nauwelijks bijwerkingen. Het
ontstekingsremmende effect is
bij paracetamol niet of nauwelijks aanwezig. Het kan via de
mond en als zetpil toegediend
worden. De aspirine-achtigen
ook wel de Non Steroidal Anti
Inflammatory Drugs (NSAID’s)
genoemd, kunnen een belangrijk
aandeel in de pijnbestrijding
voor allerlei soorten pijn hebben.
Ze hebben een mogelijk centraal
pijnstillend effect en remmen
daarnaast de perifere pros-taglandinesynthese geremd. Omdat
prostaglandine E2 een rol speelt
bij botafbraak kunnen NSAID’s
zo pijnvermindering geven.
De arts moet ervaring opbouwen
met slechts een beperkt aantal
middelen, waarbij hij een keuze
moet maken aan de hand van de
werking en de werkingsduur.
Naproxen, ibuprofen, diclofenac
en paracetamol zijn de meest
voorgeschreven pijnstillende
geneesmiddelen uit de groep van
perifeer werkende pijnstillende
geneesmiddelen. Paracetamol,
naproxen en ibuprofen zijn zonder recept verkrijgbaar onder de
merknamen van respectievelijk
Panadol/Finimal, Aleve en Advil.
De belangrijkste mogelijke bijwerkingen van de NSAID’s zijn
maagdarm bezwaren, maagbloeding, stollingsstoornissen,
nierfunctiestoornissen en allergi-

omdat het lichaam weer moet omschakelen.
sche reacties. Die laatste kunnen
optreden bij personen met astmatische aandoeningen. Andere
minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn oedeemvorming,
vaatverwijding, leverfunctiestoornissen, en uitscheiding van
urinezuur via de urine. Bij het
voorschrijven moet een afweging
gemaakt worden van het te verwachten effect en de mogelijke
complicaties. De bijwerkingen
van de NSAID’s worden vaak
onderschat. Er wordt uitvoerig
onderzoek gedaan naar NSAID’s
met een veiliger werkingsprofiel.
Nieuwe NSAID’s, die minder
bijwerkingen kunnen vertonen,
zijn: dexibuprofen (Seractil, een
zuiverder vorm van ibuprofen)
en de ‘nieuwe generatie’
NSAID’s, de zogenaamde COX2-remmers. Voorbeelden zijn het
rofecoxib (Vioxx) en het celecoxib (Celebrex). Adjuvante
pijnstillende geneesmiddelen,
ook wel co-analgetica genoemd,
zijn geneesmiddelen die niet specifiek op pijnbestrijding gericht
zijn, maar toch een rol kunnen
spelen bij het verlichten van de
pijn. Slaapmiddelen en middelen
die de angst kunnen verminderen
(anxiolytica) kunnen de slapeloze
en/of angstige patiënt een verbeterde nachtrust of geestelijke
rust geven. Corticosteroïden
kunnen pijn verminderen doordat oedeemvorming in de omgeving van tumoren afneemt en
doordat de patiënt zich bij
gebruik ervan algemeen beter
gaat voelen. Een direct pijnstil-

De arts moet ervaring opbouwen met
slechts een beperkt aantal middelen,
waarbij hij een keuze moet maken aan de
hand van de werking en de werkingsduur.

lend effect is ook te verwachten
door de membraanstabiliserende
werking. Neuropathische pijn
kan zich uiten door uitstralende
pijn naar armen, handen, benen
en voeten of door tintelingen in
handen of voeten. Deze pijn is
soms moeilijk te behandelen,
maar kan in een aantal gevallen
behandeld worden met gebruik
van de adjuvante pijnstillende
geneesmiddelen, waaronder
tricyclische antidepressiva in een
lage dosering zoals clomipramine
(Anafranil), amitriptylline
(Tryptizol), imipramine (Tofranil)
en de anti-epileptica carbamazepine (Tegretol), depakine en
clonazepam (Rivotril) en het
onlangs geïntroduceerde gabapentin (Neurontin). Deze middelen beïnvloeden de werking
van neurotransmittersystemen:
tricyclische antidepressiva bijvoorbeeld remmen de opname
van serotonine en noradrenaline,
stoffen die bij het tot stand komen
van pijn een rol spelen. Bij het
voorschrijven van deze middelen
moet de arts wel duidelijk maken
dat ze niet zijn bedoeld tegen
depressiviteit of epilepsie, maar
ter bestrijding van pijn.
Andere co-analgetica zijn antispasme middelen bij darm- en
blaaskrampen. Bij misselijkheid
of braken kunnen middelen tegen
de misselijkheid worden toegediend, zoals metoclopramide,
alizapride en ondansetron.
Stap 2
Geeft fase 1 onvoldoende resultaat, dan gaat men over tot fase 2
van de behandeling. Een preparaat uit fase 1 wordt gecombineerd
met een zwakwerkend opiaat.
Op het gebruik van opiaten
berust vaak een zeker taboe.
Zowel bij artsen als patiënten
bestaat een grote angst voor verslaving. Dit is niet terecht, mits
men rekening houdt met de volgende punten:
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- De oorzaak van de pijn moet
duidelijk aan te geven zijn.
- De pijn moet op bevredigende
wijze reageren op het innemen
van opiaten. Wanneer in korte
tijd de doseringen almaar opgevoerd moeten worden, is dat
meestal geen teken van gewenning, maar het gevolg van het
niet reageren van de pijn op de
toegediende opiaten.
- Opiaten moeten langzaam
worden ‘afgebouwd’, omdat
het lichaam weer moet omschakelen. Dit is geen teken
van verslaafdheid maar van
afhankelijkheid. De omschakeling, en dus de ‘afbouw’ kan
binnen een relatief korte tijd
worden gerealiseerd.
Ons lichaam produceert zelf een
aantal (endogene) opiaten: de
enkefalinen, endorfinen en
dynorfinen, die niet alleen in
het centrale zenuwstelsel voorkomen, maar ook in perifere
weefsels zoals het spijsverteringskanaal. Om tot activiteit te
komen moeten de opiaten een
receptor bezetten. Nog kortgeleden dacht men dat voor
opiaten gevoelige receptoren
uitsluitend in het centraal zenuwstelsel en het spijsverteringskanaal
voorkwamen. De definitie van
een opiaatdreceptor is, dat deze
een specifieke affiniteit (binding)
voor de opiaatantagonist naloxone
heeft zonder intrinsieke (eigen)
activiteit. Recente onderzoeken
hebben uitgewezen dat ze ook in
andere organen kunnen voorkomen, met name op perifere
zenuwuiteinden, die in eerste
instantie verantwoordelijk zijn
voor de pijngeleiding (nociceptoren). Voor opiaten zijn vier
hoofdgroepen van receptoren
belangrijk: de mu-, delta-, kappaen sigma-receptoren. Alle sterk
werkende opiaten werken voornamelijk via de mu-receptoren.
Bezetting van de sigma-receptoren
geeft een verhoogde kans op
veranderde psychische activiteit
zoals hallucinaties of een nare
stemming. Het middel
Pentazocine is dan ook af te
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raden; afgezien van het geringe
pijnstillende effect, kunnen hierbij psychische bijwerkingen
voorkomen door de activiteit op
de sigma-receptoren.
Zwakwerkende opiaten hebben
een zwakke binding met de mureceptoren, of hun werking is bij
bezetting van de mu-receptor
niet volledig. Tramadol (Tramal,
Theradol, Tramagetic) oefent
activiteit uit via de mu-receptor,
maar omdat de binding zwak is
rekent men deze pijnstiller tot de
zwakwerkende opiaten. Het
geneesmiddel beïnvloedt ook de
opname van serotonine en noradrenaline en kan bij neuropathische pijn worden voorgeschreven.
Het is aan te bevelen om te starten met 25 mg en per dag op te
klimmen met 25 mg tot 100 mg,
waarna de dosering eventueel
met 50 mg per dag verhoogd kan
worden. De aanbevolen dosis is
150 mg per dag; hogere doses
kunnen echter overwogen worden. Tramadol is in verschillende
toedieningsvormen te verkrijgen
(druppels, capsules, bruis- en
‘slow release’-tabletten; ‘slow
release’-tabletten geven de werkzame stof langzaam en geleidelijk
af ). Codeïne is ook een zwakwerkend opiaat, maar omdat de
geringe pijnstillende werking
(het lichaam moet het middel
eerst omzetten in een werkzaam
bestanddeel) gepaard gaat met
obstipatie, wordt het minder
voorgeschreven. Bij langdurige
toediening is het innemen van
een laxerend middel gewenst.
Stap 3
Sterkwerkende opiaten die veel
worden voorgeschreven zijn
buprenorfine, morfine, fentanyl
en methadon. Buprenorfine
(Temgesic) werkt relatief minder
sterk dan morfine, fentanyl en
methadon, maar door de sterke
receptorbinding wordt het tot de
sterkwerkende opiaten gerekend.
Door de toedieningsvorm
(tabletje onder de tong) kan het
mogelijk een rol spelen in de
behandeling van pijn bij kanker.

Als de patiënt de tablet per ongeluk inslikt is de opname gering;
de maagwand en de lever breken
de stof snel af. Combinatie met
morfine geeft theoretisch een
niet te voorspellen effect door
de competitie die optreedt om
de mu-receptoren te bezetten.
Morfine is verkrijgbaar in een
kortwerkende vorm (Sevredol)
en in zogenaamde ‘slow release’preparaten (MS Contin,
Kapanol, Noceptin, OxyContin):
de werkende stof komt over een
langere periode vrij, waardoor de
patiënt per dag slechts een of
twee keer een pilletje hoeft te
slikken. De fentanylpleister

kunnen in hoge doseringen
worden voorgeschreven zonder
dat de patiënt daar hinder van
hoeft te ondervinden.
- Gewenning komt veel minder
voor dan wordt aangenomen:
als de pijn niet reageert op
opiaten wordt soms steeds een
hogere dosis voorgeschreven;
er is dan echter geen sprake van
gewenning maar van het niet
werkzaam zijn van het opiaat.
De enige bijwerking waarop gelet
moet worden is obstipatie, zodat
tegelijkertijd met een opiaat een
laxerend middel moet worden
voorgeschreven. Bij toename van
pijn ondanks de toediening van

Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel
van de pijnbestrijding.
(Durogesic), ook wel ‘pijnpleister’
genoemd, is een andere, veel toegepaste sterke pijnstiller. De
fentanyl komt vanuit de pleister
via de huid in het lichaam terecht.
De pijnpleister werkt 72 uur;
de patiënt hoeft de pleister dus
slechts elke drie dagen te verwisselen. Een ander belangrijk voordeel van de pijnpleister is dat
moeilijke stoelgang, die bij
gebruik van opiaten veelvuldig
voorkomt, in mindere mate
optreedt.
Methadon (Symoron) is een uitstekende pijnstiller en kan als
alternatief voor de ‘slow release’morfines of voor de fentanylpleister worden voorgeschreven.
Zowel bij de ‘slow release’morfine als bij de pijnpleister
kan plotselinge pijn die door de
medicatie heen breekt, bestreden
worden met ‘normale’ kortwerkende morfine. Bij het voorschrijven van opiaten moet een
aantal misverstanden weerlegd
worden.
- Opiaten werken bij pijn met
een duidelijke oorzaak niet
verslavend, geven bij langdurig
gebruik geen ademstilstand en
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hoge doses opiaten kan verandering van opiaten (bijvoorbeeld
methadon in plaats van morfine)
soms verbetering geven. Niet alle
pijn is gevoelig voor opiaten.
Met name neuropathische pijn
kan zeer resistent zijn voor
behandeling en in dat geval moet
gebruikgemaakt worden van de
adjuvante medicatie.
Zenuwblokkades

Ingrepen ter behandeling van
pijn zijn onder te verdelen in
diagnostische, prognostische en
therapeutische blokkades, waarbij de geleiding in een zenuw
wordt uitgeschakeld door de
zenuw te omspuiten met een
verdoving. Diagnostische blokkades worden uitgevoerd om te
uit te maken wat de oorzaak van
de pijn is en wat de precieze locatie
van de pijn is. Voor deze procedure kan men gebruik maken
van een plaatselijke verdoving
of een placebo (alleen met medeweten van de patiënt).
Prognostische blokkades stellen
de dokter en patiënt in staat om
de effecten van een eventueel
definitieve blokkade of operatieve ingreep te evalueren. Deze

tijdelijke (reversibele) blokkades
kunnen uitgevoerd worden met
een plaatselijk verdovingsmiddel
met of zonder corticosteroïden,
geneesmiddelen die de vaatvernauwende activiteit van de
sympathische zenuwvezels uitschakelen, opiaten of een
placebo. Therapeutische blokkades kunnen worden uitgevoerd
met behulp van zenuwbeschadigende (neurolytische) stoffen
zoals alcohol of fenol, verhitting
of het uitvoeren van bevriezing.
Alcohol of fenol zijn stoffen die
in hoge concentratie het zenuwweefsel vernietigen. Deze middelen moeten dan ook op de juiste
plaats worden ingespoten en hun
werkzaamheid is afhankelijk van
de verspreiding (infiltratie) ter
plaatse. Uitschakeling van de
zenuwen door middel van verhitting vindt plaats door het inbrengen van een elektrode, waarlangs
radiofrequente stroom wordt
toegediend (vandaar de naam
Radiofrequente leasie of Rf
leasie). Het weefsel reageert
daarop met de ontwikkeling van
warmte/hitte. Om de naaldelektrode op de juiste plaats in te
brengen wordt gebruik gemaakt
van röntgendoorlichting. Deze
ingrepen worden dan ook altijd
verricht in een röntgenkamer.
Een andere vorm van zenuwuitschakeling kan plaatsvinden door
bevriezing van de naaldelektrode
(cryocoagulatie).
Fysiotherapie en/
of ergotherapie

Fysiotherapie is een belangrijk
onderdeel van de pijnbestrijding.
Op dit moment worden de
methoden van behandeling geëvalueerd, omdat in het verleden te
weinig aandacht is geweest voor
de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit. Gezien
de structurering en standaardisatie
van de behandelingsmethoden is
dit een vereiste. De algemene
indruk over fysiotherapie moet
worden vastgelegd. Ergotherapie
kan patiënten onder andere
helpen met behulp van aan>>
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passingen aan het lichaam zelf,
of aanpassingen in het huis.
Psychologie

Psychotherapie kan vooral een
belangrijke plaats innemen bij
de behandeling van chronische
benigne pijn. Verder kunnen
psychologische technieken,
zoals ontspanningsoefeningen,
gedragstherapie, hypnose en
biofeedbacktechnieken worden
toegepast. Psychologie heeft
door middel van testen ook een
belangrijke plaats bij de inschatting van pijn alsmede de evaluatie
van de behandeling.
Transcutane Elektrische
Neurostimulatie (TENS)

In de geneeskunde is de toepassing van elektrische stimulatie
reeds lang bekend. Aan het begin
van de twintigste eeuw werden
over de gehele wereld apparaten
hiervoor geproduceerd en verkocht. Commercieel was het een
groot succes; diverse elektrische
apparaten die een geneeskundige
bestemming hadden moeten
hebben, werden min of meer een
statussymbool in de huiskamer.
Toen de behandeling met elektrische stroom steeds meer in handen van charlatans was gekomen,
verbood de Amerikaanse Food
and Drug Administration (FDA)
deze vorm van behandeling.
Transcutaneous Electric Nerve
Stimulation (TENS) kreeg meer
aandacht, toen een wetenschappelijke verklaring voor de werking
ervan leek gevonden in de ‘poorttheorie van Melzack en Wall’,
twee belangrijke pijntherapeuten. Deze theorie is gebaseerd op
het bestaan van een systeem van
zenuwcellen aan de achterzijde
van het ruggenmerg, die als een
sluis of poort functioneren en de
toevoer van de zenuwimpulsen
van de perifere zenuwen naar het

Acupunctuur en acupressuur kunnen verlichting
geven aan patiënten met chronische pijn.
centrale zenuwstelsel controleren.
De mate waarin prikkels worden
doorgelaten (openen of sluiten
van de poort) hangt af van de
onderlinge verschillen in activiteit
van de aanvoerende snelle Adelta en langzamere C-vezels.
Ook impulsen vanuit de hersenen
hebben invloed op dit regulerende
mechanisme. Als het aantal
impulsen een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, worden de
gebieden binnen het centrale
zenuwstelsel geactiveerd die
verantwoordelijk zijn voor pijngewaarwording en reactie op
pijn. TENS kan toegepast worden
op de pijnlijke plaats met behulp
van twee huidelektrodes waar
doorheen afwisselend bifasische
potentiaalwisselingen worden
aangebracht. De gedachte is dat
heel licht voelbare elektrische
prikkels de snelle A-delta vezels
stimuleren. Er ontstaat dan een
verhoogde activiteit binnen het
regelmechanisme, waardoor
pijnprikkels die via de langzamere C-vezels verlopen,
gedempt worden. Zeurende en
brandende pijnsoorten worden
hierdoor verlicht.
Behandeling met TENS is vandaag de dag een geaccepteerde
vorm van pijnbestrijding. Er zijn
speciale apparaten voor in de
handel. Het toedienen van
TENS is eenvoudig. Dit is,
paradoxaal genoeg, ook een van
de redenen waarom TENS niet
altijd optimaal wordt toegepast.
Velen schrijven TENS voor,
zonder te weten dat het gebruik
ervan ook geleerd moet worden.
Het lukraak aanbrengen van
elektroden op de huid en het

Behandeling met TENS is vandaag de dag
een geaccepteerde vorm van pijnbestrijding.

willekeurig toedienen van
stroom kan niet tot zinnige
resultaten leiden en doet denken
aan de ‘behandelingen’ van een
eeuw geleden; de term TENSbehandeling is in dat geval dan
ook niet op zijn plaats.
TENS wordt toegepast in verschillende vormen, afhankelijk
van de stroomsterkte, duur, vorm
van de impuls en de variabiliteit
van de gegeven impulsen in de
tijd. De elektrodeplaatsing kan
geschieden op:
- het pijnpunt
- punten aan het begin van
de betrokken zenuw
- punten die overeenkomen
met het beloop van zenuwen
naar de betrokken huidgebieden of spieren
- triggerpoints, punten die
extreem drukgevoelig zijn
- acupunctuurpunten.
TENS is geschikt voor de behandeling van pijn van spieren
en zenuwen, zoals bij chronische
lage rugpijn. Met name bij neuropathische pijn moet aan
TENS-therapie gedacht worden.
Er zijn vrijwel geen contra-indicaties voor TENS. In enkele
gevallen treedt door elektrodeplaatsing een allergische reactie op.

stimulatiesysteem inwendig aan
in de buikhuid. Goede resultaten
werden bereikt bij pijn ten
gevolge van chronische posttraumatische dystrofie, hoewel
er relatief veel technische onvolkomenheden optraden.
Andere methodieken

Acupunctuur en acupressuur
kunnen verlichting geven aan
patiënten met chronische pijn.
Bij vele andere behandelingsmethoden moet men steeds de
vraag stellen of er gedegen onderzoek naar de effectiviteit van deze
therapieën is gedaan. De laatste
tijd wordt aandacht besteed aan
het gebruik van marihuana.
De werkzame stof,
tetra(di)hydrocannabinol, zou
een pijnstillende werking kunnen hebben. Ook hier geldt dat
onderzoek moet uitwijzen waar
en wanneer marihuana actief kan
zijn in de pijnbestrijding. Als
genotmiddel kan het verbetering
van algemeen welgevoelen geven,
net als alcohol, maar een specifieke pijnstillingswerking moet
nog gevonden worden. Wel is
marihuana effectief bij het optreden van spierkrampen bij multiple sclerose.
Andere methoden die de chronische pijn kunnen verlichten zijn
massage, hypnosetechnieken,
ontspanningstherapieën en
behandelingen waarbij geurstoffen (aromatherapie) of muziek
worden toegepast.

Neuromodulatie

Een andere vorm van toepassing
van elektriciteit vindt plaats door
middel van stimulatie van het
ruggenmerg met behulp van
aldaar ingebrachte elektroden.
Deze techniek, de zogenaamde
‘Electrical Spinal Cord
Stimulation’, bevindt zich nog
in ontwikkeling. Eerst worden
de elektroden via een naald door
de huid ingebracht bij het ruggenmerg. Met een kastje buiten
het lichaam worden de elektrische prikkels toegediend. Heeft
dit een positief effect op de pijn,
dan brengt men het elektrische
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Honing, een nieuwe toepassing van een oude remedie
Honing is één van de weinige middelen die in de heelkunde al meer dan 4000 jaar wordt gebruikt. Voor de
Egyptenaren, Romeinen en Grieken was honing een belangrijk product om wonden te behandelen. Ook in de Bijbel
en de Koran wordt honing beschreven in de behandeling van wonden. In Azië en Afrika is honing volledig geaccepteerd in de wondbehandeling. Alleen in Europa en Amerika is men nog niet overtuigd. Sinds 1919 wordt in diverse
onderzoeken de antibacteriële werking van honing beschreven. Er zijn inmiddels meer dan 400 publicaties waarvan
7 ‘evidence based’.
De herkomst

In de westerse wereld komt
veel vervuiling voor, zodat het
nauwelijks mogelijk is om
honing zonder contaminanten,
zoals pesticiden, herbiciden,
zware metalen, radioactiviteit
en dergelijke te vinden. De condities voor het oogsten van
kwalitatief uitstekende honing
zijn in Chili, in het pre-Andes
gebergte, op ongeveer 1500
meter hoogte dermate goed, dat
dit daar in grote hoeveelheden
wordt geproduceerd (zie figuur 1).

Figuur 1: gebied in het Pre-Andes
gebergte in Chili.

Deze honing bevat geen contaminanten en heeft een extreem
laag watergehalte, waardoor de
groei van alle schimmels, gisten
en bacteriën onmogelijk is.
Van de in Chili geproduceerde
honing is een deel kwalificeerbaar als honing geschikt voor
medische toepassing.
Werkingprincipe

Honing bevat het enzym
glucose-oxidase. Van glucoseoxidase is het volgende bekend:
1. Glucose en fructose in
de honing worden omgezet
in waterstofperoxide. In de
wond wordt door de afweercellen (granulocyten) ook
waterstofperoxide in lage

doses continue gevormd.
Dit is het antwoord van het
lichaam op het binnendringen van bacteriën in de
wond. Door de wond ook
aan de buitenzijde op een
zelfde wijze te ondersteunen
is sprake van een effectieve
bescherming tegen infectie
en een mogelijk antwoord op
de toenemende resistentie
tegen antibiotica.
2. De neoangionese in het
wondbed wordt gestimuleerd/bevorderd. Met name
in chronische wonden heeft
dit een positieve invloed op
de genezing en de afweer
tegen wondinfecties.
De productie van glucoseoxidase wisselt per 0.4 tot 2
mmol/liter/uur. Bij de selectie
van een voor medisch gebruik
geschikte honing wordt rekening
gehouden met het feit, dat het
glucose-oxidase gehalte binnen
de gewenste grenzen komt te
liggen. Bij de verwerking van
grote hoeveelheden honing is
dit mogelijk door de daartoe
geselecteerde honingsoorten te
mengen. Naast de productie
van waterstofperoxide zijn nog
andere factoren verantwoordelijk
voor de antibacteriële werking
van honing, zoals een hoge
osmolariteit en een lage pH
(3,7). Verder bevat honing zink
in lage dosis, waardoor de
epithelialisatie wordt bevorderd.
Het meest interessant van het
product is, dat het ongelimiteerd
is toe te passen, omdat er tot nu
toe geen bijwerkingen gerapporteerd zijn.

Figuur 2

Het nut van de
drager en dosering

Er worden nog steeds wondbedekkingsmaterialen gebruikt
op basis van katoen of viscose.
Dit kan leiden tot achterblijvende
partikels in het wondbed met alle
gevolgen van dien. Het is dan
ook van het grootste belang,
dat bij de ontwikkeling van het
honingwondverband niet alleen
aandacht is besteed aan de kwaliteit van de gebruikte honing,
maar ook aan de kwaliteit, de
eigenschappen en de structuur
van het wondbedekkingsmateriaal. Door de honing in een
“high-tech” weefsel te impregneren
is geleidelijke afgifte mogelijk en
de hoeveelheid nauwkeurig te
doseren. De werking van honing
is ook na verdunning met wondvocht onveranderd. Daarnaast
komt het wondoppervlak altijd
als eerste in contact met de
wondbedekker, waarvan zeker is
dat geen deeltjes kunnen losraken en waardoor ongewenste
bijwerkingen kunnen optreden
(figuur 2).
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De toepassing

Honing kan zondermeer worden
ingezet in de behandeling van:
1. Alle chronische wonden,
inclusief carcinoomwonden.
2. Acute wonden, zowel traumatische, chirurgische als radio
therapeutische, etc.
(figuur 3a en 3b).
3. Brandwonden, zowel acuut
als chronisch.

Figuur 3a: start met HoneySoft®.

Figuur 3b: wondgenezing na
8 weken

>>

in dit

Verband

<<
De verwerking van honing op
een wijze, die aan alle eisen voldoet voor een medisch verantwoord product, lijkt de enig aan
gewezen weg tot de uiteindelijke
acceptatie van dit veelbeproefde
middel in de westerse geneeskunde. Het honingwondverband
wordt onder de naam
HoneySoft® op de markt
gebracht. HoneySoft® wordt
op de markt gebracht door
Mediprof Medical Products BV
( Moerkapelle) en is via iedere
apotheek op recept verkrijgbaar.
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GiGaGipslinks
www.nvvr.nl
Zeer uitgebreide site over de
rug, van de Nederlandse
Vereniging van Rugpatiënten
“de Wervelkolom”. Je kunt de
anatomie, ziektebeelden en
therapiën opzoeken, zoals
scoliose, Bechterew etc. Ook
aardig zijn de tips, kunnen we
ook aan de patiënt meegeven.
www.stoprugpijn.nl
Site over T.M.S. – Tension
Myositis Syndroom. Een
niet conventionele kijk op
rugklachten volgens dr. Sarno.

www.neurochirurgie-zwolle.nl
Duidelijke, uitgebreide site van
de neurochirurgen van de
Isalaklinieken. Er zijn een groot
aantal neurochirurgische ziektebeelden te vinden. Veel röntgenfoto’s, M.R.I’s, scans. En veel
interessante links.

www.osteoporose.nl
Site van de osteoporose stichting.
Door de vergrijzing zullen we in
de toekomst meer te maken krijgen met fracturen tengevolge van
osteoporose.

www.nca.nl
Site over chiropractoren.
Informatieve site met tips over
voorkomen van rugpijn bij zitten,
liggen, staan, vrijen. Scala aan
klachten die goed te behandelen
zijn met chiropractie.
www.alphaklinik.nl/
Site over een kliniek in
München, gespecialiseerd in
minamale-invasieve-knie-en
rugchirurgie. Mooie site met
filmpjes over endoscopische
ingrepen.

Lenie Uineken

e-mail: hjuineken@home.nl

Eerste traumabus in Leiden
Bij ernstige ongelukken en rampen heeft het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) sinds kort de beschikking over een traumabus. De bus kan bij slecht weer vaak
sneller ter plaatse zijn dan de traumahelikopter.
De bus vervoert geen slachtoffers. Hij is beschikbaar voor
het transport van het Medisch
Mobiel Team (een chirurg,

anesthesioloog en verpleegkundige) en uiteraard voorzien
van beademingsapparatuur en
chirurgisch materiaal.
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Het is de bedoeling dat ook de
overige negen Nederlandse
traumacentra binnenkort zo’n
bus krijgen. (IvdB)

