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Van de redactie
Deze `open uitgave` van `In dit
Verband` wordt hoofdzakelijk
gevuld door twee items namelijk
artikelen over onderbeensamputaties en over (bijzondere) fracturen
bij kinderen.
Wat voorheen bekend stond als
de gipsreis zal voortaan Themareis worden genoemd. Hiermee
zet Lohmann & Rauscher BV
een nieuwe trend in voor de toekomst, door uit te gaan van een
thema dat meer mogelijkheden
biedt voor een brede opzet.
In een drietal artikelen zal
worden ingegaan op niveaus
van onderbeensamputaties en
de behandelingmethoden hierna.
Edwin van der Klooster,
gipsverbandmeester uit het
St. Franciscus Gasthuis te Rotterdam, laat zien hoe, direct op de
operatiekamer, en na een aantal
dagen met traditioneel gips een
prothese voorziening kan worden
gemaakt. Een erg interessant
artikel begeleid door veel foto`s
ter verduidelijking!
Marnick de Craene, als gipsverbandmeester werkzaam bij de
Stichting ZorgSaam, divisie
ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen,
presenteert de toepassing met
het zinklijmverband en Ben
Kamphuis, Ziekenhuisgroep
Twente (locatie Twenteborg),
bespreekt de behandeling na
een onderbeensamputatie met
kunststofgips.

Al met al een prima inbreng
over dit onderwerp waar we
als gipsverbandmeesters toch
regelmatig mee te maken krijgen.
Dank ook aan Jolanda van Dijk,
product manager bij Lohmann
& Rauscher BV voor de
coördinatie van deze artikelen!

groeistoornissen bij letsel van
de groeischijf is aanwezig maar
blijkt met de juiste behandeling
meestal gelukkig gering. Heel
boeiend om weer eens te lezen
welke indeling en gevaren er zich
kunnen voordoen bij dit type
fracturen.

De redactie wenst u
fijne kerstdagen en
een gezond 2004!
In deze editie schreef dr. J.J.
Rondhuis, orthopedisch chirurg,
een pakkend verslag over fracturen
en epiphysiolysis bij kinderen met
spina bifida. Bij kinderen met
spina bifida bestaat, door het
slecht tot niet kunnen bewegen
van de onderste extremiteiten,
een verhoogde kans op fracturen
en epiphysiolysen. In ongeveer
30% van de gevallen treedt spontaan een fractuur op!
J.M.M. Nijboer en dr.V.J.M
Leferink, werkzaam in het Academisch Ziekenhuis te Groningen,
gaan in op de epifysefracturen
bij kinderen en adolescenten.
Open groeischijven vormen een
bottleneck in de diagnostiek en
behandeling. Het risico op

Y.H. Kusumanto, internist in
opleiding in het Academisch
Ziekenhuis te Groningen, heeft
onderzocht dat in de toekomst
gentherapie, als een natuurlijke
bypass voor diabetespatiënten
met niet behandelbaar vaatlijden
van de benen, zal worden
toegepast.
Dat gipsverbandmeesters ook
weer over de grens gaan, wordt
verhaalt in een interview welke
is gedaan met Annemieke de
Gier, werkzaam in het Beatrix
Ziekenhuis te Gorichem. Zij is
in Tanzania geweest en heeft
daar een week les gegeven en
geholpen met specialisten uit
haar eigen ziekenhuis tijdens
allerlei ingrepen. Goed was
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het te vergelijken hoe goed in
Nederland de gezondheidszorg
is tov. dit arme land.
Dat er binnen het bestuur en de
commissies hard wordt gewerkt
aan professionalisering van ons
beroep, bewijzen de ontwikkeling
van de protocollen cd-rom en het
concept van het Beroepsdeelprofiel
wel weer.
In het VGNieuws kunt u daar
uitgebreid over lezen.
Binnenkort zijn er weer een
aantal congressen waar u zich
voor op kunt gegeven.
Al met al: door de beroepsgroep
wordt niet stil gezeten, een
beroepsgroep waar we trots op
kunnen zijn!
Namens de redactie wens ik U
een erg gelukkig en gezond 2004
toe!
Jelle Wijma
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Jolanda van Dijk

Themareis
voorvoet- en onderbeenamputaitie
Wat voorheen bekend stond als de gisreis, zal voortaan
themareis worden genoemd. Hiermee zet Lohmann &
Rauscher BV een nieuwe trend in voor de toekomst, door
uit te gaan van een thema dat meer mogelijkheden biedt
voor een brede opzet.
Het thema voor de reis die gehouden werd van 30 september
t/m 2 oktober jl. was “Voorvoeten onderbeenamputatie” en naast
een drietal lezingen die gehouden
werden, was een patiënt met een
voorvoetamputatie aanwezig.
De artikelen over de gehouden
lezingen vindt u in deze uitgave
van `In dit Verband`.
Met minder deelnemers dan
voorheen was er meer interactie
tussen de deelnemers tijdens de
presentaties en tijdens de ‘hands
on’ sessie werd er intensiever
samengewerkt.
Casus

Tandarts
Diabeet type II
● Overgewicht (160 kg)
● Voorvoetamputatie
● Slechte wond op de hiel
● Wordt behandeld voor
lymfoedeem
● Wordt gezwachteld
●
●

Het blijkt dat deze patiënt graag
wil doorwerken als tandarts en in
zijn praktijk wil kunnen pendelen
tussen meerdere behandelkamers.
De vraag is of deze groep een
voorziening kan maken waarmee

deze meneer mobiel blijft.
Duidelijk is dat tijdens deze
sessie de Nederlandse gipsverbandmeesters weliswaar kunnen
laten zien welke voorziening zij
zouden maken als zij deze patiënt
zelf onder behandeling zouden
krijgen. In dit geval gaat het om
een eenmalig bezoek en is er geen
controle mogelijk.

besproken. Edwin van der
Klooster laat zien hoe direct
op de operatiekamer en na een
aantal dagen met traditioneel
gips een prothese voorziening
kan worden gemaakt.
Gekozen wordt voor een afneem- Marnick de Craene presenteert
bare onderbeenspalk.
de toepassing met het zinklijmAllereerst wordt de wond schoon- verband en Ben Kamphuis
gemaakt en rondom de wond
bespreekt de nabehandeling
wordt polstermateriaal aangemet kunstgips.
bracht om de wond zelf te ontlas- De lezingen worden afgewisseld
ten. Vervolgens wordt de onder- met demonstraties in de gipsbeenspalk gemaakt van Cellona® kamer waarna de deelnemers
zelf aan de slag gaan met de
Active.
dummys, de modellen met een
Onderbeenamputatie
onderbeenamputatie.
In Nederland is er een grote
variatie in de rol die de gipsverVoor die gipsverbandmeesters
bandmeester speelt bij de nabewaarbij de rol in de behandeling
handeling van een patiënt met
na een amputatie nog niet zo groot
een onderbeenamputatie. De rol was, hebben tijdens deze themavarieert van geen rol, het aanleg- reis input gekregen om eventueel
gen van zinklijmverband, aanleg- het vervaardigen van een interimgen van alleen gips tot het aanvoorziening na een amputatie te
leggen van een interim prothese. gaan opstarten. Duidelijk wordt
In een drietal lezingen worden de dat een goede afstemming in
verschillende behandelmethoden een interdisciplinair team een
belangrijke voorwaarde is.
Daartoe heeft Ben Kamphuis een
protocol opgesteld. Deze werd
uitgedeeld, mogelijk helpt een
dergelijk protocol gipsverbandmeesters bij hun werkzaamheden.

Jolanda van Dijk
productmanager Lohmann &
Rauscher BV
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Marnick de Craene

Het zinklijmverband
na amputatie van extremiteiten
Tot een aantal jaar geleden werd in het ziekenhuis in Zeeuws Vlaanderen
de interim-prothese met afneembare koker toegepast als nabehandeling
bij patiënten met een onderbeenamputatie. Veranderingen in het beleid
van het ziekenhuis hebben ertoe geleid dat de nabehandeling van deze
patiënten anders werd benaderd.
In eerste instantie werd er een
zwachtel aangelegd door de
verpleging en zou de patiënt in
een later stadium een prothese
krijgen van de orthopedisch
instrumentmaker. Ondanks
ruime ervaring van de verpleegkundigen zag men dat het zwachtelen van de stomp gepaard ging
met diverse problemen. Doordat
de patiënt vaak in het bed verschuift, blijft het verband niet
op zijn plaats zitten. Soms zit het
verband te strak waardoor kans
bestaat op insnoering of er wordt
te ruim gezwachteld met kans op
oedeem en een minder goede
vorming van de stomp.
Het Varicex® S zinklijmverband

Om bovengenoemde problemen
te verminderen is er met de gipsverbandmeester gezocht naar een
oplossing. Die werd gevonden in
het Varicex® S zinklijmverband,
met als belangrijkste voordeel dat
dit een elastisch zinklijmverband
is. Doordat het zinklijmverband
zich hecht aan de huid, blijft het
goed zitten. De elasticiteit van
Varicex®S zorgt ervoor dat het
eenvoudig is aan te leggen en
tevens komt het de vorming van
de stomp ten goede. Dit laatste
is met name van belang voor
de toekomstige prothese. Het
zinklijm bevordert daarnaast
de wondgenezing.

Een aantal dagen na amputatie
wordt er gestart met het aanleggen van het zinklijmverband op
aangeven van de specialisten.
Tweemaal per week wordt het
verband gewisseld en kan de
wond worden gecontroleerd
in het bijzijn van de chirurg
en revalidatiearts.
In een later stadium wordt de
orthopedisch instrumentmaker
betrokken in het proces, dit ter
voorbereiding voor het vervaardigen van een prothese.
Aanleggen van het
Varicex® S
Zinklijmverband

De benodigde materialen:
● Suprasorb® A
● Absorberend verband
● Varicex® S zinklijmverband
● Stockinette
● Elastisch kleefverband, zoals
Panelast®/Porelast®.
Dit alles wordt aangelegd volgens
het nevenstaande stappenplan.
Stap 1. Wondverzorging
Stap 2. Aanleggen zinklijmverband (zie foto’s)
Stap 3. Afdekken met
Stockinette en fixeren
met Panelast®/Porelast®

Marnick de Craene,
gipsverbandmeester
Stichting ZorgSaam, divisie
ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen
Locatie Oostburg
7

in dit

Verband

Ben Kamphuis

De nabehandeling van een transtibiale amputatie
met een afneembare stompkoker met stelt
Verschillende manieren van nabehandeling, na een
amputatie van een onderste extremiteit, worden besproken.
Mogelijke oorzaken die een
amputatie noodzakelijk maken,
in de leeftijd van 21 tot 30 jaar,
zijn diabetes met infectie (70%) of
een trauma (20%). In de overige
gevallen is er meestal sprake van
primair vaatlijden.
In 60% van de gevallen betreft
het amputaties op transtibiaal
niveau, 30% een ondergaat een
knie-exarticulatie en 10% een
transfemoraal amputatie.
Volgens het protocol, welke in het
Twenteborg ziekenhuis gebruikt
wordt, worden de stappen doorlopen zoals afgebeeld in figuur 1.
Pre-operatief wordt het niveau van
amputatie bepaald en worden de
plannen voor de nabehandeling uitgebreid met de patiënt besproken,
zodat deze zoveel mogelijk is voorbereid op het traject na amputatie.
De meest toegepaste amputatie
van het onderbeen is die volgens
Burgess. Daarbij wordt de achterflap zo lang mogelijk gelaten en
om de stomp naar de voorzijde
geslagen. De doorbloeding van
deze achterflap komt de wondgenezing ten goede. De fibula
wordt 3 cm. korter afgezaagd dan

de tibia om te voorkomen dat
deze uitsteekt en drukplekken
gaat veroorzaken. De lengte van
de tibia wordt tussen de 12 en
15 cm. afgezaagd gemeten vanaf
de gewrichtsspleet.
Algemene behandelmethoden

Early fitting: het aanleggen
van een gips op OK zonder
belasting;
● Immediate fitting: het aanleggen
van een gips op de OK, waarbij
men ook een stelt plaatst, meestal
enige dagen na de operatie, waarop
de patiënt kan staan;
● Delayed fitting: het aanleggen
van een drukverband, gevolgd
na enige dagen door een gips;
● Zwachtelmethode: eerst wordt
er een drukverband aangelegd,
daarna zwachtelen met zinklijmverband of ander verband.
Met de immediate of early fitting
kan een flexiecontractuur worden
voorkomen en zal de vorm van een
stomp een prothese snel toelaten.
De wondrand staat niet onder
spanning, waarbij men wel rekening moet houden met het feit
dat de wond in een gips niet
dagelijks gezien kan worden.
●

Figuur 1:

Werkwijze early fitting

pre operatief

voorbeeld van
het gebruikte

Revalidatiearts
advies amputatie-niveau

(Vaat)chirurg

protocol.

Post operatief op de OK
Gipsverbandmeester
stompgips aanleggen
week 1, 2 na operatie

Chirurg
wondinspectie

Revalidatiearts
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Gipsverbandmeester
stompgipswissel
evt. in wk 2 een elastische
stompkous

Fysiotherapeut

Er wordt een dunne laag verband
op de wond aangelegd en zonodig
wordt de knie gepolsterd met vilt,
dit om druk op de knieschijf te
voorkomen. Een tricotkous wordt
aangetrokken tot in de lies en
distaal dichtgeplakt met een
pleister. Synthetische watten
worden gebruikt onder de twee
gipsspalken van 15cm. Tenslotte
worden 2 à 3 rollen gips van
15 cm conisch aangelegd.
>>
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Figuur 2: time pad voor het opleveren

week 3 na operatie
Revalidatiearts
stompvormcontrole

tot de voorlopige prothese.

Gipsverbandmeester
hechtingen verwijderen
evt. stompkous
evt. afneembare stomploopkoker

week 4-5 na operatie
Revalidatiearts

gipsverbandmeester
wondcontrole
evt. opvulkous extra omdoen

Instrumentenmaker
afdruk stomp

week 6
oplevering van voorlopige prothese

De afneembare
stompkoker

Een belangrijke voorwaarde voor
het aanleggen van een afneembare
koker is een goed gemotiveerde
patiënt. De patiënt moet ermee
om kunnen gaan, leeftijd en
mobiliteit voor de operatie zijn
daarbij mede bepalend. Verder
moet er sprake zijn van een goede
wond- en huidconditie. Er mag
een minimale wond zitten en de
huid moet vitaal zijn. Als er sprake

is van oedeem in het distale deel
van de stomp is een elastische
stompkous geïndiceerd.
Tenslotte is een goede strekfunctie
belangrijk om een flexiecontractuur te voorkomen.
De voordelen van een afneembare
koker spreken voor zich. Er is altijd
stompcontrole mogelijk. Met
behulp van een elastische stompkous ziet men over het algemeen
een betere oedeemreductie.

Goede strek- en buigoefeningen
zijn mogelijk met de knie. De
afneembare stomp-loopkoker gaat
langer mee dan 2 tot 3 maanden.
Het is een patiëntvriendelijke
behandeling die extra comfort
biedt en betrekkelijk eenvoudige
aanpassingsmogelijkheden heeft
d.m.v. het opvullen met stompkousen.
Nadeel van deze methode is dat
het resultaat bepaalt wordt door
de therapietrouw van de patiënt.

Aanleggen van een
afneembare koker

Eerst wordt er een elastische stompkous aangetrokken waarna een
dikke Cellona® viltplaat van 2
mm, met de plaklaag aan de buitenkant, om het been wordt aangelegd.
Om de knieschijf en over de tibia
wordt extra polstering aangebracht
met 6 mm polstervilt.
Ook het distale deel van de stomp
wordt voorzien van 2 viltpelotten
van 6 mm.
Vervolgens wordt een Cellacast®
spalk van 10 cm breed in 2 gedeelten over het distale stompgedeelte
tot onder de knie aangelegd.
Afwerken gebeurt vanaf distaal met
2 rollen Cellacast® Active van 7,5
cm breed , 1x linksom, 1x rechtsom.
Het geheel goed aanmodelleren
en afsteunen op de patellapees en
de femurcondylen.
De knie moet goed gestrekt worden gehouden en mag maximaal
10º flexie hebben.
De loopkorf plaatsen, bijvoorbeeld
met een Cellacast® spalk van 10
cm breed, en vastzetten met 1 rol
softcast van 5 cm. Hierna de aluminium stelt en voet plaatsen en
uitlijnen.
Uitsparing rond de knieschijf
uitzagen, de randen afplakken en
verder afneembaar maken met 2
brede klittenbanden met gespen.
De loopkoker met stelt is ongeveer
1 cm korter in vergelijking met het
andere been om de voorwaartse
beweging tijdens het lopen
mogelijk te maken. Vervolgens
het geheel omdoen en patiënt
laten staan.

Ben Kamphuis
gipsverbandmeester
Ziekenhuisgroep Twente,
locatie Twenteborg
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
9

in dit

Verband

Edwin van der Klooster

De immediate fitting met traditioneel gips
Een overzicht wordt gegeven over de
niveau`s bij onderbeenamputaties en
het aanleggen van een noodprothese.
Volgens de cijfers van Prismant
ligt het totaal aantal onderbeenamputaties in Nederland op iets
meer dan 1000 per jaar. Voor het
bovenbeen ligt dit getal iets lager
namelijk rond de 800 amputaties
per jaar (tabel 1, bron Prismant).

distale onderbeenamputatie
met ex-articulatie van de talus
en resectie van de enkelvork. De
stomp is eindstandig belastbaar
en daarom zeer geschikt voor het
dragen van een gips.
Onderbeenamputatie

Amputatie niveau`s

Afhankelijk van de indicatie worden amputaties in het been uitgevoerd op verschillende niveaus.
Voor de voet zijn er 5 verschillende niveaus bekend: teen
amputatie, partiële voetamputatie (fig. a en b), amputaties op
het niveau van Lisfranc, Chopart
of Pirogoff .
De partiële voetamputatie is op
transmetatarsaal niveau, terwijl
Lisfranc door het tarsometatarsale gewricht gaat. Amputatie
op door de gewrichtlijn van
Chopart wordt omschreven als
een exarticulatie in het calcaneocuboid en het talo-naviculare
gewricht. Amputatie volgens
Pirogoff betreft een exarticulatie
van de voet, inclusief de talus.
Eén van de amputatieniveaus
waarbij gebruik kan worden
gemaakt van een gipsnoodprothese is de Syme amputatie, een

Van belang voor een goede
mobilisatie na een onderbeenamputatie is de lengte van de stomp
in combinatie met de lengte van
de achterflap die om de stomp
naar voren wordt gevouwen.
Daardoor komt de wond aan de
voorzijde en niet aan de onderzijde van de stomp, wat belasten
eenvoudiger maakt. Het hechten
van de wond vereist extra aandacht om de zogenaamde `ezelsoortjes` aan de zijkant te voorkomen. Deze kunnen bij het
dragen van een prothese voor
extra druk zorgen en daarmee
het mobilisatieproces vertragen.
Een andere mogelijkheid bij een
onderbeenamputatie is een knieexarticulatie, waarbij een goede
wondgenezing en stompbelastbaarheid wordt verkregen. Ook
bij een bovenbeenamputatie is de
lengte van de stomp belangrijk
voor het eventueel dragen van
een prothese.

2000

2001

2002

Amputatie onderbeen en
exarticulatie in enkel

1069

1051

1055

Amputatie bovenbeen en
axarticulatie in knie

741

804

807

Tabel 1

Gips interim-prothese

Het direct aanleggen van gips
(zonder loopstelt) na de amputatie op de operatiekamer biedt
vele voordelen. Doordat het gips
wondvocht opneemt, ziet men
over het algemeen een voorspoedige wondgenezing. Verder biedt
het gips een goede bescherming
van het wondgebied.
Het conisch zwachtelen met
gips komt de stompvorming ten
goede, wat op lange termijn van
belang is voor het snel kunnen
lopen met de uiteindelijke prothese. Tevens worden eventuele
flexiecontracturen voorkomen
door tijdens het gipsen op de
stand van de knie te letten.
In combinatie met een stelt
kan de patiënt snel uit bed en
beginnen met de looptraining.
Dit kan afhankelijk van de
patient en de wondgenezing
1, 2 of 3 weken post operatief
gebeuren.
Na een aantal dagen kan een
interim prothese met loopstelt
worden aangebracht.

Het aanleggen van de interim
prothese wordt in nevenstaande
collage stapsgewijs weergegeven.
Het aanleggen van een
immediate fitting

Benodigde materialen :
● Stompkous
● Vilt (Komprex ® sheet)
● Elastisch gips
● Cellona® Gips
● Korf met aluminium pijp
en voet .
Stap 1
De stompkous aanbrengen
ter bescherming van de huid;
Stap 2
Een Komprex plaat of vilt
aanbrengen om druknecrose
op tibia, fibula en patella te
voorkomen;
Stap 3
Gipsen aanleggen volgens
het principe van het conisch
zwachtelen, met elastisch en
traditioneel gips onder lichte
tractie;
Stap 4
Uitgesneden patella luik
voorkomt druknecrose en
is hulp bij Quadriceps
oefeningen;
Stap 5
Plaatsen van een aluminium
korf met stelt in verband met
de belasting.

>>
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Multidisciplinair Overleg

Deze interim voorziening is
een voorlopige prothese welke
wekelijks gewisseld wordt.
Na verloop van tijd, als de vorm
van de stomp niet meer verandert,
krijgt de patiënt een blijvende
voorziening van de orthopedisch
instrumentmaker. Daarom is
het van belang in goed overleg
met alle betrokken disciplines
(o.a. revalidatiearts, chirurg, fysiotherapeut en instrumentmaker)
de diverse te nemen stappen af
te stemmen.
Samenvattend biedt de interim
prothese de patiënt grote voordelen
in het bevorderen van het revalidatieproces en voor de gipsverbandmeester is het een mooie klus om
functionele gipsprotheses te maken.
Edwin van der Klooster
gipsverbandmeester
St. Franciscus Gasthuis te
Rotterdam
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Dr. J.J. Rondhuis

Fracturen en epiphysiolysis
bij kinderen met Spina bifida
Bij kinderen met Spina bifida (SB) bestaat door het slecht tot niet kunnen bewegen van de
onderste extremiteiten een verhoogde kans op fracturen en epiphysiolysen.
Deze fracturen en epiphysiolysen bemoeilijken duidelijk de behandeling van kinderen met SB.
Incidentie

Hieronder volgen enige gegevens
met betrekking tot het voorkomen
van fracturen bij kinderen met SB.
- De overall incidentie van
fracturen bij kinderen met een
(myelo)meningocèle (uitpuilen
van (merg en) hersenvlies) ligt
tussen 11.5 en 30%.1
- In alle gevallen betreft het de
onderste extremiteit
- De kans op fracturen is mede
afhankelijk van de hoogte van
de myelocèle en dus van neurologische uitval: bij uitval op
laag-thoracaal niveau tot 86%.
- De kans op fracturen is al aanwezig in de neonatale periode,
in het bijzonder bij kinderen
met een hoog uitvalsniveau in
combinatie met ernstige contracturen.2
- 7,5% van de neonaten met SB
hebben een fractuur.
- De meeste fracturen en epiphysiolysen vinden plaats voor het
twaalfde levensjaar. Daarna
neemt de frequentie duidelijk
af. De gemiddelde leeftijd voor
de epiphysiolysen ten opzichte
van de fracturen ligt hoger, op
gemiddeld 8,5 jaar. Dit heeft te
maken met de meestal vervroegde
puberteit van de kinderen met
SB.
- Er is geen verschil in incidentie
tussen jongens en meisjes.

Figuur 1
uitgebreide callusvorming
bij de genezing van de fractuur.

Door het niet bewegen van de
onderste extremiteiten ontstaat
een inactiviteits osteoporose.
Röntgenologisch worden de lange
pijpbeenderen gekenmerkt door
een brede mergholte met een dunne
cortex. Vanwege de sensibiliteitsstoornissen treedt een fractuur
vaak onopgemerkt op.

Symptomatologie

Pijnklachten worden door de
sensibiliteitsstoornissen slechts
zelden aangegeven.
Het belangrijkste symptoom bij
een fractuur bij deze kinderen is
de zwelling (>90%). Vaak is dit
het enige symptoom. Soms wordt
een standsafwijking of verkorting
van het been gezien. Bij het lichaAanleiding tot de fractuur melijk onderzoek kan crepiteren
In ongeveer 30% treedt spontaan en/of een abnormale beweeglijkeen fractuur op. Dit kan bij voor- heid worden vastgesteld.
beeld s’nachts bij het omdraaien Daarnaast bestaat er vaak een lokale
in bed gebeuren. 10% heeft een
hyperthermie ( 26%) al dan niet
adequaat trauma zoals een verin combinatie met koorts (20%).
keers- of een sportongeval.
Opvallend hierbij is de vaak verhoogde BSE en de leucocytose in
De rest, het overgrote gedeelte
het bloed. Dit kan de diagnose
is iatrogeen veroorzaakt. Deze
bemoeilijken. Vaak wordt ten
fracturen ontstaan kort, meestal
in de eerste 2 weken na een gips- onrechte aan een osteomyelitis,
behandeling. De gipsbehandeling septische arthritis, cellulitis of
zelfs een neoplasma gedacht,
is ingezet vaak aansluitend aan
waardoor ten onrechte antibioeen operatieve ingreep. Dit kan
tica worden gegeven of biopsiën
zijn een bekkenosteotomie met
aansluitend een bekkenbeengips, worden uitgevoerd.
een supramalleolaire derotatieosteotomie of achillespeesverlen- Diagnosestelling
ging met aansluitend een boven- De definitieve diagnose wordt
been- of een onderbeengips.
meestal na het radiologisch
onderzoek gesteld.
Bij de epiphysiolysen wordt
de zuivere epiphysiolyse gezien,
naast de Aitken 1 epiphysiolysen.
De andere types met epiphysaire
(Aitken 2) of epimetaphysaire
(Aitken 3) fracturen worden
eigenlijk niet gezien.
Röntgenologisch wordt een verbreding van de physis, subperiostale botvorming of een verbrede
irregulaire metaphyse gezien.
Bij de diaphysaire fracturen treedt
een uitgebreide periostloslating
op waardoor een uitgebreid subperiostaal haematoom ontstaat.
Dit komt waarschijnlijk door de
atonie van de spieren ten gevolge
12

Figuur 2
supracondylaire femurfractuur.

van de uitval. Daarnaast speelt
de sensibiliteitsuitval eveneens
een rol. Hierdoor kan het tot een
massieve callusvorming komen.
Dit laatste kan weer aanleiding
zijn bij het zien van de röntgenfoto’s om te denken aan een
sarcoom, osteomyelitis of zelfs
syphilis. Dit kan opnieuw aanleiding zijn tot onnodige biopsiën.
De mate van callusvorming is
afhankelijk van het uitvalsniveau.
Hoe hoger hoe meer callus.
Lokalisatie van de fracturen en epiphysiolysen

Aan het bovenbeen wordt af
en toe als toevalsbevinding een
epiphysiolyse van de heupkop
gezien. Daarnaast kunnen in
het bijzonder bij coxa vara heupfracturen ontstaan. De meest
voorkomende fracturen van
het bovenbeen bij kinderen met
SB zijn de middiaphysaire- en
supracondylaire femurfractuur.
Daarnaast zien we natuurlijk nog
de distale femurepiphysiolyse.
>>

Jaargang 13, december 2003

Aan het onderbeen wordt het
meest de proximale tibiafractuur
gediagnosticeerd.
De middiaphysaire tibiafractuur
is duidelijk minder frequent.
Daarentegen wordt de supramalleolaire crurisfractuur weer
vaker gezien. De distale tibiaepiphysiolyse wordt meer gezien
dan de proximale.

Bij de heupfractuur is operatieve
fixatie met behulp van Kirschnerdraden wenselijk om een coxa
vara te vermijden en daarmee de
verhoogde kans op een recidief
breuk. Bij een zuivere epiphysiolyse met dislocatie wordt eveneens een K-draad fixatie geadviseerd.

Literatuur
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Melchionni JB., Neonatal fractures in
myelomeningocele patients. J Pediatr
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Frakturen und Epiphysenverletzungen
bei Kindern mit Myelomeningocele,
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Preventie
Behandeling

De meeste fracturen en epiphysiolysen bij kinderen met
Spina bifida kunnen conservatief
behandeld worden. Door de gipsbehandeling ontstaat natuurlijk
een verdere inactiviteitsosteoporose en daarmee het gevaar
op hernieuwde fracturen.
Vanzelfsprekend moet langere
bedrust om de zelfde redenen
worden vermeden.
Derhalve dient de gipsbehandeling zo kort mogelijk te zijn en
moet de behandeling erop

Figuur 3
epifysiolyse proximale tibia zonder
duidelijk trauma

gericht zijn zo snel mogelijk het
been axiaal te belasten. Dit kan
meestal binnen 4 weken. Uit de
literatuur komt duidelijk naar
voren dat de fractuurfrequentie
duidelijk toeneemt indien een
gipsbehandeling de periode van
4 weken overschrijdt3.

Om fracturen en epiphysiolysen
bij kinderen met SB te voorkomen moeten operaties, waarbij
aansluitend bedrust of een
aanvullende gipsbehandeling
noodzakelijk is, zoveel mogelijk
vermeden worden.
Moet er toch geopereerd worden
dan moet de aansluitende bedrust/gipsbehandeling zo kort
mogelijk zijn, het liefst korter
dan 4 weken. Zo snel mogelijk
moeten de onderste extremiteiten axiaal belast worden.

Dr. J.J. Rondhuis
orthopedisch chirurg
Isala Klinieken, locatie Sophia
Dr. Van Heesweg 2
8000 GK Zwolle
e-mail: j.j.rondhuis@isala.nl

J.M.M. Nijboer, Dr.V.J.M. Leferink

Epifysefracturen van de distale tibia
Epifysefracturen bij kinderen en adolescenten vereisen extra aandacht. Open groeischijven
vormen een bottleneck in de diagnostiek en behandeling. Het risico op groeistoornissen bij
letsel van de groeischijf is aanwezig maar met de juiste behandeling meestal gering.
Dit artikel bespreekt de achtergrond en behandeling van epifysefracturen van de distale tibia.
Hoewel fracturen van gewichtsdragende botten in het algemeen
een afzonderlijke groep vormen,
behoeft deze groep fracturen bij
kinderen en adolescenten extra
aandacht. De botten van kinderen
verschillen van volwassenen in
kwaliteit en anatomie, o.a. het
voorkomen van groeischijven.
Sinds Hippocrates groeischijven
als bottleneck van fractuurgenezing identificeerde, is de problematiek uitvoerig beschreven.
Epifysefracturen van de distale
tibia worden om twee redenen
gecompliceerd door de betrokken-

heid van de groeischijf. De fracturen zijn moeilijk exact te diagnosticeren vanwege de golvende,
driedimensionale structuur van de
schijf en bepaalde fractuurtypen
impliceren risico op het optreden
van groeistoornissen. Het beleid
dient tibiotalaire congruentie en
anatomisch herstel op het niveau
van de groeischijf na te streven.
De groeischijf

In een longitudinale doorsnede
bestaat de distale tibia uit metafyse, groeischijf en epifyse met aan
de onderzijde het gewrichtsvlak.

De groeischijf bestaat
uit de volgende 5
zones, beginnend
bij het gewricht en
gaande in de richting
van de metafyse;
(1) rustzone,
(2) proliferatiezone,
(3) zwellingszone,
(4) verkalkingszone
en
(5) botvormingszone
(fig.1).
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Figuur 1: Histologisch beeld van de 5 zones
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De kraakbeen matrix waarin de
cellen liggen, is verstevigd met
collageen vezels die de schijf zijn
sterkte verschaffen, welke minder
is dan van normaal bot.
De bloedvoorziening wordt
gevormd door twee systemen:
het epifysaire systeem dat eindigt
in de onderste laag van de schijf,
en het metafysaire systeem dat uit
het beenmerg van de tibiaschacht
komt en eindigt in de bovenste
laag. De andere lagen worden door
middel van diffusie voorzien.
De zwellingszone is een relatief
zwakke laag waardoor vaak de
fractuurlijn loopt. Een sluitende
groeischijf vertoont een afwijkend
fractuurpatroon; een sluitende
groeischijf is deels verbeend en
de fractuurlijn zal op het grensvlak tussen het verbeende en niet
verbeende deel afwijken van de
groeischijf. Dit leidt tot bijzondere
fractuurtypen.
Bij een fractuur is niet alleen
het bot aangedaan maar ook het
omhullende periost dat uit taai
bindweefsel bestaat. Dit periost is
dusdanig sterk dat als het scheurt,
de scheurlijn niet ter hoogte van
de fractuur ligt maar proximaal
van de fractuurlijn waardoor er
een periostflap ontstaat die vaak
interponeert in de fractuur.

door de mate van beschadiging
van de groeischijf en de hoeveelheid groei die de schijf normaliter
nog zou vertonen. Als de hele
groeischijf prematuur geen groei
meer vertoont, zal in vergelijking
met de contralaterale tibia sprake
zijn van verkorting. De ongestoord
groeiende fibula kan angulatie
van het bot veroorzaken. Ook
het stoppen van de groei in een
deel van de groeischijf terwijl het
resterende deel doorgroeit, zal
leiden tot angulatie van het bot.
Verkorting en angulatie leiden
beiden tot gewrichtsproblemen.

Lengtegroei van pijpbeenderen, in
dit geval de tibia, is mogelijk door
celdelingen in de proliferatiezone.
Het gevormde kraakbeen wordt
aan de kant van de metafyse, in
zone 4 en 5, verbeend. Een totale
of gedeeltelijke afname van de
celdelingen in de proliferatiezone
leidt tot een irreversibele verbening
van de groeischijf. Dit impliceert
dat alleen beschadiging van de
proliferatie zone kan leiden tot
een groeistoornis. Rechtstreekse
beschadiging of zuurstoftekort
na verstoring van de bloedvoorziening leidt tot verval van de
delende cellen en resulteert in
premature verbening. Deze vroegtijdige (gedeeltelijke) sluiting van
de groeischijf resulteert in afwijkende lengte- en/of axialegroei.
De klinische relevatie van de
afwijkingen worden bepaald

S-H type 1:
Zuivere epiphysiolyse
S-H type 2:
Als type 1 met betrokkenheid
van metafysair fragment
S-H type 3:
Intraarticulaire fractuur waarbij
deel epifyse en proliferatiezone
zijn doorbroken
S-H type 4:
Intraarticulaire fractuur door metafyse, epifyse en proliferatiezone
S-H type 5:
Crushletsel van de gehele groeischijf

Classificatie van epifysefracturen

De op röntgenbevindingen
gebaseerde indeling volgens
Salter-Harris (S-H) wordt het
meest gehanteerd (fig.2).

Therapie

Nieuwe inzichten en operatietechnieken hebben het afgelopen
decennium tot een verbetering
van de behandelresultaten geleid.
De behandeling moet erop gericht
zijn tibiotalaire congruentie en
anatomisch herstel van de groeischijf te bereiken.
Slechts een afwijking < 2 mm is
acceptabel, een groter trapje is
een operatie-indicatie. Voor het
gewrichtsoppervlak van de epifyse
geldt een kleinere marge; een
trapje ≥ 1 mm behoeft chirurgisch
ingrijpen.
Tijdens het reponeren moet men
zich realiseren dat de groeischijf
uit kwetsbaar weefsel bestaat wat
makkelijk irreversibel beschadigd
raakt. Het moment van repositie
is belangrijk; hoe sneller na ontstaan hoe beter. Afgezien van de

Epifysefracturen die de delende
zone niet beschadigen en dus geen
groeistoornissen veroorzaken,
S-H type 1-2, kunnen na onbloedige repositie over het algemeen
in gips geïmmobiliseerd worden.
Onbloedige repositie van een S-H
type 2 fractuur kan bemoeilijkt
worden door interpositie van
een periostflap wat een bloedige
repositie noodzakelijk maakt.
Voor S-H type 3 fracturen
bestaat indicatie voor bloedige
repositie indien onbloedig er niet
in geslaagd wordt het gewrichtsoppervlak te herstellen.
S-H type 4 behoeft vrijwel altijd
open repositie vanwege de instabiliteit en de precaire bloedvoorziening. Het is belangrijk dat het
osteosynthesemateriaal de groeischijf niet raakt en zo mogelijk in
de metafyse geplaatst wordt i.p.v.

Figuur 2: Salter-Harris indeling van epifysefracturen (Illustraties naar Salter en Harris, 1963)

Zoals hierboven vermeld, vertoont
een sluitende groeischijf een afwijkend fractuurpatroon. Vermeldingswaard zijn de triplanefractuur en de Tillaux-fractuur,
varianten van respectievelijk
S-H type 4 en type 3 (fig.3).
14

kleinere kans op adequate repositie zijn na een aantal dagen grotere
krachten nodig wat het risico op
additionele beschadiging vergroot.

in de epifyse om de bloedvoorziening te sparen. Voor het zeldzame
S-H type 5 is geen behandeling
voorhanden, het is een diagnose

Figuur 3: Bijzondere fracturen: Triplane-fractuur en Tillaux-fractuur.
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groei resteert. Rotatiefouten
corrigeren minimaal maar zijn
gelukkig zeldzaam. Irreversibele
arthrose is het gevolg van een
onregelmatig gewrichtsoppervlak.
Avasculaire necrose is een ernstige
doch zeldzame complicatie bij
kinderen. Het is het gevolg van
beschadiging van de precaire
bloedvoorziening van de epifyse.

Tabel 1 laat een aantal factoren
zien welke bepalend zijn voor de
prognose:
1. Het type letsel
S-H type 1-3 hebben een
goede prognose indien de
bloedvoorziening afdoende
blijft en er goede repositie
verkregen wordt. S-H type 4
heeft een slechtere prognose
tenzij het lukt de groeischijf
exact te repositioneren. S-H
type 5 wordt per definitie te
laat geïdentificeerd en heeft
een slechte prognose vanwege
het irreversibele letsel van de
proliferatie zone.
2. De leeftijd van het kind
Hoe oud het kind is, is een
indicatie voor de groeipotentie
die de betreffende groeischijf
normaliter nog zou bevatten.
3. De bloedvoorziening van
de groeischijf
Zoals eerder beschreven, leidt
een niet adequate bloedvoorziening ook tot schade aan de
proliferatiezone.
4. Repositie-methode
Te grove manipulatie of repositie meer dan 10 dagen na
ontstaan van het letsel kan de
groeischijf extra beschadigen.
5. Open of gesloten letsel
Open letsel is zeldzaam
maar heeft a.g.v. het risico op
contaminatie en infectie een
slechtere prognose. Infectie
leidt tot groeischijf verwoestende chondrolyse.

Prognose

Literatuur

Prognosefactor Pathofysiologie
Type letsel

Symptoom

Schade proliferatie zone

Groeistoornis

S-H type 1

–

–

S-H type 2

–

–

S-H type 3

+

+

S-H type 4

++

++

S-H type 5

+++

+++

Contaminatie, infectie

Chrondrolyse, artritis

Open

+

+

Gesloten

–

–

Groeipotentie

Afwijkende lengte-/

groeischijf

axialegroei

–/+

–/+

+

+

Leeftijd patiënt
Adolescent
Kind
Bloedvoorziening
Groeischijf
Epifyse
Repositie-methode
Manipulatie
Moment

te grof
te laat

Schade proliferatie zone

Groeistoornis

Avasculaire necrose

Destructie enkelgewricht

Groeistoornis
Schade groeischijf

+

Schade bloedvoorziening

+

Slechter resultaat

+

Schade groeischijf

+

Tabel 1: Factoren bepalend voor de prognose van groeischijf letsel.

die retrospectief gesteld wordt; bij
de analyse van een onbegrepen
unilaterale groeistoornis komt een
incorrect als onschuldig gekwalificeerd enkelletsel aan het licht.
S-H type 1-3 genezen in drie
weken tijd tenzij er sprake is van
vasculaire schade.
Gipsimmobilisatie hoeft dan ook
maar drie weken plaats te vinden.
Genezing van metafysair bot, S-H
type 4, neemt langere tijd in beslag;
in het algemeen 6 weken.
Complicaties

De nieuwe inzichten hebben ook
tot een sterke afname van andere
complicaties dan groeistoornissen
geleid. Gezien de anatomie van
de distale tibia bestaat theoretisch
een relatief groot risico op delayed
union of zelfs non-union na een
epifysefractuur. In de praktijk
komt dit zelden voor.
Deformiteiten komen vaker voor;
echter varus- en valgusdeformiteiten van de distale tibia a.g.v.
onvoldoende repositie, corrigeren
grotendeels indien er voldoende

In tegenstelling tot de groei van
bot is de vorm niet genetisch
bepaald. Botten worden gevormd
naar de functionele matrix, m.a.w.
de belasting van een bot bepaalt
de vorm. Dit houdt in dat afwijkende belasting leidt tot afwijkend
bot (vergelijk: polio, spina bifida).
Aan de ene kant verklaart dit het
belang van anatomische repositie,
aan de andere kant impliceert
het een groot remodelleringsvermogen.
Tibiotalaire discongruentie en de
dislocatie en schade aan de laag
delende cellen van de groeischijf
zijn prognostisch van belang.

10% van de groeischijf fracturen
leidt tot een significante groeistoornis. Zes maanden na ontstaan van het letsel, is het voor het
eerst zinnig röntgenonderzoek te
verrichten van beide distale tibiae.
Echter, groei van de aangedane
groeischijf sluit een groeistoornis
nog niet uit.
Een groeistoornis kan zich een
tot twee jaar na het ontstaan van
het letsel nog manifesteren.
Naast conservatieve maatregelen
zijn er chirurgische interventies
voorhanden om de klinische
gevolgen te reduceren. Excisie
van het verbeende gedeelte
(bonebar) van de groeischijf is
soms nodig en mogelijk. De
afwijkende lengtegroei kan
gecompenseerd worden door
het been te verlengen of het
contralaterale been te verkorten.
Angulatie van de tibia kan
behandeld worden met een
of meerdere osteotomieën.
Het kan noodzakelijk zijn de
contralaterale groeischijf vast
te zetten zodat de groei stopt.

1. Salter RB, Harris WR. Injuries involving the epiphyseal plate. Journal of Bone and Joint
Surgery. 1963;45-A;3;587-622.
2. Peterson HA. Partial growth plate arrest and its treatment. Journal of Pediatric
Orthopedics. 1984;4;246-258.
3. Laer von L. Epiphysenfrakturen. Zent.bl. Chir. 1986;111;1217-1227.
4. Peterson HA. Physeal fractures. Journal of Pediatric Orthopedics. 1994;14;4;423-448.
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Gentherapie een natuurlijke bypass
voor diabetespatiënten met niet
behandelbaar vaatlijden van de benen
Amputatie dreigt voor patiënten met ernstig vaatlijden van het been. In het Academisch Ziekenhuis
Groningen (AZG) is recent een onderzoek gestart naar de behandeling van kritische ischemie van
de benen bij diabetespatiënten. Door middel van het toedienen van een gen wordt de vorming van
bloedvaten in het been gestimuleerd met als doel een amputatie te voorkomen. Het voorkomen van
een onderbeensamputatie lijkt hiermee geen toekomstmuziek meer.
Een chronische doorbloedingsstoornis van een been vormt een
bedreiging voor de vitaliteit van
het been door een chronisch
zuurstoftekort van het weefsel.
Dit wordt ook wel kritische
ischemie van de benen genoemd.
Klinisch uit het zich als ernstige
pijn in rust en/of niet spontaan
genezende wonden. In het ergste
geval ontstaat er een gedeeltelijk
afsterven van het voetweefsel.
De behandelmogelijkheden voor
ernstig vaatlijden van de benen
bij diabetes mellitus zijn echter
beperkt. Een chirurgische omleiding (bypass) of een dotterbehandeling zijn vaak niet mogelijk doordat bij diabetes mellitus
de aantasting van vaten niet
beperkt blijft tot de grote vaten ,
maar zich ook uitbreidt tot de
kleinste vaten. Vernauwingen
van de kleinste bloedvaten zijn
niet te omzeilen met een omleiding of dotterbehandeling.
De artsen staan dan machteloos
tegenover de patiënt. Vanwege de
beperkte behandelmogelijkheden
is er sprake van een chronische
aandoening met een slechte kwaliteit van leven. Door de ernst
van de pijn en de huidwonden is
een amputatie van het onderbeen
dan ook vaak onvermijdelijk.
Twee honderd van de 100.000
diabetes patiënten ondergaan
vroeg of laat een onderbeensamputatie. Diabetes mellitus is
verantwoordelijk voor de helft
van de onderbeensamputatie die
niet door een ongeval worden
veroorzaakt.
16

Angiogenese

Het menselijk lichaam is van
nature in staat om zuurstoftekorten in weefsel op te vangen
door onder andere de vorming
van nieuwe kleine bloedvaten.
Dit proces wordt angiogenese
genoemd. Ons lichaam heeft
een eiwit dat een belangrijke
plaats inneemt in het proces
van angiogenese. Dit eiwit heet
Vascular Endothelial Growth
Factor (VEGF). Het bevordert
de aanmaak van nieuwe bloedvaten. Deze bloedvaten, ook wel
collateralen genoemd, vormen
als het ware een natuurlijke
bypass rond dichtgeslibde of
slecht functionerende vaten.
Van VEGF was al langer bekend
dat het endotheelcellen in de
vaatwand tot deling aanzet. Deze
cellen vormen de bekleding van
bloedvaten. Voor de aanleg van
nieuwe bloedvaten is ten eerste
proliferatie van endotheelcellen
nodig. Deze cellen moeten vervolgens tezamen een buisje, het
uiteindelijke bloedvat, vormen.
Tenslotte moeten de cellen omgeven worden door een basaalmembraan, om er voor te zorgen
dat het geheel op zijn plaats blijft.
In dit gehele proces van vorming
van rijpe bloedvaten zijn vele
verschillende groeifactoren
betrokken. VEGF blijkt echter
deze hele cascade van stappen in
de angiogenese in gang te kunnen
zetten, waarschijnlijk omdat het
op het begin van deze reactieketen aangrijpt. De vorming van
nieuwe bloedvaten bij diabetes

mellitus is echter gestoord, de
oorzaak hiervan weet men nog
niet, maar er zijn aanwijzingen
dat het te maken heeft met de
veranderingen in de koolhydraatstofwisseling. Hierdoor komen
diabetes patiënten met kritische
ischemie van de benen vaak niet
in aanmerking voor een vaatreconstructie (bypass operatie)
of een dotterbehandeling. In
het verleden heeft men gezocht
naar andere mogelijkheden van
behandeling van ernstig vaatlijden
van de benen dan de chirurgische
behandelingen met omleiding of
dotterbehandeling.
Geneesmiddelen zijn echter
niet effectief gebleken om de
doorbloeding te verbeteren.
Hoogstens geven deze middelen
een tijdelijke verlichting van de
symptomen. Een mogelijk alternatief voor behandeling is toediening van het VEGF eiwit.
Het kunstmatig toegediende
eiwit verdwijnt echter zeer snel
uit het lichaam waardoor het
gewenste effect niet behaald
wordt. Gentherapie is een mogelijke behandel alternatief voor
niet te reconstrueren vaatlijden.
Therapeutische angiogenese door middel van
gentherapie

In de Verenigde Staten heeft met
recent onderzoek verricht naar
de mogelijkheid van gentherapie
in de behandeling van nietbehandelbaar vaatlijden. Bij deze
therapievorm worden miljarden
kopieën van een vreemd stukje
>>
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erfelijkheidsmateriaal, een gen,
in de kuitspieren geïnjecteerd.
Dat gen is gekoppeld aan een
plasmide, een cirkelvormig stukje
DNA, dat gemakkelijk een spiercelmembraan kan passeren.
Ischemische spiercellen blijken
het plasmide heel makkelijk op
te nemen. Eenmaal opgenomen
blijft het vrij in de celvloeistof
zweven om na verloop van tijd
weer te verdwijnen. Maar voor
het verdwijnt moet de nieuwe
erfelijke code vertaald worden in
een eiwit, in dit geval het Vascular
Endothelial Growth Factor
(VEGF). VEGF is een hormonale groeifactor die de aanleg van
extra bloedvaten in de spieren
bevordert. Deze vorm van gentherapie bootst één van de
belangrijkste processen in ons
menselijk lichaam na, namelijk
de vorming van bloedvaten als
reactie op een zuurstof tekort in
het weefsel. In vakjargon heet
dat ‘therapeutische angiogenese’.
De behandeling

Uit onderzoek verricht door de
Amerikaanse vaatspecialist Jeffrey
Isner en Iris Baumgartner van
het St. Elisabeth Medical Centre
te Boston zijn er aanwijzingen
dat het middel een gunstig effect
heeft op de vorming van nieuwe
bloedvaten met een verbetering
van pijnklachten en een afname
van de huidwonden. Bovendien
is uit deze zogenaamde fase II
studie naar voren gekomen dat
het VEGF-gen in de helft van
de behandelde patiënten een
amputatie kan voorkómen.
Uit dit onderzoek is ook gebleken
in welke dosis dit VEGF gen
toegediend moet worden en dat
er weinig tot geen bijwerkingen
zijn. Het VEGF gen wordt via
een dunne naald in de dijbeenspieren en kuitspieren geïnjecteerd.

De injecties worden na 1 maand
herhaald. De resultaten uit het
onderzoek in de Verenigde
Staten lijken veelbelovend.
In het Academisch Ziekenhuis
Groningen vindt momenteel
een fase III onderzoek plaats.
Dit houdt in dat de experimentele
behandeling wordt vergeleken
met de standaardbehandeling in
combinatie met een placebo.
De standaardbehandeling bestaat
uit rust en een goede wondverzorging. Placebobehandeling is
nodig om er zeker van te zijn dat
het experimentele middel inderdaad een verbetering geeft ten
opzichte van de standaardbehandeling. Hiermee is dit onderzoek
de eerste vergelijkende onderzoek
in mensen met deze vorm van
gentherapie in de behandeling
van kritische ischemie van de
benen. In Groningen zijn de
eerste patiënten ondertussen
behandeld in het kader van dit
onderzoek. Sinds kort participeert ook het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC) in
dit onderzoek. Uiteraard is het
nog te vroeg om een uitspraak
te doen over de eerste resultaten.
De verwachtingen zijn hoog
gespannen. Behandeling van
ernstig vaatlijden van de benen
en het voorkomen van een amputatie lijkt geen toekomstmuziek
meer voor diabetespatiënten met
niet te reconstrueren vaatlijden.

dotterbehandeling). Ook patiënten bij wie eerder een chirurgische
behandeling heeft gefaald komen
in aanmerking voor deelname
aan het onderzoek. In deze gevallen is er geen andere optie dan
symptoombehandeling in de zin
van een goede pijnbestrijding en
wondbehandeling en eventueel
een amputatie. Tijdens het onderzoek zullen pijnvragenlijsten
worden afgenomen, niet-invasief
vaatonderzoek, neurologisch en
oogheelkundig onderzoek verricht worden. Met dit onderzoek
wordt onderzocht of het VEGF
gen (naakte plasmide) collaterale
vaatnieuwvorming stimuleert,
en hiermee pijnklachten en huidafwijkingen verbetert, én een
onderbeensamputatie voorkómt.
Y.H. Kusumanto
arts-onderzoeker, internist i.o.
G.A.P. Hospers, internist
Academisch Ziekenhuis
Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

Voor wie?

Het onderzoek in Groningen is
bedoeld voor diabetes mellitus
patiënten met kritische ischemie
van de benen: minimaal 2 weken
rustpijn of ischemische huidafwijkingen die niet spontaan
genezen. Voorwaarde is dat de
patiënt niet in aanmerking komt
voor een conventionele revascularisatie behandeling (bypass of
17
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Van het VGN bestuur
Het Beroepsdeelprofiel
van de gipsverbandmeester

Tijdens een goed bezochte
Ledenvergadering in Dordrecht,
welke 3M voor ons mogelijk
maakte, was één van de belangrijke onderdelen die op het programma stonden de discussie
over het nieuwe beroepsdeelprofiel. Dit profiel was reeds in
conceptvorm meegestuurd met
de uitnodiging.
Het bestaande profiel kwam
rond 1990 tot stand. In die tijd
was de gipsverbandmeester veelal
wel verpleegkundig geschoold,
maar het beroepsprofiel van toen
liet dat wat in het midden.
Dat werd veroorzaakt door de
discussie binnen de VGN hoe
aan te kijken tegen het beroep.
De wet BIG was toen recent
geïntroduceerd en de vraag
lag duidelijk voor hoe het best
kon worden ingespeeld op de
mogelijkheden die de wet de
gipsverbandmeester kon bieden.
Namens de VGN hebben Jan
Cees Reijnders en ondergetekende
toen de BIG Raad bezocht om
gehoord te worden en uitleg te
geven aan het verschijnsel gipsverbandmeester.
Inmiddels heeft de gipsverbandmeester zich door de jaren heen
ontwikkeld als een verpleegkundige beroepsbeoefenaar, mogelijk
zelfs met de toevoeging gespecialiseerd.
Hoe met de toevoegingen
omgegaan gaat worden is nog
onderwerp van beraad binnen
de AVVV.

Zeker is wel dat we alleen in
beeld komen wanneer we ons
profileren. Niet alleen intern
binnen de VGN en het eigen
ziekenhuis, maar vooral ook in
breder extern verband moet de
gipsverbandmeester een gekende
professionele beroepsbeoefenaar
zijn.
Naast die profilering werden
de vele ontwikkelingen van de
afgelopen jaren in een nieuw
beroepsdeelprofiel vervat. Met
nadruk deelprofiel, want het is
een verdieping van het bestaande
basis beroepsprofiel van de verpleegkundige.
Het beschrijft het werkterrein
van de gipsverbandmeester, zijn
domein, vanuit de visie van de
gipsverbandmeester. Ook inventariseert het de werkzaamheden
vanuit zijn beleving en daarvan
is dit concept de weergave.
In een later stadium zal het zeker
aan `aanpalende beroepsgroepen`
worden voorgelegd, maar pas
nadat het door de eigen beroepsgroep werd geaccordeerd.
Die discussie kwam tijdens de
ALV goed op gang en de opmerkingen zullen worden verwerkt.
Daarbij moet wel duidelijk zijn
dat het een toekomstgericht
document betreft.
De aanwezige leden gingen
vrijwel unaniem akkoord met
het bestuursvoorstel dit profiel
nader uit te werken.
Aanvullingen en opmerkingen
kunnen via de commissie en op
de site worden geplaatst.

Taakherschikking

De commissie Nurse Practitioner
(NP) heeft de taken van de gipsverbandmeester geïnventariseerd
en kwam tot de slotsom dat een
verpleegkundig vervolg op de
opleiding tot gipsverbandmeester
het meest voor de hand lag.
Binnen de huidige terminologie
is dan de stap in de richting van
de Nurse Practitioner de meest
logische.
De vraag doet zich dan ook voor
hoe dit onderwijs te realiseren
is voor een al zo gespecialiseerd
werkende beroepsbeoefenaar als
een gipsverbandmeester.
Waaruit zal deze vervolgopleiding
moeten bestaan en waarin gaat
deze beroepsbeoefenaar zich dan
onderscheiden?
Is het een gewenste ontwikkeling
op de gipskamer dat er een vorm
van functiedifferentiatie zal gaan
plaatsvinden en hebben de (theoretische) vakgebieden waarin de
gipsverbandmeester in elk geval
zal moeten worden geschoold
zoals onderzoekstechnieken zijn
belangstelling?
Is een gispkamer niet een te
beperkte werkplek voor mensen
met deze scholing waardoor we
werken aan een personele leegloop?
Deze en andere vragen worden
door de commissie NP voorgelegd
aan verschillende deskundigen
van de diverse instituten in de
hoop daar een goed passend
antwoord op te kunnen krijgen.
We houden u op de hoogte.
Ook maak ik graag van de gelegenheid gebruik u allen namens
het Bestuur van de VGN een zeer
voorspoedig 2004 toe te wensen!
Peter van den Berg
secretaris VGN
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Agenda
Tweede editie Delfts Blauwe
Plekken Congres
Op 19 april 2004 zal de tweede
editie van dit Delftse congres
plaatsvinden.
De organisatie van dit congres is
in de gezamenlijke handen van
de orthopaedisch chirurgen, de
algemeen chirurgen en de gipsverbandmeesters van de Delftse
Reinier de Graaf Groep.
Er zijn weinig groepen in de
gezondheidszorg te vinden die zo
nauw met elkaar samenwerken
en waar niet zelden overlap in
de werkzaamheden plaatsvindt.
Er wordt dan ook steeds weer
gezocht naar gezamenlijk interessante onderwerpen en sprekers
die daarover een goede presentatie willen verzorgen.

Tijdens deze editie van het
Delftse congres staan een viertal
onderwerpen centraal: de evidence
based behandeling van fracturen,
schot- en steekwonden, sportletsels en fracturen ontstaan op
basis van osteoporose. Tevens
worden verschillende workshops
georganiseerd.
Deskundige Nederlandse en verschillende buitenlandse sprekers
zullen voor de arts en de gipsverbandmeester garant staan voor
interessante verhandelingen op
het brede terrein van de traumatologie.
Het definitieve programma en de
mogelijkheid tot inschrijven kunt
u binnenkort tegemoet zien.
Plaats van handeling is evenals de
vorige editie de aula van de TU
te Delft.

De dag zal worden afgesloten
met een Indisch buffet om
informeel nog van gedachten
te kunnen wisselen.
De kosten van deze leerzame
congresdag bedragen voor de
gipsverbandmeester € 75.
Voor meer informatie:
pberg@rdgg.nl

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

Symposium:
‘De rollen omgedraaid’

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

In navolging van het congres van 2 jaar geleden,
welke erg succesvol is verlopen, organiseren de
gipsverbandmeesters van de gipskamers van
het Academisch Ziekenhuis van Maastricht en
van het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond
wederom het symposium: ‘De rollen omgedraaid’.
Het zal gehouden worden op 1 oktober 2004
te Maastricht. Meer informatie zal tzt. verstrekt
worden.
In zal worden gegaan op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Diabetische Voet en
andere behandelmethoden in de Orthopedie
en Traumatologie.
Voor verdere informatie kunt U terecht bij:
Conference Agency Limburg, Postbus 1402, 6201 BK Maastricht
Tel.: 043-361 91 92 Fax: 043-361 90 20
e-mail: info@conferenceagency.com
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Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. P. van den Berg,
secretaris, vice-voorzitter
dhr. J. Ruhe,
penningmeester
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Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra
mw. T. Kalkman - Baelde,
ledenactiviteiten
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Vanuit de schoolbanken

Rene van der Lugt overhandigt namens de VGN, de cd-rom met de VGN protocollen aan dr. van Biezen en dr. L Vogels

De landelijke begeleidingscommissie
adviseert de leiding van het Opleidings
Instituut met betrekking tot de beleidsmatige aspecten van de LOG. Deze commissie bestaat uit Antoinette Brandenburg
en Carla van ’s Gravenmade namens het
Opleidingsinstituut. Verder is de VGN
met gipsverbandmeesters vanuit de
Opleidingscommissie afgevaardigd
(dit jaar waren het Helmi Cornelissen,
Régis Logghe en René van der Lugt ).
Ook de NOV en NVT zijn in het overleg
vertegenwoordigd door respectievelijk
Frans van Biezen en Lucas Vogels, beiden
werkzaam in het Erasmus MC.
Met de overhandiging van de CD “VGNprotocollen” door de voorzitter van de
Opleidingscommissie zijn nu ook de
NOV en NVT op de hoogte gebracht
van deze VGN- uitgave.
Vanaf oktober worden de protocollen
gebruikt tijdens de praktijklessen van
de LOG. Ook de Regionale Opleiding
Centra (ROC) in het land die een
SEH-opleiding verzorgen krijgen de CD
opgestuurd. Op deze wijze wil de VGN
een uniforme wijze van gipstechnieken
bevorderen.
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Bij- en nascholing “Thoracale en
lumbale kyfosen”

Alle VGN- leden hebben inmiddels een
direct- mail ontvangen over de volgende
scholingsdag welke op vrijdag 16 januari
2004 in de St Maartenskliniek te
Nijmegen plaats zal vinden.
Het onderwerp is: “De verschillende
vormen van thoracale en lumbale kyfosen
en de behandelingen hiervan”.
De cursus is reeds volgeboekt!
Informatie via:
H.Cornelissen@maartenskliniek.nl
René van der Lugt
voorzitter opleidingscommissie
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Betere zorg voor de diabetische voet
De zorg voor de diabetische voet wint aan kwaliteit. Internationale
studies wijzen uit, dat ernstige voetproblemen vaker worden voorkomen.
Er is nog geen allesomvattende oplossing, maar de kennis en technieken
zijn aanmerkelijk verbeterd.
De belangstelling voor diabetische-voetzorg is flink toegenomen. In 1991 bezochten 240
deelnemers het International
Symposium on the Diabetic
Foot te Noordwijkerhout, nu
waren dat er al 607.
Dit jaar participeerden 57 landen.
Dat zijn er 33 méér dan twaalf
jaar geleden. “De zorg voor
diabetische voet wordt steeds
beter”, concludeert voorzitter
Karel Bakker.
De oorzaken zijn grotendeels
bekend: diabetes mellitus-II,
roken, overgewicht en weinig
beweging. Slecht schoeisel en
gebrekkige voetverzorging leiden
tot een verdere verslechtering
van de conditie. Ook zou er een
relatie bestaan met psychische
instabiliteit, zoals depressiviteit,
en sociale omstandigheden.
Uit bijna tien jaar onderzoek in
Nederland is nu gebleken dat de
incidentie van patiënten die een
amputatie hebben ondergaan,
afneemt. De afname is bij vrouwen het meest significant. Het
aantal mensen dat één of meer
amputaties van een teen, voet
of onderbeen moet ondergaan,
is sinds 1991 gedaald met 34
procent. De daling is vooral te
danken aan goed functionerende
voetenpoliklinieken en de inzet
van veel meer podotherapeuten.
Alle medici onderschrijven de
noodzaak tot gespecialiseerde
voetenpoli’s. Die benadering
wordt buiten de Verenigde Staten
en West-Europa nog te weinig
toegepast, al zijn er uitzonderingen. Brazilië bijvoorbeeld, telt als
enige Zuid-Amerikaanse land al
52 gespecialiseerde voetklinieken.

Lokale ondersteuning door deskundige artsen kan het kwaliteitsniveau op een hoger peil brengen.
Dat is hard nodig, want veel
zorgverleners brengen chronische
wonden niet in verband met diabetes en houden zich te veel
bezig met symptoombestrijding.
De diabetische voet in
2003

Een terugkerend probleem blijft
de bekostiging. Voor goede
pathofysiologie van chronische
wonden zijn extra investeringen
nodig. Dat is met name in de
derdewereldlanden een gevoelig
onderwerp, aangezien de meest
basale zorg er al te wensen overlaat. Echter, de westerse wereld
doet het niet altijd beter.
Australië, toch een land met een
goed ontwikkelde gezondheidszorg, kent nauwelijks voetenpoli’s.
Volgens de Britse podotherapeut
Ali Foster, die de Diabetic Foot
Award 2003 in ontvangst mocht
nemen, leidt late verwijzing naar
een voetenpoli tot een verlies aan
mogelijkheden en onherroepelijk
tot slechtere resultaten. Pijlers
onder de therapie zijn debridement, verlichting van de druk op
de voet en infectiemanagement.
Er is veel aandacht voor preparatie van het chronische wondbed.
Dit moet leiden tot een goede
doorbloeding en minimale exsudatie. Speciaal wondverband met
zilverdeeltjes wordt ingezet om
de bacteriën te bestrijden en de
wond vochtig te houden (zoals
bv. Contreet Schuimverband).
Deskundigen wijzen ook op het
belang van vroegtijdige screening.
Digitale beeldbepalende technieken kunnen een indicatie geven
over de bloedsomloop, een
21

belangrijke indicator voor latere
problemen. De vaardige podoloog
of diabetesverpleegkundige kan
het kloppen van de bloedvaten
ook met de hand voelen door op
de voet te tasten. Op de uitkomst
mag echter niet zonder meer
worden vertrouwd. De deskundigen in het multidisciplinair
team, waarin ook vaak een gipsverbandmeester participeerd,
kunnen het beste samen tot de
juiste diagnostiek komen. De
Internationale Consensus over
de Diabetische Voet (ICDF),
die in 1999 werd geïntroduceerd,
vormt daarbij een praktisch
hulpmiddel. Deze consensus is
herzien en met drie deelgebieden
uitgebreid.
Nadere informatie:
info@diabeticfoot.nl

Erica Extercate
productmanager
Coloplast BV
Software weg 1
3800 BC Amersfoort
www.coloplast.com
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Het belang van metaalionen
en citroenzuur voor de wondgenezing
Over de vele open deuren en het vinden van de sleutel
met de juiste code: een nieuwe visie
Discussies over wondbehandeling kent vele “open deuren”, terwijl het “sluiten van de deur” onderwerp is
van veel onderzoek en een stroom aan wetenschappelijke publicaties. Duidelijk is ook, dat een universele
sleutel niet bestaat. Iedere wond heeft een specifieke sleutel met de juiste code nodig om gesloten te kunnen
worden. Ofwel men dient de juiste behandeling te kiezen om re-epithelialisatie te bewerkstelligen.
Het type wond bepaalt voor welke behandelmethode gekozen dient
te worden. Om enkele open deuren te benoemen, dient bij decubitus
reductie van druk- en schuifkrachten een onderdeel te zijn van de
behandeling. Bij de behandeling van het diabetisch ulcus vormt
“off-loading” een belangrijke peiler, zoals compressie therapie dat
is bij het ulcus cruris venosum.
Afhankelijk van de fase waarin een wond verkeert is de keuze van de
juiste lokale therapie bepalend voor het succes van de uiteindelijke
wondgenezing. Kijkend naar de diverse stadia:
● Necrose dient te worden verwijderd
● Infectie moet worden bestreden
● Granulatieweefsel gestimuleerd
Hieraan kunnen nog drie belangrijke peilers voor de behandeling
van chronische wonden worden toevoegd:
1. Het in balans brengen van de Matrix metalloproteinase (MMP)
productie
2. Het onder controle houden van de reactieve zuurstofverbindingen
(ROS = Reactive Oxygen Species) productie
3. Het in de hand houden van de bacteriële contaminatie
1. Matrix metalloproteinases (MMP’s)

bij het in balans houden van de MMP productie. Regulatie van de
MMP produktie dient dan ook een belangrijk uitgangspunt van
een goede behandeling van slecht genezende wonden te zijn.
Dergelijke wonden vertonen veelal weer genezingstendens wanneer
de MMP/TIMP productie in balans kan worden gebracht.
2. Reactieve zuurstofverbindingen (ROS = Reactive
Oxygen Species)

De belangrijkste functie van de granulocyt is het vormen van een
eerstelijns verdediging tegen micro-organismen, die de wond kunnen
binnendringen.
Granulocyten doden bacteriën zowel intra-cellulair als extra-cellulair.
Als granulocyten worden geactiveerd, neemt hun zuurstofverbruik
toe en worden reactieve zuurstofverbindingen gevormd.
Deze zuurstofradicalen (O2-*) worden met behulp van een enzym
omgezet in zuurstof (O2) en waterstofperoxide (H2O2). Als dit enzym
wordt geïnactiveerd, is de anti-microbiële werking van de granulocyten duidelijk verminderd, hetgeen aantoont, dat zuurstofradicalen
van belang zijn voor het doden van bacteriën.
In chronische wonden wordt een overmaat aan zuurstofradicalen
gevormd, die het vitale weefsel beschadigen.4 Overproductie van waterstofperoxide leidt tot de vorming van reactieve zuurstofverbindingen.
Hierdoor worden niet alleen bacteriën gedood, maar deze berokkenen
ook schade aan de granulocyten zelf en aan alle andere celsystemen in
het wondbed. Zowel het wegvangen (“scavangen”) van zuurstofradicalen,
als ook het verminderen van de productie ervan leveren een bijdrage
aan de genezing van chronische wonden.
Ook hier geldt dus dat een balans in productie ervan dient te worden
nagestreefd.4,5
Overmaat schaadt!
>>

In het artikel “MM-Wat’s” is duidelijk de rol van Matrix metalloproteinases (MMP’s) en de inhibitoren (TIMP’s) ervan bij de wondgenezing beschreven. MMP’s leveren in een normale situatie een bijdrage aan het opruimen van beschadigd weefsel en aan de opbouw
van nieuw weefsel, beide noodzakelijk voor de genezing van de wond.1
Een uit de hand gelopen productie van MMP’s kan direct worden
geassocieerd met het niet genezen van wonden.
Wonden zullen langzaam of
niet genezen zolang celsystemen
die een bijdrage leveren aan het
genezingsproces uit balans zijn.
Eén van de kenmerken van slecht
genezende wonden is het ontbreken van een balans tussen de
MMP- en TIMP productie,
hetgeen tot een verhoogde
expressie van MMP’s leidt.
Tissue Inhibitoren van Metalloproteinases (TIMP’s) remmen
de productie van de MMP’s en
Figuur 1: Weefselbiopt toont een overexpressie
spelen dus een belangrijke rol
van MMP-2 (zie rood-bruine verkleuring)
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Figuur 2: “down” regulatie van MMP-2
na 6 weken DerMax® behandeling
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3. Bacteriële contaminatie

Bij de lokale behandeling van
chronische wonden hebben
anti-microbiële middelen geen
bewezen gunstige bijdrage
geleverd, behalve als sprake is
van een acute infectie.6
Middelen, zoals waterstofperoxide,
Eusol, Betadine® of Flammazine®
worden vaak nog maanden
achtereen toegepast op basis
van gewoonte.
Anti-microbiële middelen
moeten echter alleen worden
gebruikt indien nodig.

Pilon fractuurgecombineerd
(>1 jaar bestaand)
bij patiënt
met
Post-traumatisch
wonden. Zeker ulcus
als denabehandeling
wordt
met effectieve
® (links) en volledige genezing
diabetes
mellitus,
start behandeling
met Dermax
chirurgische
verwijdering
van necrose
en debris.

De rol van metaalionen in de wondgenezing

na 7 weken (rechts)

Het is bekend dat verschillende voedingselementen een belangrijke
rol spelen bij de ondersteuning van de wondgenezing.
Voedingselementen zoals vitaminen, aminozuren en sporenelementen.
Verschillende sporenelementen (metaalionen) zoals koper, ijzer, magnesium, calcium en zink zijn betrokken bij de weefselregeneratie.5
Recent onderzoek heeft nu ook bij de lokale behandeling van chronische
wonden het belang aangetoond van interactieve wondbehandelingsmiddelen op basis van metaalionen. Het gunstige effect van metaalionen op de wondgenezing uit zich in een verbeterde balans in de
MMP productie.5
Door middel van weefselbiopten is aangetoond dat de productie van
MMP-2 afneemt (fig.1 en 2) en dat de productie van de TIMP’s
(remmers van MMP’s) toeneemt na de behandeling met een interactief wondverband op basis van metaalionen en citroenzuur
(DerMax®).3,4

Met name bij de behandeling van het diabetisch ulcus wordt met
dit interactieve wondverband goede klinische resultaten geboekt
(zie casuïstiek: diabetisch ulcus en posttraumatisch ulcus).
Door het in balans brengen van de MMP- en ROS productie en het
in de hand houden van de bacteriële contaminatie middels agressief
debridement worden deze ulcera als het ware opnieuw gereactiveerd
en re-epithelialisatie gestimuleerd.
Met de introductie van DerMax® lijkt de sleutel met de juiste code
voor het sluiten van de deur (lees re-epithelialisatie) te zijn gevonden.

Het nut van citroenzuur

Literatuur
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- een nieuwe visie
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interview

Gipsen tussen giraffen
Een kleine cultuurschok mag je het wel noemen, de ervaring
die Annemieke de Gier heeft opgedaan in Tanzania.
In mei 2002 heeft ze daar een week les gegeven in een
revalidatiecentrum. De firma Beiersdorf stelde gratis
gips- en verbandmaterialen beschikbaar en de Rotary
Club van de Alblasserwaard sponsorde de vliegreis.
Annemieke rondde in 1988 haar
opleiding tot gipsverbandmeester
af en heeft daarna in diverse ziekenhuizen gewerkt. Sinds twee
jaar is zij werkzaam in het Beatrix
Ziekenhuis in Gorinchem, waar
de orthopaeden Harry de Vries en
Frank van Oosterhout werken, die
al vier jaar vrijwilligerswerk doen
in een ziekenhuis in Tanzania.
Aan dit ziekenhuis is een revalidatiecentrum verbonden en een
van de artsen hiervan is in 2001
in Nederland geweest. Zij heeft
toen onder meer een dag stage
gelopen op de gipskamer. Maar
een dag is veel te kort, zelfs te kort
om alleen de meest essentiële
zaken te behandelen. Het leek dan
ook een goed idee als Annemieke
naar Tanzania zou komen om les
te geven aan de betrokken medewerkers van het ziekenhuis en het
revalidatiecentrum. Het probleem
dat zich daarbij voordeed, was dat
de gips- en verbandmaterialen
zeer kostbaar en schaars zijn.
Eigenlijk te kostbaar om te
gebruiken voor lessen. Er is vaak
niet eens genoeg om alle noodzakelijke medische verrichtingen
uit te voeren. “Zou Annemieke

zelf voor deze materialen kunnen
zorgen?” Dat kon gelukkig. Tony
van Leeuwen, de key account
manager van Beiersdorf wilde
graag meewerken en zorgde voor
de nodige materialen. Piloten
zonder Grenzen was bereid het
materiaal kosteloos naar Tanzania
te vliegen.
Opereren om toerbeurt

Het Selian hospitaal is gelegen in
Arusha en is opgericht door Mark
Jacobsen, een Amerikaanse dokter die nog steeds de leiding
heeft. Het lukt hem om veel van
de noodzakelijke diensten gratis
gedaan te krijgen. Onder meer
orthopaedische hulp. Er zijn
namelijk geen inheemse orthopaeden in Tanzania, zodat het
volledig afhankelijk is van hulp
uit andere landen. Dankzij de
inspanningen van Mark komt er
vier keer per jaar een orthopaed
naar Arusha: twee Amerikanen
en de twee orthopaeden van het
Beatrix Ziekenhuis die elkaar
afwisselen.
Er is veel behoefte aan deze hulp,
want er komen veel afwijkingen
voor zoals klompvoetjes en

kromme benen. De kromme
benen zijn opvallend. Deze
komen voornamelijk voor bij
kleine kinderen en de streekbewoners, de Masai, lijken deze
kinderen te verbergen. Vandaar
dat het fenomeen bij vroegere
medische onderzoeken niet is
opgemerkt. De gevallen die
bekend zijn, tonen extreme vormen van vergroeiing. De doktoren vermoeden dat het rachitis
is en hebben deze keer voor het
eerst röntgenfoto’s en bloedmonsters meegenomen naar
Nederland. De eerste onderzoeken lijken het vermoeden te
bevestigen. In drinkwater uit de
omgeving wordt een bijzonder
hoge concentratie fluor aangetroffen. Het is niet duidelijk of
dit invloed heeft op de opname
van vitamine D in een cruciale
fase van de botontwikkeling.
Teneinde meer zekerheid hier-

Annemieke geeft les in Monduli:
“de leerlingen waren verrukt van
het gipsmateriaal van Beiersdorf”

over te krijgen, is er echter meer
onderzoek nodig. De orthopaeden willen daarom graag de
volgende keer een kinderarts
meenemen.
Wat kun je doen in een
week?

Kinderen met kromme benen
ondergaan een stevige operatie.
Het bot wordt op meerdere
plaatsen gebroken, waarna het
met een pin in een rechte stand
wordt gefixeerd. Bij dergelijke
ingrepen is deskundig gips van
groot belang voor het behalen
van een goed resultaat. Maar het
gips wordt in het ziekenhuis aangelegd door verpleegkundigen
en in het revalidatiecentrum in
Monduli door een orthopeadisch
instrumentmaakster en een fysiotherapeute. Vakmensen op hun
gebied, maar zonder gerichte
opleiding voor dit specialistische
werk. Annemieke had dan ook
genoeg te vertellen. Maar wat
kun je doen in een week? Zeker
als er ook nog eens twee dagen
gegipst moet worden op de operatiekamer. Daar komt nog bij
>>
Masaimeisje, 12 jaar, met mogelijke
gevolgen van rachitis.
Na ruim 2 uur opereren zijn haar
benen weer recht.
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dat werken en leven in Tanzania
anders is dan in Nederland.
Afstanden en tijd worden daar
met dezelfde maten gemeten,
maar hebben heel andere waarden.
Niks geen snelle, gestroomlijnde
organisatie, maar veel improviseren en zelf uitzoeken. “Bij ons
telt de tijd, daar het materiaal”,
zegt Annemieke. “Alles wordt tot
en met het laatste stukje gebruikt,
schoongemaakt en weer hergebruikt. Bij ons kost dat te veel
tijd, dus wij gooien ‘afval’ weg,
maar zij kennen geen afval. Het
verschil is ook dat ik op een dag
in het Beatrix Ziekenhuis evenveel mensen behandel als daar in
vier dagen. De apparatuur is niet
optimaal, dus alles kost ook veel
meer tijd.”

Masaikindje, 1 maand oud, met
congenitale knieluxaties. Het vel rose
papier is standaard A4-formaat.

vervolg krijgen. Ik weet nu wat er
daar gebeurt. Welke afwijkingen
er zijn, met welke materialen
wordt gewerkt en wat de werkomstandigheden zijn. Bij een
volgende gelegenheid kan ik de
lessen veel meer toespitsen op
de behoeften die daar bestaan.
Ik heb mij ook voorgenomen
om voor een volgende keer,
eerst een stage te doen in een
revalidatiecentrum in Nederland.
Iedere werkplek is toch anders en
ik weet zeker dat ik daar nog wat
specifieke dingen kan leren.”

Ervaring benutten

Annemieke wil graag nog een
keer naar Monduli. “Het zou
zonde zijn als deze lessen geen

Kindje met congenitale knieluxaties,
na eerste gipsredressie.
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GiGaGipslinks

Zwachteltje
Hij staat in de deuropening, de toegang tot een
kleine ruimte waar koffie gedronken kan worden.
Hij is klein van stuk. Zijn dikke buik steekt
uitdagend naar voren en rook kringelt om zijn
hoofd, afkomstig van de eeuwige sigaret tussen
de lippen.
‘Zo mannetje, dus jij komt kijken of het vak
wat voor je is. Nou dan ben je hier aan het juiste
adres, want je bevindt je hier in het ‘Mekka’.
Rook je. Zo ja, dan kom hier eerst eens een
sigaretje roken en een kop koffie drinken, dan
zal ik je even van de gang van zaken op de
hoogte brengen’.
Even wennen aan de nieuwe omgeving en de
mensen die zich ‘gipsboer’ noemen.
De ‘opper gipsboer’ staat bij een ieder zeer hoog
aangeschreven, dat is me na een ochtend reeds
duidelijk. Hij wordt op handen gedragen.
Met een nieuw soort materiaal, bruin van kleur
en erg weerbarstig schijnbaar, poogt de grote
meester een kap over de knie van een slachtoffer
te plooien.
Zweetdruppeltjes parelen op zijn voorhoofd,
voorzichtig weggepoetst door zijn vrouwelijke
assistente. Nu, na zo’n 25 jaar kan dit opgeroepen
beeld uit het verleden me nog ontroeren, vanwege
het respect en de liefde tussen die twee personen.

www.xray.20m.com is een
engelstalige site met heel veel
x ray foto`s van het gehele
lichaam.

www.thieme./viamedici/lernen/eselsbruecken/anatomie.html, is een duitstalige site
over medische ezelsbruggetjes, grappig.
www.feestartikelen.nl, met feestdagen als kerst en carnaval voor de deur, is dit een site
met allerlei attributen. Ook voor geboorte,huwelijk en jubilea. Keus te over om leuke
ideeën op te doen en te bestellen.
www.cholesterol.cjb.net, zeer uitgebreide interessante site over cholesterol, risico`s
,medicijnen. Nuttig om eens te lezen en er je voordeel meedoen.

Gedurende de gehele dag lopen medici in en
uit om te overleggen en advies te vragen aan de
‘gipsboer’, zoals de meester zich trots noemt.
Dit immer onder het genot van een kopje koffie,
een bak soep en de altijd aanwezige sigaret.
Er wordt naar hem geluisterd, want hij beschikt
schijnbaar over een onuitputtelijke bron van
ervaring.
Hij is wijs en behandelt een ieder met het respect
dat ze verdienen.
Ook voor de nieuwelingen onder zijn discipelen
en dat zijn er velen, is er altijd een stimulerend
woord of een luisterend oor.
Een van de vaders onder de ‘Meesters’, die je na
je vertrek nog lange tijd mist en waar je nog
vaak aan terug denkt.
Ton van Nispen

www.keac.nl/index.htm, site over allergie. Uitgangspunt is de klinische ecologie,
die de invloed van de omgeving op de mens bestudeert.
Interessante site over allergieonderzoeken en testen.
www.schoolbank.nl ,site over het
terugvinden van oude klasgenoten. Door lid te worden kun je op
zoek gaan en mailen met teruggevonden schoolgenoten. Voor een
reünie kun je je ook aanmelden.

e-mail: hjuineken@home.nl
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