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Van de redactie
Alvorens u mee te nemen langs
het ruime aanbod van artikelen
wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om namens allen die
dit blad gestalte geven, mijn
felicitaties uit te brengen aan de
15 gloednieuwe gipsverbandmeesters. Op 30 september, na
twee jaar van noeste arbeid en
naar ik begrepen heb veel lol,
was het tijdstip aangebroken dat
tijdens de ceremonie protocollair
de diploma`s werden uitgereikt.
Hulde!
Dr.Carin Verhoef, reumatoloog en
werkzaam in het Flevoziekenhuis
in Almere schreef een boeiend
essay over reumatoïde artritis.
Behalve een duidelijke uiteenzetting wat betreft de incidentie,
het beloop en de complicaties,
kunnen wij in dit artikel kennis
nemen van onder anderen de
oorzaak en nieuwe behandelingsvormen en de operatieve therapie.
Juist over die operatieve therapie
van het ellebooggewricht schreven
M.J. de Vos en D. Eygendaal,
orthopaedisch chirurgen werkzaam in de Sint Maartenskliniek,
een interessant artikel. Bij langer
bestaande destructieve reumatoïde
artritis is tussen de 41-68% van de
patiënten behept met destructie
van de elleboog. Als conservatieve
therapie onvoldoende effect heeft
gesorteerd is chirurgische interventie geïndiceerd.

De komst van gipsverbandmeesters in de jaren ’70 werd ingegeven
door een behoefte om te zorgen
voor het verlichten van de werkdruk bij de medisch specialisten,
maar heeft toch vooral een verbetering van de kwaliteit van de
fractuurbehandeling op de gipskamer gegeven. Ook de huidige
plannen voor de inzet van nursepractitioners (NP) en physician
assistants (PA) worden vooral
ingegeven door een vermeend

In onze rubriek over de wondverzorging treft u in deze editie
een advertorial aan dat handelt
over MMP`s (Matrix-metalloproteïnasen), een groep eiwitten
die een bijdrage levert aan de
wondgenezing. Op voorwaarde
dat deze proteïnen in de juiste
hoeveelheid in het micromilieu
aanwezig is. Een theorie die niet
meer is weg te denken uit de
moderne wondverzorging van
juist de chronische wond zoals

Hollandse Nieuwe
tekort aan medici. De vraag is
echter of dat de juiste reden is.
Als bovenstaande uw interesse
prikkelt, vraag ik uw aandacht
voor het artikel waarin dr E.
Hammacher zijn visie etaleert
omtrent een herschikking van
het werk op de gipskamer.

bijvoorbeeld het diabetische voet
ulcus of het ulcus cruris. In deze
tijd van “evidence based medicine”
en van een zeer snelle toename
van onze kennis van het wondmilieu vinden nieuwe behandelmethoden, zoals uit het artikel
blijkt, hun weg naar de praktijk.

Johan Boogers schreef in samenwerking met enkele collegae een
artikel over de multifunctionele
verbandschoen. Hierin wordt
beschreven hoe deze schoen bij
de diabetische voet wordt toegepast. Het belangrijkste verschil
met traditionele werkwijze (bij
het diabetisch ulcus) is dat de
materialen die gebruikt worden
in staande positie uitharden.

Bezuinigingen en lastenverzwaringen vormen volgens De Unie
teveel het adagium van het nieuwe
kabinet. Daarmee dreigt het gevaar
dat de huidige economische crisis
onvoldoende bezworen zal worden. De Unie erkent weliswaar
dat in de huidige economische
situatie niet aan bezuinigingen
ontkomen kan worden, maar zij
pleiten tevens voor investeringen
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in met name de arbeidsproductiviteit. Naar hun mening ligt
in de investering in mensen en
daarmee de verhoging van de
arbeidsproductiviteit de sleutel
voor een structureel economisch
herstel. Hoe zij tot deze overweging kwamen en wat De Unie
ons te bieden heeft leest u in:
Uitgebreide reactie De Unie
op regeerakkoord ‘Meedoen,
meer werk, minder regels’
Tenslotte waren wij blij verrast
met de aankondiging dat de
CD-rom Applicatie Protocollen
VGN gereed is en wordt meegezonden.. Dat het een enorme
klus is geweest en nogal wat
gevolgen heeft gehad leest u in
het begeleidend schrijven van
Ronald Nellestein, gipsverbandmeester in het UMC Utrecht.
Namens de redactie wens ik u
veel leesplezier.
Cor Gersen

in dit

Verband

Dr. C. Verhoef

Reumatoïde artritis
Reumatoïde artritis (RA) is een ziekte die gekenmerkt wordt door chronische ontsteking van meerdere
gewrichten. Het is de meest voorkomende, niet traumatische, chronische gewrichtsaandoening die
gepaard gaat met ontstekingen. Pas als de ontstekingen meer dan zes weken aanhouden mag van RA
gesproken worden. Dit ter onderscheiding van bijvoorbeeld reactieve artritis zoals artritis optredend
na bijvoorbeeld virale infecties, verschillende bacteriële infecties en sarcoidose.

Incidentie

De ziekte komt voor bij ongeveer
1% van de volwassen bevolking en
wordt vaker gezien in de geïndustrialiseerde landen dan in ontwikkelingslanden. Hoewel RA
op iedere leeftijd voorkomt en de
prevalentie toeneemt met de leeftijd, is de piek incidentie (manifestatie) tussen de veertig en de
zestig jaar. De ziekte komt drie
maal vaker voor bij vrouwen dan
bij mannen. Naast aanzienlijke
morbiditeit blijkt de levensverwachting van RA patiënten ook
enkele jaren korter te zijn.
Classificatie

Voor classificatie van de ziekte
worden vaak de criteria gebruikt
die opgesteld zijn door de American College of Rheumatology,
de (1987) ACR criteria (fig.1).

van ligamenten tot gevolg kan
hebben. De meeste patiënten
hebben tevens tenosynovitis,
peesschede ontstekingen. Het
klinisch beeld kan van patiënt tot
patiënt zeer wisselen, van milde
ziekte met self-limiting beloop
tot (snel) progressieve chronische
ziekte met manifestaties in andere
organen. Van deze zijn de meest
voorkomende; koorts, anemie,
reumanoduli, pleuritis en pericarditis, vasculitis en Sj?gren
syndroom. De meeste patiënten
ervaren dat de ziekte gepaard
gaat met periodes van weinig
activiteit (remissies) en periodes
van opvlamming (exacerbaties).
Beloop

Bij patiënten met actieve artritis
kan synoviaal vocht uit het gewricht lekken waardoor zwellin-

1. Ochtendstijfheid gedurende minimaal 1 uur*
2. Artritis simultaan aanwezig in drie of meer gewrichtsgroepen (links of rechts PIP`s, MCP`s, pols, elleboog,
knie, enkel, MTP`s)*
3. Artritis van ten minste één handgewricht: pols, MCP of PIP*
4. Symmetrische artritis
5. Subcutane reumanoduli
6. Reumafactor aantoonbaar
7. Radiologische veranderingen (op X-hand/pols of -voorvoet)
* Criteria moeten ten minste zes weken aanwezig zijn.
Indien 4 van de 7 criteria aanwezig zijn, spreekt men van
reumatoïde artritis.
Figuur 1: classificatie RA van de American College of Rheumatology

Klinisch beeld

Kenmerkend voor RA is de chronische ontsteking van de synovia
of het gewrichtsslijmvlies van perifere gewrichten, wat uiteindelijk
destructie van het kraakbeen en
het subchondrale bot en aantasting

gen ontstaan in de weke delen. Bij
knielekkage ontstaat dan het beeld
van een pseudo-trombosebeen.
Vernauwing van peesschedes en
zwelling van de pezen kunnen
trigger finger`s veroorzaken.
Vooral de extensorpezen van de
6

hand kunnen uit positie raken en
ruptureren.
Later in het beloop van de ziekte
treden vaak andere klachten op
die secundair zijn aan gewrichtsmisvormingen. Na jaren kunnen
in de handen ulnaire deviaties
van de vingers ontstaan en een
karakteristiek patroon van flexie
en hyperextensie in PIP `s met
atrofie van intrinsieke handspieren. Een typisch beeld is de
anterieure subluxatie van de pols
waardoor de hand in een baljonetstand komt.
Complicaties

Bekende neurologische complicaties komen voor in de pols en
de cervicale wervelkolom. Druk
op de nervus medianus, door
zwelling in de pols, geeft een
carpaal tunnel syndroom. Dit
geeft tintelingen in vooral de
eerste drie vingers, nachtelijke
pijn en uiteindelijk atrofie van de
duimbasisspier. In tegenstelling
tot vele complicaties komt het
carpaal tunnel syndroom vaak
voor en al in een vroeg stadium
van de ziekte. Behandeling zal
dan gericht zijn op medicamenteuze onderdrukking van de
ontsteking, ondersteund met
een nachtspalk en eventuele
intra-articulaire corticosteroïd
injectie in de pols.
Als gesubluxeerde cervicale wervels het wervelkanaal vernauwen
kan myelumcompressie ontstaan.
Alarmsignalen zijn dan krachtsverlies, tintelingen en sensibiliteitsverlies in de extremiteiten,
opspringende ledematen en
incontinentie. Snel chirurgisch
ingrijpen kan dan blijvende
neurologische uitval voorkomen.

Oorzaak

Reumatoïde artritis wordt gezien
als een auto-immuun proces
waarvan de oorzaak onbekend is.
Waarschijnlijk is het ontstaan
van de ziekte multifactorieel
bepaald. Er lijkt een duidelijke
genetische predispositie, met
name voor HLA-DR4 en DR1
typering, maar steeds meer
genen, o.a voor codering voor
de productie van specifieke cytokinen (boodschappereiwitten,
o.a door T-lymfocyten, macrofagen in het synoviale weefsel
geproduceerd) worden genoemd.
De kans op het krijgen van RA
is voor eerste graad familieleden
enkele malen hoger. Echter
identieke tweelingen hebben
meestal niet beide RA, dus andere
(omgevings) factoren moeten
ook een rol spelen.1 Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van
het kraakbeen door het lichaam
als antigeen (vreemd) worden
herkend en een immuunrespons
uitlokken. Ook bepaalde virussen
of bacteriën zouden hiertoe in
staat zijn. De specifieke verwekker
is echter nog steeds niet herkend.
De chronische ontsteking van
het synovium is verantwoordelijk
voor de klinische kenmerken van
artritis (pijn, zwelling, functiebeperking). Het reumatoïde
synovium blijkt bij pathologisch
onderzoek duidelijk verdikt, door
fibroblast proliferatie, hypervascularisatie en ophoping van
lymfocyten (T en B cellen),
plasmacellen, macrofagen en
granulocyten. De B-cellen en
plasmacellen zijn verantwoordelijk
voor de productie van specifieke
immunoglobulines, de reumafactor. De T-cel en macrofaag
>>
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worden steeds vaker gezien als de
centrale cellen in het opstarten en
onderhouden van het ontstekingsproces. Deze cellen produceren
schadelijke cytokinen, eiwitten,
waarvan TNF␣ (Tumor Necrosis
Factor ␣) de belangrijkste is.
Andere zijn; Interleukine (IL)-1,
IL-6.

een groot gewricht ontstoken
blijft. Het effect op de pijn en de
zwelling is vaak snel en kan enkele
maanden aanhouden. Naast
DMARD`s worden pijnstillers
gegeven met een gering ontstekingsremmend effect, NSAID`s,
zoals ibuprofen, diclofenac en
rofexocib.

a. Medicamenteuze therapie
DMARD, langwerkende antireumatische medicatie
De behandeling van RA is de
laatste jaren steeds meer gericht op
vroegtijdige behandeling met sterk
werkende medicamenten, zodat
de patiënt zo weinig mogelijk
pijn heeft en zijn zelfstandigheid
behoudt. In tegenstelling tot wat
veel mensen lang dachten, treedt
schade aan de gewrichten namelijk
al in het eerste jaar op. Deze
schade is af te remmen door
DMARD`s (Disease Modifying
Antireumatic Drugs).
Tegenwoordig wordt daarom
binnen drie maanden na het
stellen van de diagnose gestart
met deze langwerkende antireumatische medicatie.2 De meest
gebruikte DMARD`s zijn methotrexaat en sulfasalazine, in mindere
mate hydroxychloroquine, ciclosporine, leflunomide, azathioprine
en intramusculair goud. Al deze
DMARD`s hebben een gunstig
effect op de ziekteactiviteit.
Methotrexaat is tegenwoordig
het middel van eerste keus.3
Dit middel heeft een sterk dosisafhankelijk effect, de toxiciteit
hiervan blijkt mee te vallen. Bij
gebruik van deze middelen is naast
remming van de radiologische
progressie ook verbetering van
het fysiek functioneren en de
kwaliteit van leven vastgesteld.
Om bijwerkingen van DMARD`s
ten aanzien van beenmerg, lever
en nierfunctie te onderkennen
wordt regelmatig bloed onderzoek
gedaan. Corticosteroïden (prednison) worden soms gebruikt
als aanvulling of om de tijd te
overbruggen tot het ingestelde
DMARD werkt. Intra-articulaire
injecties worden overwogen als
ondanks orale behandeling toch

Nieuwe behandelingsmethoden

Door het beter begrijpen van
de immuunprocessen die plaats
vinden in het gewricht en door
biotechnologische vooruitgang
zijn nieuwe behandelingsmethoden ontdekt. Een doorbraak is
sinds kort de behandeling met
anti-tumornecrosefactor ␣
(anti-TNF␣), zoals infliximab,
adalumimab en etanercept.4
Het uitgangspunt is dat met deze
biologische therapie specifiekere
remming van auto-imuunprocessen mogelijk moet zijn dan met
de conventionele DMARD`s.
Deze behandeling wordt vooralsnog alleen toegepast als de RA
onvoldoende reageert op andere
behandelingen en is nog erg
duur. Het effect is beter en veel
sneller dan van goed aanslaande
DMARD`s. Echter nog steeds
reageert 30% van de patiënten
onvoldoende. Combinatie van
biologische therapie met conventionele DMARD`s, voornamelijk methotrexaat heeft tot doel
het risico te verkleinen van antistofvorming en daardoor verminderde werking van antiTNF␣
alsook versterking van beide
middelen. Het risico voor ernstige infecties, mn tbc, kan een
reden zijn van deze behandeling
af te zien. Ook het effect op de
lange termijn, ten aanzien van
infecties, kwaadaardige ziektes
en duur van de behandeling blijft
nog onderwerp van studies.
Toediening van Interleukine-1
receptor antagonist (een ander
boodschapper eiwit tussen ontstekingscellen), laat minder
spectaculaire resultaten zien.
Met de ontdekking van steeds
meer cytokinen, ontstekingscel
producten, zal ook de toekomst

steeds nieuwere behandelingen
en behandeling met combinaties
van producten opleveren.
b. Niet-medicamenteuze
therapie
De functie van aangedane
gewrichten blijft langer goed als
er geoefend wordt. Verwijzing
naar fysiotherapeut of mensendieck therapeut is ook bij actieve
artritis belangrijk om contractuurvorming, spierkrachtverlies
en spieratrofie te voorkomen.
Soms worden rust spalken voor
de polsen voorgeschreven, tevens
kunnen spalken gebruikt worden
om bij belasting het gewricht te
ontzien. Hiervoor wordt verwezen naar een ergotherapeut of
instrumentmaker. Een dynamische spalk voor de vingergewrichten, waarbij de vingers in
een soort stellage bewogen worden en de PIP gewrichten in
positie worden gehouden, wordt
gebruikt na een operatie aan
MCP gewrichten.
c. Operatieve therapie
Operatieve therapie wordt overwogen wanneer de medicamenteuze en andere niet-operatieve
methoden (aangepast schoeisel,
spalkjes) onvoldoende resultaat
hebben. De belangrijkste indicaties voor operatie zijn:
1. Synovectomie bij persisterende synovitis.
2. Herstel van door synovitis
aangetaste pezen.
3. Reconstructie van een ernstig
aangetast gewricht; door
vervangingsartroplastiek (prothese knie, schouder, elleboog
en pols), artrodese, osteotomie
of resectie-artroplastiek (verwijdering ulnakopje in de pols,
radiuskopje in de elleboog,

kopjes van metatarsalia in de
voeten).
4. Decompressie van beklemde
perifere zenuwen; zoals klieven
van het ligamentum transversum van de pols wegens
carpaal tunnel syndroom.
De beslissing tot operatie wordt
vaak gezamenlijk door de orthopedisch- of plastisch- chirurg en
reumatoloog genomen. Omdat
reumatoïde artritis een chronisch
karakter heeft en mede daardoor
naast gevolgen voor het lichamelijk functioneren ook ingrijpende
gevolgen kan hebben op het psychisch en sociaal functioneren
zijn vaak vele disciplines bij de
behandeling betrokken. Een
multidisciplinaire benadering
is dan ook onmisbaar.

Dr. Carin Verhoef,
reumatoloog
Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
036-5398806
cverhoef@flevoziekenhuis.nl
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Danny van Stelten

Fibromyalgie
Fibromyalgie wordt wel weke-delen-reuma genoemd. Het mag eigelijk geen reuma
genoemd worden omdat er geen ontstekingsverschijnselen zijn. Volgens de moderne
inzichten moet de oorzaak van de klachten worden gezocht bij de patiënt zelf, met
name in de wisselwerking tussen de betrokkene en zijn omgeving en in de weerstand
tegen de dagelijkse stress.

Inleiding

In de zomer van 2002 is bij mij
de aandoening Fibromyalgie
gediagnosticeerd.
Doordat ik in 1993 een auto
ongeluk heb gehad, had ik al enige
jaren last van mijn nek en rug.
Er werd toen een wervelfractuur
en een Whiplash geconstateerd
welke door een fysiotherapeut
werd behandeld. Na enige jaren
waren de klachten echter niet
geheel verdwenen. Door de werkzaamheden voor de redactie ben
ik mij voor deze uitgave gaan
verdiepen in reuma. Ik kwam
toen ook fibromyalgie tegen en
herkende allerlei symptomen. Na
overleg met mijn fysiotherapeut
en huisarts ben ik doorverwezen
naar het Nationaal Reumacentrum
in Amsterdam waar uiteindelijk
de diagnose fibromyalgie werd
gesteld, gelukkig niet in een zeer
ernstige vorm.
Klachtenpatroon

Het klachtenpatroon wordt beschouwd als een stress-uitputtingssyndroom, met afwijkingen in
het samenspel van anti-stresshormonen. De klachten zijn
zeer verschillend en kunnen per
patiënt anders zijn. De meeste
patiënten klagen over pijn in hun
nek, schouders, ellebogen, knieën
en heupen. Er zijn theorieën die
zeggen dat fibromyalgie als aandoening al lang aanwezig is voordat de eerste symptomen zich
openbaren. De klachten komen
pas naar voren als er een bepaalde
“trigger” gebeurtenis plaats
vindt. Voorbeelden van trigger”
gebeurtenissen zijn:
een virale- of bacteriële infectie,
een ongeluk,

een zware bevalling of een andere
ziekte zoals: reumatische artritis,
lupus, etc.
Symptomen

De verschijnselen zijn chronische
pijnen in gewrichten en spieren,
een gevoel van stijfheid en vermoeidheid in de spieren, gevoeligheid van de aanhechtingspunten van pezen en banden, huid
en onderhuidse weefsels bij palpatie. Ondanks deze klachten
zijn er geen duidelijke (objectieve) spier-, skelet-, en
gewrichtsafwijkingen te constateren, noch andere organische
ziekten waarvan de verschijnselen symptomen zouden kunnen
zijn. Pijnklachten in de nek en
schouders zijn de voornaamste
klachten. Andere klachten die
kunnen voorkomen (zie tabel 1).
Hoe wordt fibromyalgie
gediagnosticeerd?

Voor de diagnose Fibromyalgie
bestaan internationaal aanvaarde
criteria, deze zijn als volgt:
- De pijn moet langer dan 3
maanden min of meer continu
aanwezig zijn
- De pijn moet wijdverbreid zijn
in alle vier de kwadranten (links
en rechts, boven en onder de
gordel)
- Meer dan 11 van de 18 tenderpoints (drukpijnpunten) zijn
pijnlijk als men drukt met 4 kg
per cm, hierbij treden zichtbare
pijnreacties op. Dit is ongeveer
de druk als je met een vinger
duwt en de nagel, vingertop
wordt wit.
De reumatoloog maakt gebruik
van tenderpoints. Dit zijn plaat8

Figuur 1: tenderpoints

sen op het lichaam die extreem
drukpijnlijk zijn. Deze tenderpoints zijn internationaal afgesproken plaatsen op het lichaam
(fig.1). Omdat de klachten van
fibromyalgie per uur kunnen verschillen, is het mogelijk dat bij
palpatie minder dan 11 tenderpoints pijnlijk zijn. Het is raadzaam om dit op een later tijdstip
nog eens te laten testen. Als er
bijvoorbeeld maar 10 tenderpoints aanwezig zijn is er spraken
van mogelijke fibromyalgie.

Leefregels

De volgende leefregels kunnen in
acht genomen worden, waardoor
het omgaan met dit syndroom
wat dragelijker wordt:

Goed hoofdkussen en matras
voor genoeg steun
● Leren omgaan met klachten
in het dagelijks leven
● Vroeg op, vroeg naar bed
● Houd regelmatige tijden aan
voor eten en slapen
● Matigen met alcohol, koffie
en cola
Behandeling
● Voor het slapen gaan niet te
Voor fibromyalgie is geen behanveel inspannende dingen doen
deling. De aandoening is niet
● Niet langer dan 20 minuten in
progressief. De klachten kunnen
dezelfde houding (bijv achter
wel verergeren omdat de patiënt
een monitor)
in een vicieuze cirkel terecht● Niet te lang achter elkaar
komt. De patiënt heeft nekklachdezelfde bewegingen uitten, daardoor slaapstoornis,
oefenen
wordt daardoor moe, controle
● Blijf bewegen, maar niet een
over de spieren wordt minder,
te veeleisende sport, ga bijdaardoor meer pijn klachten,
voorbeeld, wandelen, fietsen,
moeilijker slapen, enz. enz..
of zwemmen
●
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Symptoom

Aanvulling

Pijn

Meestal begint het in de rug, schouders of nek, breidt zich uit, verspringt soms.
Voornamelijk in veel gebruikte spieren. Later ook in armen, benen, handen, voeten,
borst en gezicht.

Stijfheid
Vermoeidheid

Chronisch

Stemmingwisselingen

Sombere gevoelens, depressiviteit, paniekaanvallen,
angstaanvallen

Slaapproblemen

Slapeloosheid, vaak wakker worden, slecht inslapen

Minder controle over de spieren

Krachtverlies, slechte coördinatie, (verlate) blauwe plekken,
zwakke knieën, zwakke enkels

Gevoeligheid rond gewrichten,
spieren, banden, peesaanhechtingen
Spastische darm

Wisselende onregelmatige ontlasting, buikpijn, krampen, winderigheid, gastritis

Slecht zien

Oogvertroebeling, vaak veranderingen in sterkte van bril of lenzen

Hoofdpijn

Spanningshoofdpijn, migraine

Concentratieproblemen

Fibrofog, tijdelijk geheugenverlies, door elkaar halen van woorden, verwarring,
moeite met concentreren, gebrek aan concentratie, problemen met het korte
termijn geheugen

Verminderde weerstand

Keelpijn, gevoelige lymfeknopen, verstopte neus

Gevoelloosheid
Pijnlijke huid

Tinteling in handen en voeten

Duizeligheid

Licht in het hoofd

Spierkrampen
Nachtblindheid
Vasthouden van vocht

Gewichtstoename, gevoel van gezwollen extremiteiten, niet goed kunnen uitplassen

Haarverlies
Slechte temperatuurcontrole

Zweten in bed, opvliegers, koude handen en/of voeten, koud voelen tot op het bot

Hypoglycaemie

Een te lage concentratie van glucose in het bloed

Pijnlijke menstruatie

Pijnlijke geslachtsgemeenschap, impotentie

Geïrriteerde blaas
Droge mond en ogen
Breekbare nagels

Buigen naar onderen

Gevoeligheid voor chemicaliën
Gevoeligheid voor koude

Handen in koud water is pijnlijk

Tabel 1: symptomatische klachten bij fibromyalgie

●

Beperk het gebruik van pijnstillers, voor fibromyalgie zijn
geen medicijnen. Pijnstillers
onderdrukken dan wel de pijn
maar geven maar tijdelijk verlichting en sommige hebben
bijwerkingen (maagklachten).
Rustgevende medicijnen als
valeriaan en magnesium kun-

nen enige verlichting in de
spieren geven maar de werking
is nooit aangetoond. Er is nog
veel onbekend over het ontstaan en de behandeling van
fibromyalgie. De patiënt zal
moeten leren leven met pijn
en vermoeidheid.

Literatuur
www.rheumadorp.nl
www.dokterdokter.nl
http:/toki:xs4all.nl/fibro/
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Johan Boogers

De multifunctionele
verbandschoen
Deze, naar een Fins concept gemaakte schoen, werd oorspronkelijk gebruikt voor patiënten met een diabetische
voet. Door de gipsverbandmeesters van het Laurentius
Ziekenhuis uit Roermond is deze in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een multifunctionele verbandschoen, zowel
posttraumatisch, postoperatief als voor de neuropathische
voet te gebruiken.
In dit artikel zal worden
beschreven hoe deze schoen bij
de diabetische voet wordt toegepast. Het belangrijkste verschil
met de traditionele werkwijze
bij het diabetisch ulcus is dat de
materialen die gebruikt worden in
staande positie worden uitgehard.
Waarom in staande positie?

Het voetgewelf verlengt en
verbreedt zich tijdens belasting.
Daardoor verplaatst het drukpunt
(ulcus) zich tijdens de belaste fase
naar distaal en lateraal of mediaal
afhankelijk van de positie van het
ulcus. Juist dit moment is het
belangrijkste om het ulcus te
ontlasten.

Het is dan ook logisch dat je
een voorziening voor de patiënt
probeert te maken waarbij een
drukontlasting gegeven wordt
tijdens de belasting.
Wij denken met deze minimaal
gepolsterde schoen een eenvoudige doeltreffende, duurzame
voorziening te hebben, waarmee
wij onze patiënten op een comfortabele manier kunnen helpen.
Tot voor een paar jaar konden
wij niet anders dan proberen
de drukontlasting van een ulcus
te creëren door manuele aanmodellering op de voet en werd er
niet voor niets bij de traditionele
manier van werken gebruik

Nadelen bij de traditionele werkwijze
Noodzaak tot polsteren.
Tijdrovend door frequente gipswisselingen.
● Loopzool noodzakelijk waardoor hoogteverschil ontstaat.
● Regelmatig vervangen van de schoen of gips door vervuiling.
● Onmogelijk om het ontlastingspunt op een later tijdstip aan
te passen als de drukontlasting niet op de juiste plaats
gegeven wordt.
●

gemaakt van allerlei polstermaterialen zoals vilt en polsterwatten
om verschuiving van het ulcus
op te vangen.
Benodigde materialen

Gebruik wordt gemaakt van
Campolite. Dit is een thermoplastisch materiaal welke verkrijgbaar is in verschillende diktes en
hardheden. Wij werken met 1 cm.
dik Campolite.

Eigenschappen:
- Campolite is vervormbaar
na verwarming 70˚C.
- neemt geen vocht op.
- met water en zeep te reinigen.
- met een schaar te knippen.
Vilt 2mm. dik
Stockinette
Softcast 5 of 7,6 cm. breed.
Primacast 7X30 cm.
Lumisoft 100cm. x 50 cm.
rubber schoenzool verkrijgbaar
bij de orthopedisch schoenmaker.

De uitvoering
Ulcus wordt afgedekt met een
pleister en gemarkeerd met een
zacht röntgenfilm potlood.
● Deze markering zorgt voor een
afdruk op de campolite inlegzool.
●

●

Campolite verwarmen in water of stoom 70 ºC, onder de voetzool plaatsen en met een zwachtel fixeren.
● Patiënt laten staan en in deze positie het materiaal laten uitharden.
● Zwachtel doorknippen.
● In staande positie
contouren aftekenen
en bij de tenen
minstens 1 cm. ruimte
laten, zodat de tenen
niet tegen de schoen
aankomen.
●

Voordelen van de multifunctionele verbandschoen
●
●
●
●

●
●
●
●

Duurzaam, de schoen gaat minimaal 4 maanden mee.
Tijdbesparend.
Afneembaar.
Kostenbesparend. (doordat de schoen lang meegaat
wordt er minder materiaal gebruikt)
Comfortabel.
Gering hoogte verschil. (geen loopzool nodig)
Afwikkelbalkje is verplaatsbaar.
Drukontlastingspunt is op een later tijdstip nog aan te
passen.
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Markering ± 4mm. diep
uitslijpen of snijden, egaal
aflopend naar de randen.
● Deze uitsparing zorgt ervoor
dat de druk op het ulcus
weggenomen wordt.
● Vervolgens de inlegzool met
2mm. dik vilt bekleden.
●

Dubbele kous om de
voet.
● Inlegzool en teenkap
(van campolite of vilt te
maken) tussen de twee
kousen plaatsen. De teen
kap wordt, als de schoen
klaar is, verwijderd zodat
er voldoende ruimte is
voor de tenen.
● 1 laag 2mm. dik vilt
plooivrij tot aan de
teenkap aanbrengen.
●

Onderzijde van de
schoen met klittenband
bekleden.
● Afwikkelbalk gemaakt van
campolite op maat knippen en beide zijden van
klittenband voorzien.
● Rubberzool in de vorm
van de schoenzool knippen en van klittenband
voorzien.
Door middel van de verplaatsbare afwikkelbalk is het juiste afwikkelmoment te bepalen. Dit is uiteraard afhankelijk van de positie van
het ulcus.
●

achteraanzicht met uitneembare
inlegzool
bovenaanzicht
Door de geringe hoogte
van de schoen is het niveau
verschil gering.
Tussen twee lagen softcast wordt
een uitgewaaierde primacast
spalk, geknipt in de vorm van de
voetzool, geplaatst.
● Daarna met een elastische
zwachtel de schoen inwikkelen
zodat er een goede laminatie ontstaat.
● De primacast spalk geeft extra
stijfheid aan de schoen.
●

In staande positie het
materiaal laten uitharden.
● Op deze manier ontstaat
er een stabiele vlakke zool.
● Vervolgens de schoen
in model knippen onder
de malleoli langs en
hoog genoeg op de wreef
zodat de schoen niet gaat
schuiven.
●

●

Inlegzool is eenvoudig te
verwijderen om schoon
te maken met een zeepoplossing en van nieuw
vilt te voorzien.

Tot slot

Dat wij tevreden zijn over de
resultaten spreekt vanzelf.
Belangrijk blijft de medewerking
van de patiënt. Wanneer de schoen
niet trouw gedragen wordt en er
geen vooruitgang wordt geboekt
stappen wij over op een voor de
patiënt niet afneembare voorziening, waarbij opnieuw de
campolite inlegzool gebruikt
wordt.
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Nogmaals wil ik benadrukken
dat een van de belangrijkste
aspecten bij de behandeling van
de neuropatische diabetische voet
ulcera de materialen die gebruikt
worden indien mogelijk in
staande positie uitharden. Druk
wegnemen op het moment dat
de voet belast wordt.

Johan Boogers,
Luc Droogmans,
Gerry Hurkmans,
gipsverbandmeesters
Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
gipskamer@lzr.nl
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Florus van der Giessen

De knie: casuïstiek en internet
Een 25-jarige voetballer heeft
tijdens het hardlopen en bij het
wenden en keren pijnklachten
in zijn linker knie. Hij kan zich
geen trauma herinneren.
De klachten zijn progressief.
Af en toe is de knie gezwollen.
Aanvankelijk kon de patiënt de
pijn niet goed lokaliseren. Later
trad de pijn vooral op in volledige
strekstand van de knie en bij
hyperflexie. De pijn is mediaal,
para-patellair en over de laterale
gewrichtsspleet gelokaliseerd. Na
belasting wordt de knie dik en
gaat hij mank lopen. Bij lichamelijk onderzoek is er lichte atrofie
van de bovenbeenmusculatuur.
De laxiteit testen zijn niet afwijkend. Wel provoceert de handgreep volgens McMurray de pijn
over de laterale gewrichtsspleet.
In de differentiaal diagnose denken we hierbij met een probleem
van de laterale meniscus of osteochondritis dissecans te maken te
hebben. We willen daarom graag
wat meer informatie over deze
aandoeningen met hun diagnostiek en eventuele behandelingsmogelijkheden.
We proberen ons geluk op internet
en na intikken van de zoekterm
“knee” in de zoekmachine
Altavista op www.altavista.nl,
komen we al snel uit op een
mooie site om mee te beginnen,
namelijk een site waar we onze
kennis van de anatomie van de knie
kunnen toetsen. Het is de site van
de University of Pennsylvania

Medical Centre Radiology Interactive te vinden op http://www.rad.
upenn.edu/rundle/Knee/kneeMRI.
html. Hier worden MRI-scans
getoond waarop we anatomische
structuren aan kunnen klikken
die dan vervolgens in het volgende venster een naam krijgen.
Hebben we moeite met het herkennen van de verschillende
structuren dan wordt ons duidelijk dat we ook op “anatomic
contours” kunnen klikken onderaan de MRI waarna de contouren
van de structuren ingetekend worden. Dat maakt het ons weer iets
makkelijker. Vervolgens komen
we terecht op http://home1.worldonline.nl/~knmg0260/m
ap%20sportmedisch/osteochondrosis.html waar in korte bewoordingen het ontstaan, de diagnostiek en de behandeling verteld
wordt.
Op http://www.physsportsmed.
com/issues/jun_96/ralston.htm
komen we een artikel tegen dat
gaat over osteochondritis dissecans.
Een mooi volledig artikel dat door
de lijst met referenties onder het
artikel er erg betrouwbaar uitziet.
We komen hier ook een diagnostische manuele test tegen die
heel erg lijkt op de test volgens
McMurray. Reden te meer om
verder te zoeken op “The physician and sports medicine”.
We besluiten dus even verder te
snuffelen op deze site om te kijken
of er dergelijke artikelen over
meniscusletsels bestaan en surfen
naar de indexpagina, op http://
www.physsportsmed.com/95
index.htm, en tikken in de zoekmachine meniscus in. En jawel!
Een soortgelijk artikel is verschenen over meniscusletsels en de
subtitel : “Diagnosis and Individualized Treatment” stemt ons
hoopvol over de relevantie en
bruikbaarheid bij het oplossen
van onze casus.
Verder surfend door de artikelen op
http://www.physsportsmed.com/
95index.htm, de indexpagina
12

van“The physician and sports
medicine” wordt onze aandacht
getrokken door een artikel met de
naam: ”Refining Rehabilitation
With Proprioception Training:
Expediting Return to Play” Dit
artikel gaat over propriosepsis
training in het algemeen en
wanneer we zo aan het behandelen gaan van deze patiënt zal er
natuurlijk aandacht moeten zijn
voor de stabiliteit van de knie
zodat een update van onze kennis
over de training van propriosepsis
goed uitkomt.

Zo zijn we in korte tijd en met
weinig inspanning toch weer
wijzer geworden. Op basis van
datgene wat we op het net gevonden hebben zijn we verder gekomen en hebben we bevestiging
gekregen in het stellen van de
diagnose en het maken van een
behandelplan. Ook is het mogelijk om ons meer te verdiepen in
de materie door het achterhalen
van artikelen uit de lijst van referenties die we op de sites gevonden hebben.

Florus van der Giessen,
fysiotherapeut
Leids Universitair
Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
fvdgiessen @lumc.nl
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M.J. de Vos en D. Eygendaal

De totale elleboogprothese bij destructie van
de elleboog als gevolg van reumatoïde artritis
Bij langer bestaande destructieve reumatoïde artritis vertoont tussen de 41-68% van de patiënten
een destructie van de elleboog. De patiënt klaagt over ochtendstijfheid, in combinatie met belastingsafhankelijke pijnklachten welke in de elleboog diffuus worden aangegeven soms in combinatie met
recidiverende zwelling. In een later stadium kan een bewegingsbeperking optreden van met name
extensie en supinatie. Behandeling bestaat, behoudens het optimaliseren van anti-reumatica door de
reumatoloog, uit een synovectomie of plaatsen van een totale elleboogprothese. De resultaten na een
totale elleboogprothese zijn in het algemeen goed, doch de kans op complicaties zijn beduidend hoger
dan na totale heup- of knie-arthroplastiek.
Reumatoïde artritis (R.A.) is
een chronische aandoening die
gekenmerkt wordt door onder
andere gewrichtsontstekingen en
het vormen van reuma noduli.
De etiologie van R.A. is onbekend.
Als gevolg van recidiverende
gewrichtsontstekingen ontstaat
destructie van het gewricht wat
pijn en functieverlies met zich
meebrengt. De elleboog is niet
vaak als eerste aangedaan bij
R.A., dit is slechts in 2 –3% van
alle patiënten met R.A. het geval.
Bij langer bestaande destructieve
R.A. is tussen de 41-68% van de
patiënten behept met destructie
van de elleboog. 1
Behandeling

Als conservatieve therapie onvoldoende effect heeft gesorteerd is
chirurgische interventie geïndiceerd. Dit kan bestaan uit het
‘schoonmaken’ van de elleboog
(synovectomie), wat op arthroscopische wijze of open wijze
uitgevoerd kan worden. Een
andere optie is het plaatsen van
een kunstgewricht, een totale
elleboogarthroplastiek.
Historie

Vanaf 1925 zijn de eerste elleboogprotheses gebruikt op incidentele basis. Vanaf de jaren 80
is de elleboogprothese op grotere
schaal in gebruik geraakt.
De eerste elleboogprotheses
waren hemi-arthroplastieken;
alleen de distale humerus werd
voorzien van een prothese.

Figuur 1: een unconstrained type elleboogprothese (links)
en constrained (rechts)

Aanvankelijk bestonden deze
hemi-arthroplastieken uit rubber
of acryl.2 De resultaten na een
hemi-arthroplastiek waren matig
tot slecht, derhalve zijn na de
jaren 40 een aantal totale elleboogarthroplastieken, bestaande
uit een humerale en ulnaire component ontwikkeld. Er bestaan
3 typen totale elleboogarthroplastieken. Een constrained type,
beide prothese elementen zijn
met een scharnier verbonden,
rotatie in de prothese is niet
mogelijk, dit type wordt tegenwoordig niet meer gebruikt in
verband met slechte resultaten
in het verleden (fig.1).
Het tweede type is een semiconstrained type. De onderdelen
van de prothese zijn verbonden
met een scharnier dat een paar
graden rotatie toestaat. Bij het
derde unconstrained type bestaat
er geen verbinding tussen humerale en ulnaire component. De
nadelen van (semi) constrained

typen elleboogprotheses zijn de
hoge incidentie van loslating,
botresorptie rond de prothese
en breuk van de prothese. Dit
heeft te maken met het feit dat
de krachten over het scharnier
direct worden doorgeleid naar de
prothese, cement en aangrenzend
bot. Bij een unconstrained prothese is dit veel minder het geval,
waardoor de kans op loslating en
materiaalbreuk wordt verkleind.
Echter het gevaar van de unconstrained prothese is instabiliteit,
die uiteindelijk kan resulteren in

dissociatie van de ulnaire uit de
humerale component (fig.2). Dit
impliceert dat voor het implanteren van een unconstrained type
prothese het ligamentaire complex
van de elleboog intact moet zijn.
Figuur 2: röntgenfoto in AP en laterale
richting geluxeerde elleboogprothese.
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Figuur 3: de Larsen classificatie
voor radiologische destructie
van de elleboog als gevolg van
reumatoide artritis.

Figuur 4: röntgenfoto in AP en
laterale richting met Kudo totale
elleboogprothese (unconstrained).

<< Kliniek
Niet zelden geschiedt destructie
van de elleboog, als ook van de
schouders, ongemerkt, omdat de
disfunctie van polsen en handen
meer op de voorgrond staat.
De patiënt klaagt over ochtendstijfheid van de elleboog, in combinatie met belastings-afhankelijke
pijnklachten. Een periode met
rust doet de klachten verbeteren.
Vaak worden pijnklachten geïnduceerd door flecterende en
extenderende activiteiten alsmede
door roterende momenten onder
axiale druk. De pijn in de elleboog
wordt diffuus aangegeven en kan
gepaard gaan met recidiverende
zwelling van de elleboog. In een
later stadium kan een bewegingsbeperking optreden. Echter dit
is vaak niet het grootste bezwaar
voor de patiënt aangezien voor het
uitvoeren van ADL- activiteiten
ongeveer totaal 100˚ flexie en
extensie en 100˚ pro- en supinatie

noodzakelijk is.3 Bij lichamelijk
onderzoek kan een actieve synovitis gezien worden. Aan de
strekzijde van de elleboog komen
vaak reuma noduli voor of een
bursitis van de bursa olecrani.
Bij het functie-onderzoek valt
een crepitus op, met, afhankelijk
van de mate van destructie, een
beperking van rotaties (met
name supinatie) en extensie.
Persisterende actieve synovitis
kan een drukneuropathie veroorzaken van de nervus ulnaris,
aangezien deze aan de mediale
zijde vlak over het gewrichtskapsel loopt. De patiënt geeft
een dysaesthesie aan in de 4e en
5e vinger, soms in combinatie
met een zwakte van o.a. de
abductor minimi. Bij gevorderde
destructie van het gewricht kan
er een insufficiëntie ontstaan van
het mediale of laterale ligamentaire complex. Dit resulteert bij
lichamelijk onderzoek in valgus
of posterolaterale instabiliteit.
Radiologie

Radiologisch is er vaak sprake
van een langzaam progressief
beeld met gewrichtsspleet- versmalling en tenslotte gewrichtsdestructie. Deze destructie wordt
geclassificeerd volgens LarsenDale en Eek (fig.3). Met behulp
van echo en MRI is het goed
mogelijk een synovitis te detecteren en zo de indicatie stellen voor
een synovectomie.
Therapeutische opties

Bij persisterende synovitis,
ondanks optimale behandeling
door de reumatoloog met antireumatica, bestaat er een indicatie voor een arthroscopische of
open synovectomie.
De bewegingsuitslagen van de
elleboog na een synovectomie
blijven nagenoeg gelijk.
Met betrekking tot reductie van
de pijnklachten zijn de resultaten
na synovectomie minder dan
na het plaatsen van een totale
elleboogprothese.4 In sommige
gevallen, met name patiënten
met een juveniele R.A. kan
het verrichten van een resectie14

arthroplastiek een optie zijn.
Hierbij wordt het resterende
kraakbeen uit het gewricht verwijderd en vervangen door een
interponaat van huid of spier.
Door deze arthroplastiek wordt de
pijn in het algemeen gereduceerd
doch de resultaten met betrekking
tot mobiliteit en stabiliteit zijn
teleurstellend. Bij de meeste
mensen met een Larsen 3-5
classificatie op de röntgenfoto
en ernstige pijn zal tegenwoordig
een totale elleboogprothese
geplaatst worden. Hoewel de
kans op complicaties in de vorm
van infectie, wondstoornissen,
nervus ulnaris uitval en luxatie
van de prothese, in het eerste jaar
na het plaatsen van een unconstrained totale elleboogprothese
hoog zijn, lijken door recente
modificaties de lange termijnresultaten te verbeteren4 (fig.4).
Tijdens de ingreep, welke in het
algemeen 2 uur duurt, wordt via
een posterieure of posterolaterale
benadering, na identificeren van
de nervus ulnaris, het humerale en
ulnaire bot voorbereid middels
boren en reamers. De radiuskop
wordt gereseceerd. Na proefpassen
met een proefprothese wordt uiteindelijk de definitieve prothese
gecementeerd of ongecementeerd
geplaatst. De nabehandeling is
afhankelijk van het type prothese
dat geplaatst is en de gebruikte
benadering. Bij een posterieure
benadering is in het algemeen
actieve extensie niet toegestaan
gedurende een periode van 4-6
weken. Semi-constrained protheses worden gebruikt bij patiënten
met preoperatieve instabiliteit als
gevolg van destructie van ligamentaire structuren5 (fig.5).
Resultaten en beloop

Eerdere publicaties tonen resultaten met bijna complete verlichting in de pijnbeleving. Ook een
toegenomen functie in vooral het
flectietraject behoort tot een
beter eindresultaat. 6
Na-onderzoek bij protheses
geplaatst in de jaren `90 gaven
eigenlijk dezelfde eindresultaten
en een beter inzicht in de com>>
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plicaties zoals de eerder genoemde
drukneuropathie en loslating van
de prothese. De meest frequente
indicatie om een revisieoperatie
te verrichten was de loslating van
de ulnacomponent.7 Ondanks
de vele tegenslagen die bij de

prothesiologie van de elleboog de
revue zijn gepasseerd, lijkt er met
betere operatieve planning en
modificaties van de protheses een
beter eindresultaat in zicht. 76%
van de patiënten heeft inmiddels
een survival van 10 jaar.
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Ronald Nellestein

Applicatie protocollen CD-rom van de VGN
Eindelijk is het dan zover. De CD-rom Applicatie Protocollen VGN
is klaar. Het is een behoorlijke klus geweest met nogal wat gevolgen.
Er zijn namelijk commissieleden in een jaar grijs geworden, anderen
hebben naar de fles gegrepen, verschillende huwelijken zijn op de
klippen gelopen, gipskamers in het land liggen volledig overhoop en
het aantal RSI patiënten is binnen de vereniging fors toegenomen.
Maar gipsend Nederland kan nu gebruik gaan maken van de
applicatie protocollen en het is het allemaal waard geweest.
Er is gekozen voor een CD-rom
omdat de kosten van een gedrukte
syllabus erg hoog zijn en met
behulp van de CD-rom kan een
ieder de gehele of een deel van
de CD-rom uitprinten. Ook is
het mogelijk om via de VGN
website later bijgewerkte of
nieuwe protocollen te downloaden.We hebben gekozen
voor PDF bestanden. Met
PDF (portable document file)
bestanden is het mogelijk om alle
protocollen in een uitstekende
print kwaliteit (300 dpi) op een
CD-rom te krijgen wat met geen
enkel ander bestand mogelijk is.
Wel heb je voor het lezen van de
CD-rom het programma Adobe
Acrobat nodig. Een ingepakte
versie staat op deze CD-rom.

Met PDF bestanden is het
mogelijk om alle protocollen
in een uitstekende print
kwaliteit (300 dpi) op een
CD-rom te krijgen
De CD-rom bevat 93,4 Mb aan
data. Met PDF is een geringe
interactiviteit mogelijk, wat het
snel vinden van het gewenste
protocol mogelijk maakt. We
hebben niet voor een multimedia
CD-rom gekozen, omdat multimedia programma`s zijn ontwor-

Op de startpagina
vindt u de gewenste
protocollen
onderverdeeld
in rubrieken.
pen voor het maken van interactieve websites of interactieve
CD-rom`s. Deze CD-rom`s zijn
bedoeld om op het scherm van
de computer bekeken te worden.
Er is veel interactiviteit mogelijk
maar voor het werken met grafische bestanden zijn deze programma`s minder geschikt. En
als ze dan gebruikt worden, zijn
de print onderdelen opgemaakt
in 72 dpi, wat een slechte print
kwaliteit geeft. Daarnaast zijn de
kosten voor het ontwikkelen van
een interactieve CD-rom vele
malen hoger.
Op de CD-rom vindt u een
startpagina. Op deze startpagina
vindt u de gewenste protocollen
onderverdeeld in rubrieken. Als
een protocol d.m.v. een fotoreportage aanvullende informatie
heeft, dan vindt u voor de naam
van het protocol een fototoestel.
Als u daar op dubbelklikt wordt u
doorgelinkt naar de fotoreportage.
Vanuit de fotoreportage kunt u
doorlinken naar het bijbehorende
protocol. Dit doet u door te
dubbelklikken op het protocolnummer bovenaan de pagina.
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De startpagina hoeft niet
gebruikt te worden. De protocollen staan namelijk gerangschikt in de verschillende mappen en kunnen ook afzonderlijk
benaderd worden.
De CD-rom is zo opgezet dat
nieuwe of bijgewerkte protocollen van de VGN internetsite
gedownload kunnen worden.
Het is dan wel nodig de mappen
en de startpagina van de CD-rom
naar de harde schijf te kopiëren.
De gedownloade bestanden
moeten vervolgens naar de
gewenste mappen worden
gekopieerd, waar het nieuwe
bestand het oude overschrijft.
Namens de commissie kan ik
u zeggen dat wij hopen dat de
protocollen een belangrijk hulpmiddel zullen zijn op uw werkplek waardoor de kwaliteit van
de immobiliserende verbanden
zullen verbeteren.

De protocollen staan
namelijk gerangschikt
in de verschillende
mappen en kunnen
ook afzonderlijk
benaderd worden.
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BSN medical introduceert
nieuw scholingsmateriaal
Als producent en leverancier van tapes en klevende windsels
besteedt BSN medical veel aandacht aan ondersteuning en
services naar de gebruikers van haar producten.
Een goed voorbeeld hiervan is
het organiseren van tapeworkshops voor fysiotherapeuten en
sportverzorgers, maar ook voor
gipsverbandmeesters, huisartsen
en doktersassistentes.
Men ontwikkelt momenteel
een nieuwe workshop, in nauwe
samenwerking met vooraanstaande
medewerkers van zowel de opleidingsinstituten als van het Sportmedisch Centrum KNVB.
Over de voortgang in deze ontwikkeling zal uiteraard tijdig de
benodigde informatie worden
verstrekt.
Omdat BSN veel belang hecht
aan scholing rond haar producten heeft zij onlangs een nieuw
element aan de scholingsmaterialen toegevoegd. In opdracht is
namelijk de heldere en educatieve
CD rom ‘tapen en bandageren
stap voor stap’ vervaardigd.
Deze CD-rom bevat helder en
instructief beeldmateriaal en is
onderverdeeld in een viertal
modules:

Algemene informatie:
hierin wordt de achtergrond
van het functioneel immobiliseren, alsmede functies en
indicaties van tapebandages
toegelicht
● Grondbeginselen:
deze module omvat de basisprincipes van dekbandages,
anker-, werk-, fixatie- en
eindstroken
● Applicaties:
stap voor stap worden een
aantal applicaties doorgenomen
van zowel de bovenste als
onderste extremiteiten, o.a.
de van Unen en de Coumans
bandage
● Productinformatie:
omvat een korte omschrijving
van de toegepaste BSN materialen zoals Leukotape,
Strappal, Acrylastic,
Tensoplast en Elastoplast
●

In eerste instantie zal BSN de
opleidingsinstituten en beroepsverenigingen voor sportverzorgers en fysiotherapeuten hiermee
benaderen, zodat deze kunnen
beschikken over actuele en over-
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zichtelijke materialen. De CDrom zal vervolgens ter beschikking
worden gesteld aan de gipsverbandmeesters in de ziekenhuizen.
Wilt u meer weten, neem dan
gerust contact op met:
BSN medical BV
Bolderweg 2 “de Vaart”
1332 AT ALMERE
Telefoon:036 - 5389 561
Fax:
036 - 5389 566
e-mail: info@bsnmedical.com
of bezoek de onlangs vernieuwde
website: www.bsnmedical.nl.
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René van der Lugt

Toepassing
tromboseprofylaxe
op de gipskamer
In de zomer van 2002 heeft de afdeling traumatologie van
het Erasmus Medisch Centrum (EMC) te Rotterdam haar
beleid ten aanzien van tromboseprofylaxe bij patiënten met
een immobilisatie van de onderste extremiteit gewijzigd
van orale naar subcutane toediening. De vraag doet zich
nu voor of men in de praktijk in staat is dit zelf te doen.
Alle patiënten die worden behandeld met een bovenbeen(loop)gips, kniekoker of onderbeen
(loop)gips krijgen een Laag
Moleculair Gewicht Heparine
(LMGH) toegediend gedurende
de immobilisatieperiode. Een
LMGH dient subcutaan toegediend te worden. Deze vraag
vormde de aanleiding om dit
aspect daadwerkelijk te gaan
onderzoeken. De vraag doet zich
nu voor of men in de praktijk in
staat is dit zelf te doen of anders
door een derde. Want als een
patiënt (of partner) niet durft/
kan injecteren, dan mist de
behandeling zijn doel.
Wetenschappelijke
onderbouwing

Het belang van trombose profylaxe bij patiënten met een immobilisatie van de onderste extremiteit is de laatste jaren uitgebreid
onderzocht. Diverse studies zijn
verschenen waarbij duidelijk is
geworden dat na bepaalde ingrepen en traumata het risico op het
ontstaan van veneuze tromboemboliën (VTE) tot 2 maanden
blijft bestaan. In meer dan de
helft van de gevallen ontstaat
VTE zelfs na ontslag uit het ziekenhuis1;2. Tot op heden zijn er
enkele studies gepubliceerd die
concluderen dat verlengde profylaxe met een LMGH bij patiënten
met een trauma aan de onderste
extremiteit zinvol is3-5. Mede
daarom wordt door het kwaliteitsinstituut voor de gezond-

heidszorg, het CBO in de door
hun uitgegeven richtlijn ‘Diepe
veneuze trombose en longembolie’ verlengde tromboseprofylaxe
met een LMGH aanbevolen6.
Aan het gebruik van cumarinederivaten kleven verder nog de
volgende nadelen:
- de toepassing vereist een
strikte laboratorium controle en dosisaanpassing in
verband met het risico op
bloedingen9.
- het gebruik van NSAID’s
heeft een negatief effect op
de stabiliteit van de cumarinederivaten. Juist bij deze
patiëntengroep wordt deze
medicatie veelvuldig
gebruikt10 .
● Bij de toepassing van een
LMGH zijn de volgende
nadelen bekend:
- haematomen op de injectieplaatsen
- zelden: erytheem, vaatkrampen, astma bronchiale, collaps 10 .
●

Middelen van toediening

Trombose profylaxe kan geschieden door het oraal gebruik van
cumarinederivaten (oa. sintromitis) of subcutane toediening van
een LMGH (oa. fraxiparine,
fragmin).
De keuze voor het toedienen van
een LMGH in plaats van cumarinederivaten komt voort uit de
volgende overwegingen:
● Er is een significant hogere
effectiviteit waargenomen bij
patiënten die een electieve
heupoperatie hadden ondergaan en voor de verlengde profylaxe een LMGH toegediend
kregen in plaats van een cumarine derivaat7;8.
● Uit diverse studies blijkt dat
verlengde trombose profylaxe
middels een LMGH een forse
vermindering geeft van het
aantal VTE’s. Hiertegenover
staat geen toename van het
aantal grote bloedingen4.

het gebruik van een LMGH.
De arts besluit tot inclusie van de
patiënt en informeert deze over
het gebruik van de trombose
profylaxe. Tevens wordt een
recept geschreven voor de duur
van de immobilisatieperiode.
De gipsverbandmeester informeert en demonstreert het toedienen van de subcutane injectie.
De daadwerkelijke injectie wordt
door de patiënt zelf of diens partner gedaan.
Tijdens de immobilisatieperiode
zijn er 2 scoringsmomenten: bij
de eerst volgende poliklinische
controle en aan het einde van de
immobilisatieperiode. Er wordt
vastgelegd of het toedienen van
de injecties nog problemen opleverde. Ook de verdraagzaamheid
van de patiënt op een LMGH
wordt gescoord.
>>

Opzet van het onderzoek

50 personen worden tijdens hun
immobilisatieperiode gevolgd op

Soort immobilisatie

Tabel 1

aantal patiënten
(N= 50)

%

43

86

Spalk knie, gevolgd door kniekoker

4

8

Bovenbeen(loop)gips

3

6

Spalk onderbeen, gevolgd door circulair onderbeenloopgips
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Tijdens het tweede meetmoment
(beëindiging immobilisatieperiode) scoort de toedieningswijze
voornamelijk goed/ uitstekend
(45/50 = 90%). Bij 3 personen
(3/50 = 6 %) valt de score slecht/
matig. Dit wordt veroorzaakt
door de angst om de injectie toe
te dienen. Ook de taalbarrière
blijkt een struikelblok te zijn
omdat de gegeven (mondelinge
en schriftelijke) informatie en
instructies niet goed zijn overgekomen.

Exclusie criteria:
● kinderen < 16 jaar
● bekend met trombose
● semi- rigide enkeltape
Resultaten

In de periode september 2002
tot maart 2003 zijn 50 personen
gevolgd die op de gipskamer zijn
gestart met het gebruik van een
LMGH. Het betrof 28 mannen
en 22 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar (16- 65)
(zie tabel 1).
De geplande immobilisatieduur
bedraagt voornamelijk 6 weken
(min.1 week, max. 12 weken).
De meest voorkomende behandeling bestaat uit een spalk
voor het onderbeen gedurende
1 week, gevolgd door een
onderbeenloopgips gedurende
5 weken.
Het injecteren gebeurt voornamelijk door de patiënt zelf
(34/ 50 = 68%). In andere gevallen (16/50 = 32%) is meestal de
partner de toediener.
Tijdens het eerste meetmoment
(1e poliklinische controle) scoort
de toedieningswijze van een
LMGH uitstekend (46/50 =
92 %). Bij 4 patiënten blijkt de
angst om daadwerkelijk te injecteren een belemmerende factor,
zodat matig/ slecht wordt gescoord (4/50 = 8%).

Er is ook gekeken naar de verdraagzaamheid van de patiënt
voor een LMGH.
7 patiënten hadden klachten
t.a.v. verdraagzaamheid voor de
injecties. In 6 gevallen (12%)
betrof het blauwe plekken bij
de injectieplaatsen, ondanks het
advies om dagelijks te variëren
van toedieningsplaats. 2 patiënten werden regelmatig duizelig
na de injectie. Verder werd 1 maal
een spontane bloedneus en 1 maal
een gesprongen adertje in het
oog genoteerd. Deze klachten
verdwenen binnen korte tijd en
bleven zonder gevolgen.
Uiteindelijk beëindigen 48
patiënten (48/50 = 96%) het
onderzoek volgens plan. Het
onderzoek wordt bij 2 patiënten
(2/50 = 4%) vroegtijdig beëindigd in verband met therapie
ontrouw.
Discussie/nabeschouwing

Wat laat dit (korte) onderzoek
ons zien?
In de eerste plaats blijkt de toediener meestal de patiënt zelf te
zijn. Na informatie over de
behandelmethode en demonstratie van de toedieningsmethode
blijken de meeste patiënten
goed/uitstekend in staat om de
injectie daadwerkelijk te geven.
Een voorwaarde is dat er goede
communicatie mogelijk is. Een
taalbarrière vormt een extra hindernis waarop ingespeeld dient te
worden.
Het optreden van haematomen
vormt soms een probleem. Het is

nooit aanleiding geweest tot het
staken van de therapie. Spreiding
van de injectieplaatsen en controle op de toedieningsmethode
zijn noodzakelijk (oa. het nawrijven op de injectieplaats is een
belangrijke veroorzaker van
haematomen).
De gipsverbandmeester levert
een belangrijke bijdrage aan
de behandeling en gaat verder
dan alleen een goed aangelegde
immobilisatie. Ook voorlichting, instructie en controle behoren tot het takenpakket van de
gipsverbandmeester. Geduld, het
maken van tijd voor informatie
en demonstratie én overtuigingskracht zijn hierbij de sleutelwoorden voor een succesvolle
“totaal behandeling”.
Samenvatting

De resultaten van het onderzoek
laten zien dat de patiënt (of zijn
partner) bereidt is om de subcutane injectie daadwerkelijk toe te
dienen en dat dit ook goed verloopt. De gipsverbandmeester
heeft een belangrijke rol in het
geven van voorlichting, het
demonstreren en de controle
op de toedieningswijze.

René van der Lugt,
gipsverbandmeester
Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molenwaterplein 40
3015 Rotterdam
r.vanderlugt@erasmusmc.nl
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Vanuit de schoolbanken
Bij- en nascholing “Hand- en vingerletsels”.
Dit jaar werden in het Erasmus MC drie scholingsdagen
georganiseerd over het onderwerp “hand- en vingerletsels”.
Een verslag van één van de scholingsdagen trof u in het
vorige nummer. Zo’ n 70 gipsverbandmeesters uit den
lande (met overzeese gebiedsdelen en Vlaanderen) hebben
de scholingsdag gevolgd. Dit geeft wel aan dat de scholing
aan een grote behoefte voldoet. Het aantal positieve reacties
werkt voor de Opleidingscommissie zeer motiverend en we
gaan op de ingeslagen weg verder.

De LOG 2002 is begonnen aan het 2e jaar, naast 3 cursusweken komen ook de externe stages en het verrichten van
onderzoek aan bod.
De LOG 2003 is in oktober met de opleiding gestart.
Voordat de opleiding begon heeft men al de module A-01
moeten doornemen (zelfstandig leren) om sturing aan het
eigen leerproces te kunnen geven. Verder gebruikt deze
groep als eerste de vaardigheidsprotocollen die door de
VGN zijn ontwikkeld: een goed voorbeeld van de samenwerking van VGN en Opleidingsinstituut.

Bij- en nascholing “Thoracale en lumbale kyfosen”
Op vrijdag 16 januari vindt in de St Maartenskliniek
te Nijmegen de volgende bij- en nascholingsdag plaats.
Het onderwerp luidt: “de verschillende vormen
van thoracale en lumbale kyfosen en de behandelingen hiervan”. De ochtend bestaat uit theorie
en de middag uit praktijk.
Opgeven voor 15 december via e- mail bij:
H.Cornelissen@maartenskliniek.nl
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen.
Op de website van de VGN kunt u nadere informatie vinden.

Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt
Voorzitter Opleidingscommissie

Actueel LOG- nieuws
Op donderdag 25 en vrijdag 26 september waren
de eindpresentaties van de studenten van de LOG
2001. Inmiddels heeft de diplomering plaatsgevonden en is de beroepsgroep weer 15 gediplomeerde
collega’s rijker.
Diplomering LOG 2001

Nascholing

Na het enorme succes van de
nascholing hand-en vingerletsels
gaat de opleidingscommissie weer
een nascholing verzorgen.
Deze scholing staat in het teken
van wervelkolomaandoeningen en
vindt plaats in het spine center of
excellence, de Sint Maartenskliniek te Nijmegen.
Het onderwerp van deze dag is
de verschillende vormen van
thoracale- en lumbale kyfosen
en behandelingen hiervoor.
Programma overzicht van
vrijdag 16 januari

Het ochtendprogramma dat om
9.30 uur begint, bevat vooral
veel theorie.

Dr.M. de Kleuver, wervelkolomspecialist, zal ongeveer 2 uur
spreken. In het kort zal hij de
anatomie en de biomechanica
van de wervelkolom behandelen.
Daarna bespreekt hij de pathologie van de wervelkolom. Aan bod
komen;
● M.Scheuermann en echondrosis lumbalis en de behandeling
● M.Bechterew kyfose en de
behandelmethode.
Hierna volgt een voordracht van
Dr. Jonsberger, spine fellow. Hij
zal het onderwerp inzakkingfracturen, oorzaken en behandeling
bespreken.
Helmie Cornelissen vervolgt het
programma met een uitleg over
20

de verschillende technieken van
behandeling in een gipskorset.
Het middagprogramma bestaat
uit praktijk.
In het gloednieuwe skills lab kan
er onder leiding van een aantal
gipsverbandmeester uit de
Sint Maartenskliniek geoefend
worden.
De dag wordt afgesloten met de
uitreiking van de certificaten en
een borrel.
Deelnemers aan deze scholing
willen we meer betrekken bij de
te behandelen onderwerpen. Wij
zouden het daarom leuk vinden
als er vooraf, bijvoorbeeld bij
aanmelding, een voorkeur wordt

aangegeven welke diverse korsetten geoefend moeten worden.
Het theorie gedeelte kan interactiever worden als er vooraf al casussen of vragen ingeleverd worden.
Aanmelden

Belangstellende gediplomeerde
VGN- leden kunnen zich voor
15 december aanmelden.
Er kunnen maximaal 30 deelnemers toegelaten worden, dus
reageer snel.
Helmie Cornelissen,
gipsverbandmeester,
st. Maartenskliniek
H.Cornelissen@maartenskliniek.nl
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Op zaterdag 8 november as. is er een
symposium in Zwolle met als thema:
de direkt postoperatieve behandeling
van een patiënt met een
onderbeensamputatie.
Voor verdere informatie zie de vorige uitgave van `In dit Verband`.
Info:
dr. E.H. Emmelot,
Isala Klinieken te Zwolle.
harsevog@sophia.nl

Agenda
Op 4 en 5 november as. organiseert de
Woundcare Consultant Society (WCS)
haar negende Wondcongres. De twee
dagen in de Jaarbeurs te Utrecht zullen
weer volledig gevuld worden met centrale
sessies, parallelsessies, workshops en
discussiebijeenkomsten.
Ook zal de commercie met meer dan
30 stands aanwezig zijn!
Het thema van het congres is
`Van zwaluwstaart naar apenstaart`.
Ook zal de diabetische voet uitgebreid
besproken worden.
Voor info zie de website van de WCS:
www.wcs-nederland.nl

Nursing Event 2003
Op 16 en 17 december wordt in het World
Trade Centrum (WTC) in Rotterdam het
Nursing Event 2003 gehouden. Dit onder
auspiciën van Elsevier Gezondheidszorg.
Dit jaar vinden de Nursing Dagen niet plaats.
Nursing organiseert daarentegen haar eigen
Nursing Event. Het nivo van de workshops is
flink verhoogd: zeker 80 workshops zullen
gegeven worden, waaronder die over de
`Diabetische Voet` en algemene wondverzorging. Zeker 4000 verpleegkundigen van
allerlei allooi zullen deze twee dagen bezoeken.
Een enorm aan scala commerciële bedrijven geven ook acte de presence.

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. J. Ruhe,
penningmeester
dhr. R. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra
mw. T. Kalkman - Baelde,
ledenactiviteiten

Voor informatie:
Marcellino Bogers
Elsevier Gezondheidszorg
3600 BC Maarsen
tel 0346-577323
fax 0346-577302
www.nursingevent2003.nl
gonny.van.kessel@reedbusiness.nl

dhr. J.R. Wijma,
Redactie 'In dit Verband'
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Van het VGN bestuur
Het VGN-bestuur wordt toenemend
geconfronteerd met de vragen die leven
rondom de taakherschikking in de zorg.
Tijdens de voorgaande Algemene
Ledenvergadering was dit een belangrijk
punt van bespreking de voordrachten
van Dr. Hammacher en mijzelf
schetsten diverse aspecten rondom
die problematiek.
De vraag hoe wij als gipsverbandmeesters binnen het gehele palet van
de taakherschikking in de zorg onze rol
nu en in de toekomst kunnen vervullen
was voor het VGN bestuur aanleiding
tot de installatie van een commissie die
de (door) groeimogelijkheden voor de
gipsverbandmeester in kaart zal gaan
brengen.
Taakherschikking

Deze commissie bestaat uit de heren
Severijns, Nellestein, Reijnders, Schaft
en van den Berg is inmiddels enkele
keren bijeen geweest. De eerste maal
was het in kaart brengen van de huidige
situatie en het vermoedelijke beeld op
termijn.
De tweede keer heeft deze commissie
zich uitgebreid door een externe deskundige laten informeren aangaande de
verschillen tussen de Nurse Practitioner
(NP) en de Physician Assistant (PA) en
de mogelijkheden die dergelijke opleidingen bieden zeker wanneer gekeken
wordt naar de verantwoordelijkheid en
de zelfstandige bevoegdheid.
Bezien wordt waarom er aan taakherschikking zou moeten worden gedaan.
Van groot belang is het gegeven dat er
een grote zorgvraag op de ziekenhuizen
afkomt die vraagt om een efficiënte
aanpak.
Inmiddels is wel duidelijk dat veel
(medische) zorgvragen die tot nu toe
door de arts werden beantwoord zeer
goed door ervaren en gespecialiseerde
verpleegkundigen, bijvoorbeeld gipsverbandmeesters kunnen worden
beantwoord.
Werkafspraken, protocollen en autorisaties zijn hierin ingevolge de wet-BIG
belangrijke instrumenten.
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Een ander belangrijk aspect dat voor
de zorg van de patiënt waardevol is,is
dat een beroepsbeoefenaar de mogelijkheid heeft tot een integrale aanpak.
Dit spaart tijd en maakt de gipsverbandmeester tot een zeer nuttige schakel in het gehele behandelproces rond
de patiënt die zich op de gipskamer
presenteert. We houden u op de hoogte!
Beroepsdeelprofiel

Vanuit die visie werd door een andere
bestuurscommissie in nauwe samenwerking met de AVVV de afgelopen
tijd zeer hard gewerkt aan de realisatie
van het Beroepsdeelprofiel van de gipsverbandmeester.
Commissieleden zijn de heren van der
Lugt, Reijnders, Schaft en van den Berg.
De gipsverbandmeester kende een
beroepsprofiel sedert 1992. De insteek
was toen enigszins paramedisch georiënteerd. De opzet van het huidige
profiel is in de vorm van een deelprofiel,
gebaseerd op het basisprofiel van de
verpleegkundige en daardoor aanzienlijk meer verpleegkundig georiënteerd.
Het nieuwe beroepsdeelprofiel geeft
meer dan het vorige profiel uitdrukking
aan het geïntegreerde takenpakket
van de gipsverbandmeester, waarin de
verpleegkundige basis naadloos wordt
aangevuld met technische handelingen
waarvan een deel een medische oorsprong heeft.
Belangrijk was in deze de ondersteuning
door de AVVV in de persoon van Caren
de Wit. Zij coachte de commissie door
het traject dat diende te worden doorlopen voor de realisatie van het deelprofiel.
Tijdens een recente bestuursvergadering van de VGN werd het deelprofiel
gepresenteerd aan de overige bestuursleden. Deze plaatsten waar nodig nog
kanttekeningen, welke nu worden
verwerkt.
Tijdens de ALV van 7 november a.s.
zal het concept beroepsdeelprofiel
aan de leden van de VGN worden
gepresenteerd.

Toelichtingen zullen worden gegeven
door Caren de Wit (AVVV), Jan Cees
Reijnders (coördinator van deze commissie) en door een vertegenwoordiger
van een 15 tal VGN-leden tellende
leescommissie die als voorbereiding op
de Ledenvergadering namens de leden
een diepere studie van het deelprofiel
maakten.
Het bestuur is benieuwd naar de
mening van u als leden van de VGN!
Protocollen

De protocollen zijn klaar en worden
op dit moment op CD geperst.
Ook dit grote project kon worden
gerealiseerd met de financiële ondersteuning van de AVVV en was niets
geworden wanneer Liesbeth Rietra
daar met de protocollen commissie
niet geweldig veel tijd en energie in
had gestoken!
De protocollen zullen aan alle VGNleden worden toegestuurd en als basis
van de behandelingen en de praktijkopleiding gaan dienen.
Zoals u ziet worden de nodige grote
projecten tot een goed einde gebracht.
Het VGN-bestuur nodigt u uit deel te
nemen in commissies om met elkaar de
VGN vitaal te houden en het beroep
vorm te geven. Veel schouders zijn
nodig om de lasten te verdelen.
Het bestuur hoopt voorts u allen
te ontmoeten tijdens de ALV van
7 november en/of op een van de
congressen die worden georganiseerd.
Peter van den Berg,
secretaris van de VGN

Jaargang 13, oktober 2003

Arjan Harsevoort

Verslag van het minisymposium over
“Ketenzorg na wervelkolomchirurgie”
welke gehouden werd op 10 maart jl. in de Isala klinieken te Zwolle
De doelstelling van het symposium was voor een gipsverbandmeester nu niet erg interessant;
deze behelsde de inventarisatie van werkwijzen, geïnteresseerden, en de invoering van een eenduidig
beleid m.b.t. fysiotherapie. Dit moet dan Zwolsche model neurochirurgie en fysiotherapie gaan heten.
Onze belangstelling ging vooral uit naar de verschillende sprekers.
Het symposium begon met de
behandeling van een enquête,
met een interactief deel in de verwerking daarvan. Duidelijk werd
dat er nog veel te optimaliseren
was, vooral in de communicatie
tussen arts en fysiotherapie in de
1e lijnszorg.
Neurochirurg Dr. de Beer had
een interessante uiteenzetting
over de operatieve benhandeling
van HNP. Verschillende onderzoeken tonen ook zeer verschillende resultaten. Volgens dr. de
Beer was de moraal van dit verhaal dat er niet goed onderzoek
mogelijk is, en dat daarmee veel
wegen naar Rome leiden.
Er is wel veel onderzoek gedaan
naar de discotomie, maar dit is
niet erg hoopgevend. Gekozen is
dan ook voor een nieuwe
methode. Het uitgangspunt is
ruimte te creëren tussen de wervels zodat deze kan worden opgevuld met spongiosa en callusvorming waardoor een blok
ontstaat, De zo genoemde PLIF .
Als volgende spreker was uitgenodigd dr.W.A van der Brink,
neurochirurg. Na een uiteenzetting van de anatomie, waarbij het
vergelijk gemaakt werd van de
rug met een hijskraan: “Het gaat
om balans en stabiliteit”.
Er werden een aantal getallen
losgelaten waaruit bleek dat in
Zwolle van de 1234 aantal ingrepen in de wervelchirurgie er uiteindelijk 171 in aanmerking
kwamen voor fixatie. Hierbij
ging het voornamelijk om degeneratie, fracturen en olisthesis.

De behandeling is er op gericht
om decompressie te verkrijgen,
neurologisch letsel voorkomen
en stabiel fixatie te verkrijgen
waarbij men kan mobiliseren
m.b.v. leefregels.
Ondanks antibiotica, het correcte
instrumentarium en zelfs neuronavigatie systemen blijft het een
risicovolle operatie.
Fysiotherapeut Hans Varenbrink
gaf een verhaal over de functie
van de fysiotherapie, en de stoornisgerichtheid van de behandeling. Ook werd gekeken naar de
meerwaarde van een multifunctioneel team. Daarnaast werd
gekeken naar de wijze van behandelen en de intensiteit daarvan.
Duidelijk werd dat er veel verschillen zitten in de zorg in de
eerste en tweede lijns en dat lang
niet iedereen overtuigd is van een
eenduidige behandeling door het
Zwolsche model in de toekomst,
of een specifieke groep tweede
lijn fysiotherapeuten die zich
speciaal richten op de wervelkolom.
Op de vraag die werd gesteld:
“wie verandert nu iets aan de
behandeling na deze avond?”,
kon 1 fysiotherapeut bevestigend
antwoorden
Neurochirurg dr. D.J.Zeilstra
hield een prachtige monoloog
over het in beweging houden van
de rug. Dit allemaal dankzij de
vernieuwde discusprothese.
Al in 1964 werd door Fernström
een prothese geplaatst, maar het
grote probleem van deze kogelvormige prothese was het weg-

zakken, tegenwoordig moet de
prothese 40 jaar mee kunnen
gaan en daardoor 85.000.000
load cycles aankunnen (Hedman
TP , Kostiuk JP et al. Spine 16,6
(1991).
Indicatie naast de leeftijd (25-50
jaar)om een dergelijke prothese
te plaatsen zijn:
● Belastingsafhankelijke pijn
● Versmalde en black disc op de
CT-scan
● Discus hoogte < 50-60%
● Geen facethypertrofie met
stenose
● Geen spondylolisthesis
● Diepe lage mediale rugpijn

een kunstdiscus die resultaten
dan juist beter zijn en ook nog
eens 10-15 jaar later (niet onafhankelijk onderzoek van de
fabrikant geeft een percentage
van goed resultaat aan van 93%)
Mening

De presentaties van en voor
fysiotherapeuten, en de doelstelling van het bereiken van
een “Zwolsch model” was interessant voor een fysiotherapeut,
maar kon niet rekenen op veel
steun uit de zaal. Het is jammer
dat er geen aandacht was voor
het voortraject in de behandeling van chronische lage rugklachten en hoe deze aantallen
van patiënten zich verhouden
met het uiteindelijk aantal
patiënten dat wordt geopereerd,
maar dat lag dan ook niet in de
doelstelling. De neurochirurgen
hadden goed voorbereide en
interessante presentaties waarvan
vooral de laatste erg vernieuwend
was.

De prothese geeft een snellere
immobilisatie, waarbij de patient
zelfs aangemoedigd dient te worden weer normaal te gaan bewegen. Het vereist geen specifieke
nabehandeling al blijft men wel
langdurig onder controle, omdat
de werking van de prothese op
lange termijn niet bekend is.
In tegenstelling tot een spondylodese is een arthroplastiek
Voor meer informatie:
bewegelijk, fysiologisch en heel
J.J.Varenbrink@Isala.nl
belangrijk, het geeft geen extra
belasting aan de aangrenzende
segmenten.
Verder blijft na een arthroplastiek de optie tot het vastzetten
van een wervel open, waar bij een
spondylodese de optie kan zijn.
Conclusie van het geheel is dat
de arthroplastiek een fysiologische methode is met goede resultaten.
De resultaten van Alif en andere
vormen van spondylodese zijn
ook goed, alleen nemen die
resultaten af na 4 jaar, terwijl bij
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De Unie

Uitgebreide reactie De Unie op regeerakkoord

‘Meedoen, meer werk, minder regels’
De vakcentrale MHP, waarbij we
als Unie zijn aangesloten, heeft
onder ander door middel van een
brief aan de Tweede Kamerleden
gereageerd op het regeerakkoord
van het nieuw te vormen kabinet.
Het is primair de taak van de
vakcentrale invloed uit te oefenen
op de beleidsvoornemens zoals dat
in het zogenaamde hoofdlijnenakkoord met de titel “meedoen,
meer werk, minder regels” staat
verwoord. Uiteraard zal De Unie
als lid van de vakcentrale de
noodzakelijke bijdrage leveren
om de gevraagde invloed van
de vakcentrale op de beleidsvoornemens te realiseren.
De Unie heeft vooral een taak bij
het arbeidsvoorwaardenoverleg in
de ondernemingen en bedrijfstakken. De huidige economische
situatie en de daarbij behorende
beleidsvoornemens van het
nieuw te vormen kabinet werken
uiteraard door in dat overleg. De
Unie kiest nadrukkelijk voor een
prominente rol op het decentrale
niveau, omdat daar de toekomst
van onze voorspoed ligt.
De volgende uitgangspunten zullen door De Unie in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de ondernemingen en bedrijfstakken
gehanteerd worden.
Visie van De Unie op het
te voeren beleid

Bezuinigingen en lastenverzwaringen vormen ons inziens teveel
het adagium van het nieuwe
kabinet. Daarmee dreigt het gevaar
dat de huidige economische crisis
onvoldoende bezworen zal worden.
De Unie erkent weliswaar dat in
de huidige economische situatie
niet aan bezuinigingen ontkomen
kan worden, maar we pleiten
tevens voor investeringen in met
name de arbeidsproductiviteit.
Naar onze mening ligt in de investering in mensen en daarmee de

verhoging van de arbeidsproductiviteit de sleutel voor een structureel economisch herstel.
Wij hebben daarbij de volgende
overweging
De sociaal economische toekomst
van Nederland wordt grotendeels
bepaald door een hoog ontwikkelde
kenniseconomie; het Nederlandse
bedrijfsleven kan prijstechnisch
moeilijk concurreren met het
buitenland. Daarbij speelt het
feit dat we grotere achterstanden
met het buitenland oplopen
op de terreinen van research en
development, hoger onderwijs
en innovatief vermogen een
substantiële rol.
Het spreekt dus voor zich dat
zowel de overheid als het bedrijfsleven in casu de sociale partners
moeten investeren in met name het
onderwijs, innovatieve processen
en de arbeidsproductiviteit.
Wij nodigen het nieuwe kabinet
en de werkgevers dan ook van
harte uit met ons op deze wijze
te werken aan de toekomst van
ons land. Gezien de voorgaande
overweging is de noodzaak om
te investeren dus niet alleen ingegeven door de huidige economische crisis. We wijzen er in dit
verband op, dat ons land – buiten
de vergankelijke beschikbaarheid
van aardgas - maar één echte
bron van inkomsten heeft en dat
is het menselijk kapitaal.
Investeren in mensen

Het is dus van essentieel belang
dat er op decentraal niveau in de
ondernemingen wordt geïnvesteerd in mensen en organisaties.
Investeringen zijn nodig om het
werk en de organisatie van dat
werk slimmer, leuker en menselijker te maken. Dat kan niet van
bovenaf opgelegd worden, maar
moet door alle betrokkenen in de
onderneming gerealiseerd worden.
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De denkkracht van mensen moet
worden benut om het werk in
economisch en sociaal opzicht
beter te maken.
Het op deze wijze bezig zijn met
mens en organisatie heeft tot
direct gevolg dat de (arbeids-)
productiviteit wordt verhoogd.
Een gevolg van de verhoging van
de arbeidsproductiviteit is niet
alleen dat het werk er leuker door
moet worden, maar ook dat het
een positief effect heeft op de
loonontwikkeling.
Het gaat er bij het investeren in
mensen primair niet om generieke
maatregelen, maar om precies vast
te stellen op welk niveau welke
kennis vereist is. Ook hier moet
maatwerk geleverd worden. In de
praktijk zal van het middenkader
en het hoger personeel in de toekomst meer kennis en vaardigheden verwacht worden. Dat
vereist specifieke investeringen.
Wat heeft De Unie te
bieden?

Als we het kabinet en de werkgevers uitnodigen om via investeringen in mensen in casu
productiviteit en innovatieve
processen mee te werken aan
een gezonde sociaal-economische
situatie dan mag van De Unie
verwacht worden dat zij aangeeft
wat haar inzet en rol zal zijn.
Hier volgen een paar aanzetten:
- in de CAO-onderhandelingen
zal het onderwerp “investeren
in mensen/arbeidsproductiviteit” hoog op de agenda staan.
De vertaling in concrete maatregelen zal in de ondernemingen moeten plaatsvinden.
Onderwerpen als verlaging
van het ziekteverzuim, bredere
inzetbaarheid van werknemers,
efficiënt omgaan met werktijd
en vrije tijd, resultatendeling
en dergelijke zullen door ons
bespreekbaar worden gemaakt.

- indien op deze wijze (verhoging
productiviteit en investeren in
kennisvergroting) afspraken
mogelijk zijn dan zal De Unie
blijven meewerken aan de
noodzaak om tot loonkostenbeheersing te komen. Wij
zullen ons niet op voorhand
uitspreken over een concreet
percentage, omdat de omstandigheden en te maken afspraken in de verschillende bedrijven verschillend zijn. Ook hier
geldt dat op decentraal niveau
maatwerk moet worden geleverd. Overigens hoort dit uitgangspunt (maatwerk, geen
centrale looneis) al enige tijd
tot het beleid van De Unie.
Werkgevers en overheid moeten
echter goed beseffen dat het
adagium loonmatiging geen
doel mag zijn maar slechts
ingezet kan worden als (voorlopig) middel om ons land
economisch en sociaal gezond
te maken om de noodzakelijke
investeringen mogelijk te
maken.
- werkgelegenheid blijft voor
ons een wezenlijk element in
het beleid. Ook op dit terrein
zullen we het kabinet en de
werkgevers blijven aanspreken.
Met andere woorden moet
de investering in een hogere
productiviteit mede leiden tot
behoud en uitbreiding van de
werkgelegenheid. Gezien de
behoefte aan innovatie mag
van werknemers verwacht
worden dat zij intensief zullen
meewerken aan een bredere
inzetbaarheid.
- het pensioenstelsel wensen
wij in kwalitatief opzicht te
behouden, waardoor mensen
zeker zijn van de overeengekomen pensioenuitkering.
Dat kan betekenen dat we met
onze leden het gesprek moeten
voeren over de prioritering
en de prijs hiervan teneinde
>>
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essentiële elementen in de pensioenregelingen te handhaven.
Inzet daarbij is het in stand
houden van de “solidariteit
tussen de generaties”, omdat
hiermee de efficiëntste en
dus de voordeligste en beste
methode is gekozen om de
kosten in de tijd te beheersen
en een bestendig indexatiebeleid te voeren.
Reactie op onderdelen
van het regeerakkoord

Voor de integrale reactie op het
hoofdlijnenakkoord verwijzen
we naar de bijlage, waarin de
reactie van onze vakcentrale
MHP staat weergegeven. Daarmee is ook het standpunt van De
Unie verwoord. Over een aantal
onderdelen in het hoofdlijnenakkoord heeft De Unie opmerkingen die niet in de reactie van
de vakcentrale MHP terug te
vinden zijn. We zullen uiteraard
trachten op directe of indirecte
wijze (bijvoorbeeld via de vakcentrale MHP) onze opvattingen
over de onderdelen gerealiseerd
te krijgen.
We noemen: het kabinet boekt
4,5 miljard euro als bezuiniging
in vanwege de loonmatiging.
Onze bereidheid daar aan mee
te werken hangt af van de mate
waarin afspraken te maken zijn
over investeringen in productiviteit. Dat onderwijs 700 miljoen
euro extra mag besteden past
op zich in ons pleidooi voor
meer investeren in de kennis en
arbeidsproductiviteit. Waar en
hoe dit geld besteed gaat worden
is niet duidelijk. En daarmee
lopen we het risico dat het geld
niet op de goede plaats (vergroting van de kennis van werknemers) terecht komt. We pleiten
ervoor deze sector kritisch te
bezien op uitgaven voor taken
die niet rechtstreeks verband
houden met het vergroten van
kennis.
We noemen onder andere de
indirecte taken. Een kritische
doorlichting van de werkwijze
van de gezondheidszorg wordt in

het regeerakkoord niet genoemd.
Daar is naar onze mening de
“echte” winst te halen en niet
door middel van het verhogen
van de AWBZ-premie met 0,5%
per 1-7-2003 of het schrappen
van een aantal vergoedingen
(maagzuurremmers,bloeddrukverlagers, e.d.) of het verhogen
van de eigen bijdrage van € 100,naar € 200,-. Wil je de kosten
van de gezondheidszorg echt
beheersen dan zal marktwerking
een reële kans moeten krijgen.
In tegenstelling tot het voornemen
van het 1e kabinet Balkenende is
in het hoofdlijnenakkoord geen
paragraaf opgenomen om een
anticumulatiebepaling in de
WW op te nemen. Met een
dergelijke bepaling zou pas recht
op WW gaan bestaan als de gelden
uit de afvloeiingsregeling zijn
opgesoupeerd. We gaan er dus
van uit dat op dat vlak geen
wijzigingen zullen optreden.
Wel wordt de WW aangescherpt:
de kortdurende uitkering wordt
afgeschaft.
Deze uitkering zorgt ervoor dat
- degenen die niet voldoen aan
de WW-eis van tenminste 4
jaar in de 5 jaar voorafgaand
aan de werkloosheid gewerkt te
hebben toch de WW-uitkering
van 6 maanden krijgen.
- de wekeneis wordt verhoogd
van 26 uit 39 weken naar 39
uit 52 weken;
- de vervolguitkering volledig
wordt afgeschaft.
Er bestaat nu recht op een
vervolguitkering van 70% van
het minimumloon gedurende
twee jaren na afloop van de
loongerelateerde WW-uitkering.
Daarmee komt men na de
loongerelateerde WW direct
in de bijstand inclusief vermogens- en inkomenstoets.

Volgens dat criterium komen
alleen degenen die duurzaam en
volledig arbeidsongeschikt zijn
in aanmerking voor een WAOuitkering. Daarmee dreigen de
huidige WAO-ers die niet in
deze arbeidsongeschikt zijn in
een bijstandsuitkering terecht te
komen. Dat is niet alleen sociaal
onaanvaardbaar, maar tast de
betrouwbaarheid van de overheid
fundamenteel aan. Wij zijn voorstander van een ruimere toepassing van fiscale facilitering van de
onderdelen van een levensloopregeling. We noemen onder andere
de inzet van een verlofspaarregeling voorafgaand aan de (pre)pensionering, het verruimen van
de maximale spaarmogelijkheid
van 10% per jaar, het verschaffen
van een substantiële bonus door
de overheid bij opname van het
verlof. Ook het (vrijwillig)
gebruiken van de spaarloonregeling moet ons inziens tot
de mogelijkheden behoren.
Met deze ruimere toepassing
zijn CAO-partijen meer en
beter in staat om maatwerk in
de bedrijfssituatie te leveren.
De Unie Zorg en Welzijn
www.unie.nl/zorgenwelzijn

Het moge duidelijk zijn dat wij
deze ingrepen in de WW ongewenst vinden.
Het regeerakkoord gaat ervan uit
dat de huidige WAO-gerechtigden van 45 jaar en jonger herbeoordeeld zullen worden volgens
het nieuwe WAO-criterium.
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Zwachteltje
Van sommige mensen krijg je energie,
anderen laten je leeg achter.
“Goedemorgen, komt u binnen dames. Wat kan ik voor u doen.
Een nieuwe spalk aanmeten zo te zien”.
“Ja en kan het nu een keer goed gebeuren”.
“Komt u maar op de tafel, dan kunnen we er eens naar kijken.
Als u aangeeft wat er aan de vorige mankeerde, kan ik daar rekening
mee houden. Een afneembare brace met klittenband, zie ik. Wilt
u dezelfde stand aanhouden en moet de achterkant wederom hard
zijn”?
“Pas geleden heb ik hier opgenomen gelegen en hebben ze hier een
sandwich spalk voor me gemaakt. Nou dat was helemaal een ramp.
He, kan het misschien een beetje voorzichtiger, je hoeft niet zo
hardhandig tekeer te gaan hoor”.
“Hoelang heeft u nu met deze spalk gedaan, de spalk die u afkeurt?”
“Twee maanden en er zitten hobbels en knobbels in en in de kniekuil is het veel te lang en de klitten banden laten los, waardeloos.
Alleen de tenen lagen er wel lekker in, dat had je goed gedaan.
Ze konden rusten en waren toch te zien”.
” Ik denk dat u tot 90 graden heeft kunnen buigen en dat is ook
de bedoeling”.
“Ja maar ik maak zelf wel uit tot hoever ik mijn knie wil buigen
en wanneer ik verder wil moet dat kunnen”.
“Het materiaal is uitgehard. Tot hoever zal ik de tenen vrij laten.
Kijkt u even mee, want ik kan het er wel afknippen maar niet meer
aanmaken. Zover, goed. Ik knip het bij. Dan moet u nog even
passen en kan ik met de afwerking beginnen”.
“Die kleine teen ligt veel te bloot. In die andere spalk waren de
tenen meer bedekt.”
“Mevrouw, het gips loopt tot de basis van de tenen, zoals we net
samen bepaald hebben. Ik ga de spalk nu afwerken. Hoeveel klittenbanden wilt u er aan hebben en aan welke kant wilt u ze de gespen
hebben zitten”?
“Je hebt een lange klittenband aan de voet gedaan. Hoe kun je dat
nu doen, daar zat een korte. Ik heb nu een klittenband met rode
gesp, die met de blauwe gesp zijn korter”.
Begeleidster, de moeder: “Kind, met deze gesp gaat het toch net
zo goed”.
“Bemoei jij je er niet mee, ik moet er de hele dag mee doen”.
“Dame, ik ben het spijkers op laag water zoeken nu meer dan zat.
Zoek gerust iemand anders die spalken voor je maakt. Je bent beslist
niet verplicht het met mij te doen. Je brace is af, ik heb er zelfs nog
een zacht randje aan gemaakt voor je, maar nu houdt het op.
De groeten en wel thuis”.
Ton van Nispen

GiGaGipslinks

Deze keer enkele sites over reuma, fibromyalgie
en pijnbestrijding.
www.reumadorp.nl
Deze site is dé ontmoetingsplaats op internet voor iedereen, die iets met reuma te
maken heeft of er iets van wil
weten.
Klik op rondkijken en je komt
in een kleurrijk dorp, waar je
met de bus (inclusief geluid)
doorrijdt. Door op de gebouwtjes, kerk etc. te klikken krijg je alle
informatie.
www.reuma.pagina.nl
Op deze site vind je alle reumatische aandoeningen, therapie, hulpmiddelen, klinieken etc.
www.wekedelenreuma.com
Leuke, informatieve site over
fibromyalgie. Uitgebreid
wordt ingegaan op oorzaken,
diagnose, tips, behandelingen
en verpleegkundige zorg.
Zeker de moeite waard om wat
meer aan de weet te komen
over deze lastige ziekte.
www.APS-pijnbestrijding.com
Site over pijnbestrijding met A.P.S. Dit is een nieuwe vorm van pijnbestrijding van MET (micro current electro therapie) in Nederland
bekend onder de naam Actie Potentiaal Simulatie therapie.
Deze vorm van pijnbestrijding helpt goed bij chronische ziektes en
bij auto-immuunziekten als reuma, fibromyalgie, m.e. etc.
www.Methoeve.nl/feesten/sportief.asp.
Na al deze serieuze zaken, een
site over ontspanning en feesten op maat. Hier kun je feesten en eten met groepen van
10 of meer personen. Er zijn
meerdere thema,s zoals, cowboy feest met real horses, griezelen in het Trollenrijk etc.
Misschien leuk voor een uitje
van het gipskamerpersoneel?

e-mail: hjuineken@home.nl
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E. de Bruin

Meer mogelijkheden via MKSA
Het meerkeuze-systeem arbeidsvoorwaarden (MKSA) is vastgelegd in de CAO
Ziekenhuizen 2001-2002. Het verschaft de medewerker de mogelijkheid een deel van
zijn arbeidsvoorwaardenpakket op zijn persoonlijke leefomstandigheden aan te passen
door verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen.
Het MKSA biedt ook fiscale en premievoordelen, zoals de onbelaste financiering van de
vakbondscontributie en de contributie van beroepsverenigingen.

Spelregels

De CAO geeft de kaders aan
waarbinnen de instellingen de
regeling dienen in te voeren. Zo
zijn in de CAO de verschillende
keuzemogelijkheden in de vorm
van vaste bronnen en doelen
vastgelegd. Op instellingsniveau
worden in overeenstemming met
de ondernemingsraad de uitgangspunten en spelregels vastgelegd en kunnen extra instellingsspecifieke doelen worden
toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld
de PC, een fiets, de contributie
voor het lidmaatschap van
beroepsverenigingen en producten of diensten met inkoopvoordelen.
Het inzetten van tijdbronnen en
tijdsdoelen vereist altijd instemming van de werkgever (leidinggevende) omdat het inzetten van
deze bronnen of doelen ingrijpt
in het bedrijfsproces. In de CAO
is daarom bepaald dat het inzetten van bepaalde bronnen voor
bepaalde doelen in het jaargesprek met de leidinggevende aan
de orde dient te komen.
Contributie
beroepsverenigingen

De vakbondscontributie is al een
van de vaste doelen in het
MKSA. Door een bruto inkomenscomponent, bijvoorbeeld
geld of tijd, in te zetten (bron)
kun je de onbelaste financiering
van je vakbondscontributie regelen (doel).

Een voorbeeld
Een werknemer met een bruto salaris van € 29.502,84 betaalt
jaarlijks van zijn netto salaris € 150,= contributie aan zijn
vakbond. Hij maakt gebruik van de MKSA-regeling en ziet bijvoorbeeld af van € 150,= ORT (bron). In ruil daarvoor neemt
de werkgever de kosten van het vakbondslidmaatschap voor
zijn rekening (doel). De werkgever hoeft over deze € 150,=
geen loonbelasting, premie en werkgeverslasten in te houden
en hoeft ook geen werkgeverslasten af te dragen. Dit levert
de werknemer een netto voordeel op van € 75,42. De werkgever heeft een voordeel van € 19,14.

De Unie Zorg en Welzijn heeft
zich ingezet om duidelijkheid te
verkrijgen of de contributie van
beroepsverenigingen op dezelfde
wijze gefinancierd zou kunnen
worden als de contributie van
vakorganisaties. De belastinginspecteur (Utrecht- Gooi) heeft
deze vraag op ons verzoek voorgelegd aan de kennisgroep van de
Minister van Financiën, die de
minister over dit soort zaken
adviseert. Het antwoord luidt dat
ook de contributie van beroepsverenigingen door de werkgever
belastingvrij kan worden vergoed. Deze moet dan wel op
instellingsniveau - bijvoorbeeld
op instigatie van de ondernemingsraad? - als instellingsspecifiek doel worden toegevoegd aan
het MKSA. Tijdens de komende
CAO-onderhandelingen zal De
Unie Zorg en Welzijn voorstellen
de onbelaste financiering van de
contributie van beroepsverenigingen als vast doel in het systeem op te nemen.

Invoering

De invoering van het MKSA
binnen de instellingen gaat
helaas gepaard met een aantal
problemen. Zo komt het volledig
geautomatiseerde MKSA-systeem pas in september/oktober
2003 beschikbaar voor de instellingen. Bovendien kennen de
instellingen nog geen geautomatiseerd roosterplanningsysteem
waardoor het lastig is om de verschillende keuzemogelijkheden
op een voor de instelling verantwoorde wijze in te voeren. De
CAO-partijen zijn hard bezig om
oplossingen voor deze problemen te vinden, zodat de in de
CAO vastgestelde regeling ook
daadwerkelijk in de instellingen
kan worden toegepast.
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Wilt u weten hoe het ruilen van
de arbeidsvoorwaarden (bronnen
en doelen) in zijn werk gaat en
wat de consequenties zijn van
uw keuze’s, bezoek dan
www.mybenefitz.org en ga aan
de slag. Alle medewerkers die
onder de CAO Ziekenhuizen
vallen hebben vorig jaar al een
persoonlijke toegangscode ontvangen. Mocht u deze niet meer
hebben, dan kunt u uw code via
de website opnieuw aanvragen.
U kunt ook de uitgebreide brochure ‘Iedereen zijn eigen voorkeur’ aanvragen bij de HRMafdeling van de instelling waar u
werkt.

Ed de Bruin,
coördinator De Unie Zorg en
Welzijn,
CAO onderhandelaar
Ziekenhuizen,
Lid werkgroep Mybenefitz
brn-e@unie.nl
www.uniezorgenwelzijn.nl
www.mybenefitz.org

in dit

Verband

Dr. E.R. Hammacher

De Nurse practitioner op de gipskamer
De komst van gipsverbandmeesters in de jaren ’70 werd ingegeven door een behoefte om te zorgen voor
het verlichten van de werkdruk bij de medisch specialisten, maar heeft toch vooral een verbetering van
de kwaliteit van de fractuurbehandeling op de gipskamer gegeven. Ook de huidige plannen voor de
inzet van nurse-practitioners (NP) en physician assistants (PA) worden vooral ingegeven door een
vermeend tekort aan medici. De vraag is echter of dat de juiste reden is.

De zorg voor traumapatiënten in
Nederland wordt door vele
gedragen. Onderdelen hiervan
zijn de preklinische zorg en de
klinische zorg, waaronder de
poliklinische zorg. Traditioneel
waren de klinische en poliklinische zorg het werkterrein van de
medisch specialist en de artsassistenten. De komst van gipsverbandmeesters in de jaren ’70
en ’80 werd ingegeven door een
behoefte om te zorgen voor het
verlichten van de werkdruk bij
de medisch specialisten, maar
heeft toch vooral een verbetering
van de kwaliteit van de fractuurbehandeling op de gipskamer
gegeven. Ook in de huidige tijd
wordt de plannen voor de inzet
van nurse-practitioners (NP) en
physician assistants (PA) vooral
ingegeven door een vermeend
tekort aan medici en de wens om
de productie van bestaande ziekenhuizen verder op te voeren 1.
De vraag is echter of dat de juiste
reden is. Immers voor de zorg
voor traumapatiënten zijn er nog
nooit zoveel chirurgen, orthopeden en arts-assistenten geweest
als in de huidige tijd.
Daarnaast is er zeker geen sprake
van een overschot aan paramedische hulpverleners en zal het op
grote schaal implementeren van
NP’s en PA’s gevolgen hebben
voor de toch veelal krappe verpleegkundige bezetting in het
ziekenhuis. Of de onderbezetting
bij de medische vakgroep op dit
moment de bottleneck is bij bijvoorbeeld het terugdringen van
de wachtlijsten is maar zeer de
vraag.
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Diagnostiek en behandeling van
veel aandoeningen zijn complexer en arbeidsintensiever
geworden. Nieuwe technieken
bij onderzoek en behandeling,
meer primaire correctiemogelijkheden bij fracturen en hogere
eisen wat betreft de kwaliteit van
de behandeling gesteld door de
beroepsgroep en de patiënten liggen aan de basis hiervan.
De meeste traumapoliklinieken
en gipskamers werken met uitgebreide protocollen, die veelal
multidisciplinair zijn samengesteld en zorgen voor een gouden
standaard van zorg met daarbij
een zo vloeiend mogelijke overgang van het ene specialisme
naar het andere bij diagnostiek
en behandeling 2. Dit alles heeft
zeker tot verbeteringen in de
kwaliteit van zorg geleid.
Het goed leren omgaan met deze
complexere zorg vergt echter
kennis en ervaring maar ook tijd
om die kennis en ervaring op te
doen.
In het verleden

Tot de jaren ’90 was in de opleidingsziekenhuizen de arts-assistent de spil in het ziekenhuis.
Niet gehinderd door een maximum aan uren was hij/zij
meestal aanwezig, op de hoogte
van alles wat zich in de kliniek
afspeelde en samen met zijn vaste
chirurgopleider verantwoordelijk
voor een deel van de zorg.
Daardoor was hij/zij meestal aanwezig bij de vele opleidingsmomenten. Deelname aan vaste
spreekuren was daarbij een
norm. Hierdoor was het moge-

lijk om in een relatief korte
periode een eigen expertise op te
bouwen. Er waren arts-assistenten die een goed gipsverband
konden aanleggen!
Huidige ontwikkelingen

Uiteraard had deze lange werktijden een prijs. Vele maatschappelijke ontwikkelingen hebben
inmiddels plaatsgevonden. Mede
daarom is daarom in de loop van
de jaren ’90 het terugdringen van
excessief lange werktijden ter
hand genomen. De overheid
stelde een werktijdenbesluit in,
waarin niet alleen het maximum
aantal te werken uren werd
bepaald, maar waarin ook de
volgorde waarin gerust en
gewerkt mocht worden werd
vastgelegd.
Daarnaast werden aan de opleiding tot chirurg en orthopeed
steeds meer eisen gesteld.
Algemene cursussen, speciale
cursussen voor de traumatologie
en de daarop volgende examens
leggen beslag op een aantal
weken per jaar. Al deze factoren
zijn er de oorzaak van dat veel
arts-assistenten één op de drie
dagen overdag niet meer in de
kliniek aanwezig is 3.
Om dergelijke werkschema’s
mogelijk te maken is er in de
opleidingsklinieken sprake
geweest van een forse toename
van het aantal arts-assistenten.
Vaak zijn dit geen arts-assistenten in opleiding, maar tijdelijke
werkkrachten met soms andere
toekomstbeelden dan de opleidingsassistenten. Al deze artsen
nemen echter wel deel aan
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dezelfde klinische werkzaamheden en verkleinen daarmee de
werkervaring die per persoon kan
worden opgedaan.
Dit alles maakt dat er per artsassistent minder tijd aan directe
patiëntenzorg kan worden
besteed, weinig kans op vaste
begeleiding is, geen deelname
aan een vast spreekuur meer is en
vele opleidingsmomenten verloren gaan. Recente wijzigingen in
de structuur van de opleiding
met eerder differentiëren en
inkorten van de opleidingsduur
betekenen bovendien dat de
opleidingsassistenten in een
vroeger stadium dan voorheen
dienen te kiezen voor een
bepaalde sub-specialisatie zoals
vaatchirurgie, oncologische chirurgie of traumatologie. Het
opbouwen van de hiertoe benodigde specifieke kennis en ervaring vergt uiteraard een tijdsinvestering die niet anders dan ten
koste van inzet en ervaring in de
andere onderdelen zal kunnen
plaatsvinden. Het opbouwen van
voldoende expertise in de traumatologie zal dus meer tijd vergen en zal door de meeste artsassistenten in opleiding pas in
het laatste deel van hun opleiding worden gerealiseerd.
De chirurgen in opleidingsziekenhuizen hebben door de
bovengenoemde ontwikkelingen
ook meer taken gekregen. Meer
zelf opereren, meer poliklinieken
en meer begeleiding en controle
van de vele arts-assistenten. De
herstructurering van de opleiding van student, co-assistent en
arts-assistent hebben veel begeleiding, werkgroepen en cursussen met zich mee gebracht die
door specialist moeten worden
ingevuld. Managementtaken zijn
voor de moderne specialist een
vast onderdeel van hun dagtaak
geworden. Tenslotte betekent
ook de differentiatie naar een
sub-specialisme bij de specialisten zelf dat er voor bijvoorbeeld
de traumapolikliniek minder
chirurgen beschikbaar zijn.

Kwaliteit

Toch zal er ook in deze tijd
patiëntenzorg van voldoende
kwaliteit moeten plaatsvinden.
Zoals hierboven gesteld is de zorg
voor traumapatiënten intensiever
geworden. Grote verbetering is
dat voor de meeste traumatische
aandoeningen van het steun- en
bewegingsapparaat goede protocollen en behandelschema’s aanwezig zijn. Gerichte opleiding en
voldoende ervaring in dit onderdeel kan dus leiden tot meer
kwaliteit in de zorg voor patiënten op de traumapolikliniek en
gipskamer. In de ogen van vele
chirurgen is er daarom niet zo
zeer sprake van een gebrek aan
mankracht, maar vooral een
gebrek aan expertise. Het is nu
juist op dit vlak dat het aanstellen van NP’s of PA’s op de traumapolikliniek en gipskamer een
verbetering kan geven.
Nurse Practitioner

Nurse practitioner, Physician
Assistant of HBO arts zijn allemaal namen die zijn gegeven aan
gespecialiseerde paramedici die
taken van artsen overnemen.
Onduidelijk is wat de meerwaarde is van het maken van
onderscheid tussen deze benamingen. Werken op een mammacare-polikliniek, operatiekamer, obesitas-polikliniek of
straks misschien op een traumapolikliniek brengen allemaal dermate verschillende taken met
zich mee dat het onderscheid
vooral van theoretisch belang
lijkt. Voor een NP of PA op de
traumapolikliniek, gipskamer en
operatiekamer lijkt een functieaanduiding zoals trauma-assistent of fractuurmeester dan ook
zinniger. Wat de naam van deze
paramedici ook moge zijn, allen
zullen een aantal basistaken moeten kunnen verrichten. In een
eerdere publicatie werd aan de
hand van functieomschrijvingen
een vergelijking gemaakt tussen
een Nurse Practitioner en een
Gipsverbandmeester in een academisch ziekenhuis 4. De belangrijkste uitkomst van het onder-

zoek was dat beide beroepsgroepen nu al een aantal gemeenschappelijke taken hebben. De
Nurse Practitioner moet daarnaast een medische diagnose
kunnen stellen en een behandelplan kunnen opstellen en uitvoeren. De Gipsverbandmeester
moet de chirurg kunnen assisteren (bij operaties) en verricht
natuurlijk materiaalbeheer.
Fractuurmeester

Een toekomstige fractuurmeester
zal om deze functies te kunnen
combineren aan een aantal eisen
dienen te voldoen: een paramedische opleiding op HBO niveau
en een specifieke opleiding
gericht op zelfstandig werken
onder de verantwoordelijkheid
van een medisch specialist 5.
Hij/zij zal aan het eind van deze
opleiding in staat worden geacht
om een diagnose te stellen, een
behandelplan te maken en uit te
voeren, de begeleiding van
patiënten te verrichten en tenslotte om de medische administratie hiervoor te verzorgen. Ook
bij de begeleiding van arts-assistenten die stage lopen op de traumapolikliniek en gipskamer
heeft hij/zij naast de chirurg een
belangrijke taak. Specifieke bijscholing zal kunnen aansluiten
bij de bestaande bijscholing van
arts-assistenten en gipsverbandmeesters.

onder de verantwoordelijkheid
van de chirurg werken op traumapolikliniek en gipskamer lijkt
daartoe een goede oplossing.
Delen van de opleiding van deze
fractuurmeester en de traditionele gipsverbandmeester zullen
nog parallel verlopen. Duidelijk
is dat er wel een herschikking van
het werk op de gipskamer zal
volgen. Dat dit gevolgen zal hebben voor de Vereniging van
Gipsverbandmeesters Nederland
lijkt ook duidelijk maar is mijn
ogen niet zozeer een bedreiging
maar vooral een uitdaging.

Conclusie en samenvatting

De noodzaak tot herschikking
van zorg wordt niet zozeer ingegeven door een tekort aan artsen
als wel door een tekort aan expertise bij de arts-assistenten in de
eerste fasen van hun opleiding.
Het opleiden van trauma-assistenten of fractuurmeesters die als
nurse practitioner zelfstandig

Dr. E.R.Hammacher, chirurg
afd. Heelkunde,
St. Antonius Ziekenhuis,
Postbus 2500,
3430 EM Nieuwegein
e.hammacher@antonius.net
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“MM-Wát’s?”:
de relevantie van Matrix Metallo Proteinasen (MMP’s) voor de
wondbehandelings praktijk door de Nederlandse gipsverbandmeester
De meeste wonden op de gipskamer zijn van het “acute” type: verse operatiewonden waaromheen gips is
aangelegd; de halfgenezen littekens tijdens de revalidatieperiode en – wat langer durend – de pengaten
rond de fixateur externe. De laatste jaren echter verdiepen steeds meer gipsverbandmeesters zich ook in
de meer chronische defecten. Met name één van de prototypes van chronische wonden - het diabetisch
voet ulcus - vindt steeds vaker de weg naar de gipsverbandkamer.
De reden voor het“off-loading”.
Want, zo blijkt uit de literatuur,
wanneer de ontlasting van druk
niet goed wordt geregeld, lijkt de
lokale wondbehandeling er weinig toe te doen: de wond zal niet
genezen.
Maar er is nóg een reden: een
goed voorbeeld!
“In dit verband” slaagt het team
van Baal/Manning (Almelo) erin
de zorg voor deze patiëntengroep
ánders en vooral béter te doen.
Met hun MABAL-schoen hebben zij het aantal amputaties in
hun kliniek drastisch en blijvend
naar beneden gebracht. Toch is
ook de lokale wondbehandeling naast goede diagnostiek en aandacht voor preventie; vaatchirurgische correcties; bloedsuikerregulatie en de therapietrouw van
de patiënt – van groot belang.
Nieuwe kennis en inzichten in
het micro-milieu van de wond
leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden die in dit artikel
worden beschreven.
Al geruime tijd weten we dat
vochtige wondbehandeling tot
de meest natuurlijke manier van
wondgenezing leidt (Winter,
1962). Zelfs de gewone chirurgische wond doet dat. Onder de
hechtingen, nietjes of – tegenwoordig steeds vaker - weefsellijm voltrekt het genezingsproces
zich in een vochtig wondmilieu.
Doorgaans merken we daar niets
van (dat toont aan dat het zo
vaak allemaal “gewoon” goed
gaat). Alle benodigde cellen, de
extracellulair matrix en de opgeloste stoffen zijn immers aanwe-

Figuur 1: Tussen de linker en rechter afbeelding zijn bij deze platzbauch patiënte “slechts” 70 dagen verstreken.
In die tijd is er van de re-epithelialisatie nauwelijks sprake geweest. De geweldige oppervlakte reductie is vrijwel
uitsluitend door contractie tot stand gebracht. eerst nu komt het aan op re-epithelialisatie (pijl) vanuit de wondrand.

zig om de boel weer vrijwel
“heel” te krijgen. Dit wondgenezingsproces leidt evenwel niet tot
“helemaal heel”: dát zou regeneratie zijn en dan klopt het litteken dus niet.
Een schaafwond regenereert wel.
Dat komt omdat in het wondbed
overal kleine plekjes zitten met
cellen uit de kiemlaag (stratum
basale). Die cellen bevinden zich
overal waar haartjes zitten (of
zaten – zoals in dit voorbeeld),
gemiddeld zo’n 20 à 30 per vierkante centimeter. Vanuit die
plekjes schuiven deze cellen
(keratinocyten) over het wondoppervlak en leiden tot een littekenvrije genezing.
Bij volle huiddikte defecten gaat
dit verhaal niet op. De aanhangsels (m.n. haarfollikels) zijn in dit
soort wonden afwezig, waardoor
regeneratie in het wondbed niet
kan plaatsvinden (wél vanuit de
randen, want daar zitten de epitheelcellen wel).
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Dat ook volle huiddikte defecten
(ulcus cruris, decubitus, diabetisch voetulcus, derde graads
brandwonden en sommige chirurgische defecten zoals open
buik behandeling en die na excisie van fistels boven de stuit bij
sinus pilonidalis) toch vaak relatief ongestoord - genezen
komt omdat het lichaam de
beschikking heeft over iets dat je
een “plan-B” zou kunnen noemen: reparatie.
Dit repareren gebeurt door middel van de vorming van vulmiddel (granulatieweefsel) om de
integriteit van het weefsel zo snel
mogelijk te herstellen. In dit
vaat- en bindweefselrijke materiaal vindt ook nog contractie
plaats. Contractie maakt dat het
weefsel zichzelf verkleint (d.m.v.
myofibroblasten), waardoor er
minder oppervlak met epitheel
hoeft te worden bedekt
(Butterworth, 1993).
Epithelialisatie is namelijk niet
alleen een heel kwetsbaar, maar

ook een relatief traag proces.
Zaak is het dus om het oppervlak
van zelfs, “misschien vooral”?,
grote defecten te reduceren (fig.1).
Onlangs is waargenomen dat de
verschillende typen wonden niet
steeds in dezelfde mate gebruik
maken van deze drie basisprocessen (granulatie, contractie en reepithelialisatie). Zo zou het ulcus
cruris vooral genezen door reepithelialisatie, terwijl een decubituswond zich met name door
granuleren en contraheren
(samentrekken) sluit. Het diabetisch voet ulcus zou van alle drie
processen ongeveer gelijkelijk
gebruik maken (Cooper, 2002).
Van welk “phenotype” een chronisch defect ook is: secundair
helende wonden genezen een
stuk trager dan de acute varianten. Een recent gepubliceerd
model (Robson, Steed and Franz,
2001) toont in een grafiek een
S-vormige curve, waarmee de
genezing van acute wonden
>>
wordt uitgebeeld.
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puur fysiologisch. Het innestelen
van een embryo in de baarmoederwand (nidatie) gebeurt door
middel van MMP’s. In de foetale
vorming van onze vingers worden
de tussenweefsels (“webs”) – na
eerst te zijn aangemaakt – weer
afgebroken als ze niet meer nodig
zijn: met MMP’s. En ook gezonde
epitheelcellen zouden niet over
het wondoppervlak kunnen
“kruipen” (migreren) zonder
eerst hun omgeving op te lossen:
met MMP’s.
Maar we zien ze ook bij kanker
en metastasering: immers zal een
metastase ruimte innemen van
de gastheer: en ook dit gebeurt
met MMP’s (Pollard and
Earnshaw, 2002).
In wondgenezing worden MMP’s
gebruikt om de omgeving geschikt
te maken voor de volgende fasen.
De belangrijke cellen (fibroblasten, macrophagen, leucocyten
en keratinocyten) produceren
allen MMP’s om naar behoren
te kunnen functioneren.
Ook bacteriën produceren
MMP’s om hun omgeving op
te lossen zodat ze het organisme
verder kunnen binnendringen
en de gastheer kunnen ontdoen
van voedingsstoffen ten behoeve
van hun eigen groei (lees liever:
verdubbeling).
De hoeveelheid MMP’s in een
chirurgische wond vertoont
alleen in de eerste paar dagen
een piekje. Bij een ongestoord
genezingsproces gaat de wond
naar de volgende fase (proliferatie)
en verdwijnen de MMP’s.
Wanneer de wond echter “naar

rechts wordt verschoven”, dan
wordt de piek groter en blijft ook
langer bestaan.
Inmiddels weten we dat bij alle
soorten van chronische (of chronische wordende) defecten grote
hoeveelheden MMP’s worden
aangetroffen in het wondvocht
(Tarnuzzer and Schultz, 1999).
In figuur 2 zijn de nivo`s van
MMP’s in acute en chronische
wonden afgebeeld. De hoge
nivo`s MMP’s maken dat de
wond slechter geneest of daar
zelfs helemaal mee stopt. Ook
bij acute wonden kan dit een
rol spelen wanneer de wond
te lang en/of te intensief in de
ontstekingsfase wordt gehouden. Omdat zowel in normale
als in pathologische omstandig
heden gebruik wordt gemaakt
van MMP’s lijkt de rechtsverschuiving in wonden vooral tot
stand te worden gebracht door
stoornissen in fysiologische zin
of door een microbiologische
oorzaak (te grote hoeveelheden
bacteriën in de wond). Daar
komt nog bij dat patiënten met
chronische wonden meestal niet
“alleen maar die wond” hebben,
maar ook nog geplaagd worden
door allerlei kwalen. Ze gebruiken meestal grote hoeveelheden
geneesmiddelen voor net zoveel
indicaties en hebben vaak een
verminderde weerstand
(Casadevall and Pirofski, 2000).
Dat zijn dan weer “systemische
rechtsverschuivers” in het eerder
besproken model, waardoor het
nog belangrijker wordt om

MMP`s

Matrix-metallo-proteinasen
(MMP’s) behoren tot een groep
enzymen die in staat zijn om
andere eiwitten af te breken. In
de hele biologie worden MMP’s
gebruikt om zaken op te lossen
of af te breken. En vaak is dat
Figuur 3: Twee voorbeelden van succesvolle therapie met PROMOGRAN®
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Die curve bevindt zich in het
model dat horizontaal de tijd
aanduidt die voor genezing nodig
is (waarbij geen precieze tijds-maat
kan worden gegeven) en verticaal
wordt “%-genezen” aangegeven,
waarmee bij chirurgische defecten
meestal de treksterkte wordt
bedoeld en bij de chronische
wond volledige sluiting.
De “chronische wondcurve” is in
het begin redelijk steil, om al snel
af te vlakken in de tijd. Voor de
belangrijkste typen chronische
wonden: het diabetisch voetulcus,
ulcus cruris en decubitus is dit
model inmiddels ook gevalideerd
voor de klinische toepassing ervan
(Steed, 2003).
Deze auteurs hebben hiermee de
praktijk iets moois aangeboden.
We kunnen hiermee van de
meeste wonden niet alleen hun
“natuurlijke lijn van genezing”
aangeven, maar ook uitleggen
dat wanneer de genezing van een
wond – om wat voor reden(en)
ook – wordt vertraagd de curve
naar rechts verschuift.
Necrose, bacteriën, vreemd
lichamen, druk, ischemie en
incontinentie zijn zo een paar
“lokale rechtsverschuivers”, terwijl kanker, nierlijden, vaatlijden,
rechtsdecompensatie en ontregelde
diabetes voorbeelden zijn van
“systemische rechtsverschuivers”.
Alle behandelmethoden die we
kunnen inzetten moeten dus
worden gekozen op hun vermogen de wondcurve weer naar
links (d.w.z. naar de natuurlijke
lijn) te bewegen.
Op lokaal niveau blijkt de hoeveelheid MMP’s in de wond een
factor die de curve naar rechts
kan verschuiven...

Figuur 2

Chronic Wound Healing

Normal Wound Healing

Time to Healing
MMP levels bij acute normale genezing (blauw)
en in geval van chroniciteit (rood)

– juist bij deze mensen - de
fysiologische en microbiële
balans te herstellen.
Even terug nu naar het normale
wondgenezingsproces. Wanneer
in het begin van de genezing
(o.a. door de productie van
MMP’s) de herstelfase kan worden ingeluid, zien we een andere
groep stoffen ten tonele verschijnen: de groeifactoren.
Dit zijn ook eiwitten, maar zij
hebben vooral een opbouwende
functie. En hoewel we lange tijd
gedacht hebben dat sommige
mensen - zoals die met een
diabetisch voetulcus – geen
of onvoldoende groeifactoren
aanmaakten, lijkt het er nu
toch eerder op dat die groeifactoren wél worden aangemaakt, maar dat ze structureel
worden afgebroken zodra ze aan
het – negatieve wondmilieu worden aangeboden!
In deze tijd van “evidence based
medicine” en van een zeer snelle
toename van onze kennis van
het wondmilieu vinden nieuwe
behandelmethoden hun weg
naar de praktijk. Die kunnen
leiden tot verbeteringen ten
opzichte van de resultaten die
in de literatuur worden vermeld.
Zo gaven Thomas and Kamel >>

in dit

Verband

advertorial

<< (2000) aan dat 76% van de diabetische voet ulcera na 12 weken
nog altijd niet zijn genezen.
PROMOGRAN* is zo’n ontwikkeling. Door een mengsel van
(55%) collageen en (45%) ORC
(geOxideerde geRegenereerde
Cellulose) in een gebruiksklaar
product kan een behandeling
worden geboden die in staat is
de MMP’s onklaar te maken en
tegelijkertijd de groeifactoren te
beschermen. Het product kan
onder vochtige omstandigheden
(bijvoorbeeld onder een schuimverband) worden aangebracht in
de wond. Binnen enkele dagen
(2 à 3, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht) is het product volledig geresorbeerd (verdwenen) en kan een nieuwe
worden aangebracht. Het gevolg
is een soort “kickstart” van het
vastgelopen genezingsproces met
een vlotte ontwikkeling van gezond
granulatieweefsel (figuur 3).
Deze evidence-based therapie
(Veves, Sheehan and Pham,
2002; Vin, Teot and Meaume,
2002) heeft wereldwijd al tot vele
successen geleid en wordt steeds
vaker in combinatie met ACTISORB*SILVER 220 gebruikt in
die gevallen waarin een micro® Trademark
Johnson & Johnson
biële onbalans wordt vermoed of
Wound Management
aangetoond (Ivins, Harding and
World Wide – a diviPrice, 2003, in druk). Overigens
sion of ETHICON

is van het laatstgenoemde product recent ook bekend geworden dat – naast binden en doden
van microben, ook de vrijgekomen endotoxinen uit Gramnegatieve bacteriën worden
geneutraliseerd (Müller, Winkler
and Kramer, 2003). Wordt de
oorzaak van stagnerende genezing eerder in de fysiologische
onbalans gezocht dan kan worden gekozen voor de combinatie
van PROMOGRAN* en
REGRANEX* - Platelet Derived
Growth Factor. Deze groeifactor
is al enkele jaren beschikbaar
voor de behandeling van het diabetische voet ulcus (Steed and
The Diabetic Ulcer Study
Group, 1995).
Met de hier beschreven behandelingen kunnen – in combinatie
met de in het begin van dit artikel genoemde maatregelen nieuwe genezingskansen worden
geboden voor mensen met chronische defecten, waaronder het
diabetisch voet ulcus.
Ron Legerstee,
Johnson & Johnson Medical
Postbus 188
3800 AD Amersfoort
Tel. 033-4 500 500
rlegerst@mednl.jnj.com
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De 2 casuistieken in figuur 3 zijn overgenomen uit de Johnson &
Johnson Wound Management-files en zijn gedocumenteerd door:
Dr. R. Lobmann van de Universiteitskliniek van Maagdenburg
(casus links)
Dr. S. Morbach werkzaam in het Marienkrankenhaus, Soest,
Duitsland. (casus rechts)

Boekbespreking

Voeten en Reuma
In het boek `Voeten en Rheuma` geven drs. M. van Putten en I. Ruys antwoord op de vraag wat rheuma is en welke aandoeningen zich kunnen voordoen, waarbij de voet centraal staat. In heldere tekst worden behandeld:
weke dele rheuma, nagel- en huidproblemen en afwijkingen in de voetgewrichten. Ook leert het boek hoe een voetonderzoek wordt verricht
en op welke wijze een screentest wordt uitgevoerd.Ook een casus en een
kennistest zijn erin opgenomen.
Gezien de verhelderende informatie is het zeer toegankelijk voor een ieder
die met patiënten met deze rheumatische aandoening te maken heeft.
Deze zelfde auteur heeft ook het boek: Voeten en Diabetes geschreven.
Voeten en Reuma
Drs. M. van Putten
I. Ruys
Isbn nr.: 90-800737-3-3
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