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Van de redactie
Tijdens de voorjaarsvergadering
hadden we het er nog over: “wie
zijn wij nu eigenlijk?”
Zijn gipsverbandmeesters veredelde
verpleegkundigen die een kunstje
doen of zijn ze in zekere zin al
Nurse Practitioner?
Het antwoord zal er ergens tussenin
liggen en daarmee de waarheid
ook, maar een ding is zeker dat we
vooral gipsverbandmeester zijn.
We strijden al jaren voor erkenning en de ene keer is dat meer
nodig dan de andere keer. Dat kan
alleen maar als we ook met ons
allen ergens voor staan. Dit gaat
verder dan een gemiddelde dag op
de gipskamer. Om bij te blijven
en je verworven (voor)rechten als
specifieke beroepsgroep te houden,
moet je meer doen.
Een belangrijk deel daarin is onderzoek. Dit kan je niet zomaar.
Onderzoek doen moet je leren.
In de opleiding tot Nurse
Practitioner wordt juist aan dit
deel van de opleiding veel aandacht geschonken, immers stilstaan is achteruitgang.
Ook in de opleiding tot gipsverbandmeester wordt steeds meer
aandacht besteed aan het onderzoek. Het gaat daarbij niet om
waar het over gaat, maar veel
meer dàt je onderzoek doet. Dit
laatste heeft wel eens discussie
losgemaakt. Want doe je toch
onderzoek om het onderzoeken,
doe het dan over een onderwerp,
waar de beroepsgroep iets aan
heeft. Doe iets voor het vak waar
je voor wordt opgeleid, zodat
collega’s er hun voordeel mee
kunnen doen. Gelukkig doen
de meeste studenten dit.

Zoals u ondertussen gewend bent,
is deze eerste uitgave van het jaar,
een uitgave gericht en voornamelijk gevuld met artikelen van de
studenten van de LOG 2001.
We hebben zelfs zoveel bruikbare
artikelen aangeleverd gekregen,
dat we in deze “studentenuitgave”
niet alles hebben kunnen plaatsen.
In de volgende uitgave zullen ook
nog enkele scripties in artikelvorm
worden gepubliceerd. Namens
de redactie hartelijk dank voor de
(soms onder lichte dwang) ingeleverde artikelen en natuurlijk
van harte gefeliciteerd met jullie
afstuderen. Dat jullie nog maar
veel mogen onderzoeken en vooral
veel schrijven.

Petra Peerdeman heeft onderzoek verricht naar de praktijkleerplaats van de leerling- gipsverbandmeester. Ze benoemt
veel voorkomende knelpunten.
In het artikel wordt duidelijk dat
criteria onontbeerlijk zijn en dat
er gewerkt zou moeten worden
aan landelijke richtlijnen.

Steeds vaker komt de combinatie
van immobiliseren en behandeling
van wonden/ulcera voor binnen
de behandeling van een patiënt
met een Charcotvoet door de gipsverbandmeester. Erik Manning
en Jelle Wijma beschrijven in
hun artikel het herkennen en het
ontstaan van de Charcotvoet.

Nico Bruinsma vraagt zich af
of er wel voldoende aandacht
is voor een van de meest bedreigende complicatie binnen de
traumatologie, namelijk het
compartimentsyndroom.(C.S.)
In een beschrijvend onderzoek
gaat hij in op het ontstaan en de
behandeling van het C.S.

Een goede uitzondering in deze
“studentenuitgave” is het artikel
van Annechien Beumer en Bart
Swierstra (orthopedisch chirurgen). Zij hebben een vergelijkend
onderzoek gedaan naar verschillende fixatie-mogelijkheden bij
syndesmoseletsel het toepassen
van gipsimmobilisatie daarna.

Laat zien
wat je waard bent!
Dat onderzoek en vernieuwing
leidt tot een verbreding en verdieping van het vak van gipsverbandmeester heeft Erik Manning
bewezen. Samen met dr. Sjef van
Baal is hij geridderd in de Orde
van Oranje Nassau! Dit voor het
`uitvinden` van de inmiddels in
de gipswereld alom bekende
Mabel-schoen. Jelle Wijma doet
hier een kort verslag van.
De student die het spits afbijt is
Edith Jacobs. Haar artikel omvat
de regelgeving rondom het reponeren door de gipsverbandmeester.
Een kort en duidelijk artikel
waaruit blijkt, dat er rondom dit
onderwerp nog veel onduidelijk is.

Dat formatieberekening op de
gipskamer niet zo gemakkelijk
is als het lijkt, beschrijft Maarten
Haneveer in zijn artikel dat hijzelf beschrijft als enigszins “droge
kost”, maar waar we als beroepsgroep zeker ons voordeel mee
kunnen doen.
Marieke Lammers beschrijft
de verschillen in behandeling
van een kind met Osteogenesis
Imperfecta (O.I.), behandeld
ineen ontwikkelingsland ten
opzichte van een behandeling
in de westerse maatschappij
van O.I.
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Iedereen, die op een eerste hulp
of gipskamer werkt, krijgt wel
eens te maken met een “automutilant”. Margreet Luger,
werkzaam in het Medisch
Centrum Haaglanden, locatie
Leidschendam, geeft een blik op
de mens achter de automutilant
en de benadering daarvan.
Tevens heeft Margreet zich aangemeld als lid van de redactiecommissie waar we erg blij mee
zijn omdat we eindelijk weer een
gipsverbandmeester als nieuw cie
lid kunnen verwelkomen!
U ziet, het is weer een uitgave
met zeer diverse artikelen.
Ik wens u veel leesplezier.
Namens de redactie,
Arjan Harsevoort
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Jelle Wijma
Erik Manning

De Charcotvoet
en de gipsverbandmeester
Dat de gipsverbandmeester zich bezig houdt behalve met het geheel of gedeeltelijk immobiliseren van ledematen en gewrichten, bewijst het feit dat hij zich ook nadrukkelijk bemoeit
met het behandelen van allerlei soorten wonden met name wonden aan het onderbeen
bij patiënten met diabetes mellitus. Een combinatie van immobiliseren en het behandelen
van wonden/ulcera is bijvoorbeeld van toepassing bij patiënten met een Charcotvoet.
Nergens in het lichaam zien we
de schadelijke werking van de
door diabetes mellitus veroorzaakte neuropathie en arteriële
insufficiëntie zo duidelijk als in
de voet!
De hoge prevalentie van voetulcera en weefselversterf leidt
tot arbeidsverzuim, langdurige
ziekenhuis opnames en door
amputaties van het been tot
levenslange invaliditeit.
Adequate zorg door de patiënt
zelf is veelal niet mogelijk vanwege visusklachten, de beperkte
beweging in de gewrichten, vaak
overgewicht, en het ontbreken
van waarschuwingssignalen als
pijn, druk en temperatuur.
De Charcotvoet

Foto 1 en Foto 2 Deformiteit

Incidentie
De Charcotvoet komt voor bij
0,3-0,5 % van de diabeten.
Dubbelzijdig in 5-40% van de
gevallen.
De diabetes bestaat gemiddeld
15 jaar bij het ontstaan van een
Charcotvoet
(60% >15 jr.; 80% >10 jr.).
De gemiddelde leeftijd is 57 jaar.

De Charcot voet is een van de
ergste voetcomplicaties bij
patiënten met DM.
Het is een ernstige misvorming
Herkenning van een
Charcot voet
van de voet, die is ontstaan op
basis van uitgebreide neurologische ● Alle verschijnselen van een
stoornis. Deze is vernoemd naar
infectie, maar er is geen sprake
de Franse arts Charcot die dit
van infectie!
verschijnsel in 1882 beschreef.
● Er zijn vaak fracturen en/of
De medische term is neuro-osteoluxaties te zien op een röntgenarthropathie: een aandoening
foto
van een voetgewricht (arthropa- ● Door het verminderde gevoel
thie) en/of voetskelet ten gevolge
blijft de patiënt doorlopen,
van een neurologische stoornis
waardoor de voet inzakt en
(neuropathie).
zijn normale vorm verliest
● In de loop van tijd neemt die
deformiteit toe als niet op tijd
de diagnose gesteld wordt, of
adequate behandeling volgt
● De voet verliest niet alleen de
vorm, maar ook de normale
functie.
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Het ontstaan van de
Charcotvoet

Over het ontstaan bestaan veel
theorieën, maar geeft nog geen
volledige duidelijkheid.
Wel is duidelijk dat de autonome
neuropathie een belangrijke rol
speelt, waardoor een krachtiger
bloeddoorstroming ontstaat met
botontkalking (osteoporose) als
gevolg.
Door overbelasting en kleine
trauma’s kunnen fracturen ontstaan, of dreigende luxaties,
welke op hun beurt weer niet
worden waargenomen vanwege
het gestoorde/verminderde pijngevoel. Elke stap veroorzaakt als
het ware weer een nieuw trauma.
Het gevolg is een warme, meestal
pijnloze, rode en gezwollen voet
door de overmatige prikkeling.
Dit alles lijkt op een serieuze
infectie, waardoor de diagnose
nogal eens gemist word. Er wordt
antibiotica en rust voorgeschreven.
Door de rust zakt de zwelling en
neemt de roodheid af.
Als de patiënt opnieuw gaat
belasten begint alles weer opnieuw.
Het is dus zeer verraderlijk.
>>
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Stadia van de Charcotvoet

1. De acute of actieve fase
In de acute fase is strikte rust
noodzakelijk, en is korte opname
in het ziekenhuis vaak nodig.
Als de roodheid en de zwelling
zijn afgenomen moet de vorm
van de voet beschermt worden in
een gipsverband, Total Contact
Cast.
Het immobiliseren van alle voetgewrichten is essentieel. Het gips
wordt nauwsluitend rond de voet
en het onderbeen aangelegd,
zodat het de voet beschermt
tegen trauma’s, oedeemvorming
tegen gaat en de verticale druk
opvangt.
Met dit gips mag de patiënt
belasten met enige beperking
van de dagelijkse activiteiten,
Het kan soms wel maanden duren
voordat de voet tot rust is gekomen. Dit wordt gecontroleerd
middels röntgen foto’s en de
temperatuur van de huid. Zolang
de Charcot voet nog actief is
blijft de huid warm aanvoelen.
Orthopedische schoeisel

2. De chronische of uitgebluste
fase
In de chronische fase heeft de
misvorming zijn eindstadium
bereikt.
De uitstekende botdelen vormen
dan een groot gevaar voor het
ontstaan van een wond door de
verhoogde druk onder de voet of
conflict in de schoen.
In de chronische fase of eindstadium is preventieve behandeling noodzakelijk om wondjes te
voorkomen.
● Periodiek verwijderen van eelt,
ontstaan op drukplaatsen
● Uitsluitend controle door
speciale voetenteams op
diabetische voetenpoli
● Orthopedisch schoeisel,
inclusief een speciale inlegzool
voor drukontlasting.
Samenvattend

Een voetverzorger, die regelmatig
diabetische voeten behandelt,
dient op de hoogte te zijn op
welke wijze een Charcotvoet
ontstaat en wat de symptomen
zijn. Een rode warme gezwollen

Chronische fase met complicatie

voet is vaak een teken van infectie
of neuro-arthropathie.
Stuur de patiënt bij twijfel altijd
door naar de huisarts of nog beter
naar een eventuele voetenpoli.
Wij zien liever een loos alarm dan
een vergevorderde misvorming.

Jelle Wijma,
gipsverbandmeester
Bronovo Ziekenhuis, Den Haag

Erik Manning,
wondconsulent, gipsverbandmeester
Twenteborg Ziekenhuis, Almelo
e-mail:
e.manning@twenteborg.nl
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A. Beumer
B.A. Swierstra

De syndesmose stelschroef
De syndesmose van de
enkel

Tibia en fibula zijn met elkaar
verbonden middels de proximale
en distale tibiofibulaire
Syndesmose en de membrana
interossei. De distale tibiofibulaire syndesmose is verantwoordelijk voor de stabiliteit van de
enkelvork, en bestaat uit het
anterieure en posterieure tibiofibulaire ligament. Aan de achterzijde wordt naast het posterieure
tibiofibulaire ligament het transverse ligament door sommige
auteurs als aparte structuur herkend. Tussen en boven het anterieure en posterieure ligament
ligt het interossale ligament,
bestaande uit de onderste vezels
van de membrana interossei
(fig.1). Aan de mediale zijde van
de enkel draagt het ligamentum
deltoideum bij aan de integriteit
van het tibiotalaire gewricht.

voorste syndesmose aangedaan is,
of van laterale verplaatsing van de
talus waarbij vaak ook het ligamentum deltoideum beschadigd is 2,4.
Zonder adequate behandeling
kunnen letsels van de syndesmose
resulteren in instabiliteit of blijvende
verbreding van de enkelvork met
grote gevolgen voor de congruentie van het enkelgewricht. Laterale
verplaatsing en exorotatie van de
talus groter dan 2 mm respectievelijk 5˚ verstoren de congruentie
van de het enkelgewricht, verkleinen het gemiddelde contactoppervlak en doen de contactdruk in de
enkel toenemen3,12. Er is zelfs al een
afname van het contactoppervlak
van 42% beschreven na slechts
1 mm laterale talusverplaatsing11.
Daarnaast heeft men bij enkelfracturen gevonden dat een laterale
verplaatsing van het distale fibulafragment van meer dan 2 mm leidt
tot een slecht functioneel resultaat
met op de lange termijn
degeneratieve afwijkingen
van het enkelgewricht7.
Om deze gevolgen te
voorkomen is dan ook
adequate repositie van de
fibulafractuur met stabilisatie van de syndesmose
nodig.

Eigen onderzoek

Figuur 1:
Doorsneden door het distale onderbeen
A TFL = ANTERIEUR TIBIOFIBULAIR LIGAMENT

De syndesmose
stelschroef

Een syndesmose stelschroef is geïndiceerd
bij alle letsels met een
instabiele syndesmose,
zoals gezien worden bij: een
complete traumatische (radiografisch vastgelegde) tibio-fibulaire
diastase, een fibulafractuur meer
dan 5 cm boven het tibio-talaire
gewricht of een gescheurde syndesmose bij inspectie tijdens operatie. Ook zou een syndesmoseletsel verwacht moeten worden
bij een vergrote mediale tibiotalaire gewrichtsruimte of wanneer
meer dan 2 mm verplaatsing tijdens een exorotatie stresonderzoek wordt gevonden 0, 6,10.

P TFL = POSTERIEUR TIBIOFIBULAIR LIGAMENT
TL = TRANSVERS LIGAMENT
IO = INTEROSSAAL LIGAMENT

Tijdens normale belasting draagt
de tibia het grootste deel van de
belasting, maar wordt 1/6 van de
kracht overgebracht van de talus
op de fibula15. Voor deze krachtsoverdracht is een stabiele syndesmose nodig.
Syndesmoseletsels

Syndesmoseletsels kunnen geïsoleerd of in combinatie met enkelfracturen voorkomen. Deze letsels
kunnen het gevolg zijn van exorotatie van talus waarbij vaak alleen de

Op dit moment bestaat geen
consensus of de syndesmoseschroef door 3 of 4 cortices zou
moeten gaan, noch of 1 of 2
schroeven nodig zijn. Het voordeel van 4 corticale fixatie is dat
het verwijderen van de schroef na
schroefbreuk veel gemakkelijker
is via een kleine opening in de
mediale tibia cortex.
Het gebruik van twee schroeven
wordt geadviseerd in het geval van
een communitieve fibula fractuur6.
Er werd geen biomechanisch
voordeel gezien wanneer een
enkele 4,5 mm schroef gebruikt
werd i.p.v. van een enkele 3,5 mm.
schroef14. Over het algemeen is
het de gewoonte de schroeven
te verwijderen voordat de enkel
belast mag worden ter voorkoming van schroefbreuk8,9.
Recent zijn Titaniumschroeven
op de markt gebracht en deze
hebben voor een gedeelte de
roestvrij stalen schroeven vervangen. Tot op heden zijn er geen
studies verschenen die het verschil
in fixatie beschrijven tussen roestvrij stalen schroeven en Titanium
schroeven, noch zijn er studies
die 3 corticale met 4 corticale
fixatie vergelijken.
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Wij verrichtten een onderzoek
naar het verschil tussen 3 en 4
corticale fixatie met een syndesmoseschroef en de fixatiecapaciteit van roestvrij stalen schroeven
in vergelijking met Titaniumschroeven in een kadavermodel.
In 16 versgevroren kadaveronderbenen werden het voorste deel
van het ligamentum deltoideum
en de ligamenten van de syndesmose alsmede het ligamentum
interossei en de distale 10 cm van
de membrana interossei doorsneden om een syndesmoseletsel
zonder enkelfractuur te simuleren. De benen werden geplaatst
in een materialen testmachine en
gefixeerd tpv de tibia plateaux en
voeten (fig.2). In alle enkels werd

een 3,5 mm stelschroef met een
volledige winding ingebracht in
een 30º anteromediale richting,
parallel aan en 2 cm boven het
talo-crurale gewricht volgens het
volgende schema:
Groep I - roestvrij staal/
3 cortices
Groep II - roestvrijstaal/
4 cortices
Groep III - Titanium/
3 cortices
Groep IV - Titanium/
4 cortices
Alle benen werden axiaal belast
met 800 Newton (gemiddeld
lichaamsgewicht) gedurende
225.000 cycli. Deze hoeveelheid
cycli komt overeen met een
schatting van de hoeveelheid
stappen die door iemand in
onderbeensloopgips gedurende
9 weken zal zetten13, 16. Door
de benen uitsluitend axiaal te
belasten wordt de situatie in een
onderbeensgips gesimuleerd. Een
instrument met rekverplaatsers
om verwijding van enkelvork te
meten werd over de malleoli
geplaatst (fig. 3).
De uiteindelijke totale toename
in tibio-fibulaire afstand na het
testen bedroeg tussen de 0.52 en
1.78 mm. Er was geen verschil in
toename van de breedte van de
enkelvork tussen de 4 groepen.
Geen van de 16 benen liet een
macroscopische fractuur van
tibia of fibula zien, noch schroefloslating of vermoeidheidsbreuken
in de schroef tijdens of na het
testen.
Bespreking

Een stelschroef fungeert als tijdelijke fixatie van de syndesmose in de
herstelfase van het ligament. Deze
fixatie belemmert de normale tibiofibulaire beweging en tijdens axiale
belasting van een been wordt deze
schroef belast met een kracht die
theoretisch gezien tot schroef falen
zou kunnen leiden. Tot op heden
bestaat geen literatuur of een syn-

>>
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Figuur 2:

Figuur 3:

Het kadaver been verpakt in plastic folie in de testmachine.

De enkelklem met rekmeters over de malleoli.

desmoseschroef door 3 of 4 cortices
zou moeten gaan, of dat een betere
fixatie bereikt zou kunnen worden
met Titanium of met roestvrij stalen schroeven. Daarnaast is het niet
duidelijk of patiënten zouden
mogen belasten met een syndesmoseschroef in situ. Het doel van
deze studie was om een antwoord
op deze vragen te krijgen met
behulp van een kadavermodel voor
beschermd belasten (vergelijkbaar
met een onderbeensloopgips).
Het gebruikte model kan
beschouwd worden als een ‘worst
case’ scenario. Er werden onderbenen van zeer oude mensen gebruikt,
waarschijnlijk met in meer of mindere mate osteoporose. In de kliniek
met overwegend jongere patiënten
zal waarschijnlijk een betere fixatie
gevonden worden.
Ook simuleerden we een letsel van
zowel de voorste als achterste syndesmose en de membrama interossei
in combinatie met een letsel van het
voorste deel van het ligamentum
deltoideum. Dit is een ernstiger
ligamentair letsel dan voorkomt
bij de gemiddelde patiënt, bij wie
waarschijnlijk meer intrinsieke
stabiliteit in de enkel resteert.
De fysiologische verbreding van de
enkelvork tijdens axiale belasting,
zoals gevonden met zeer nauwkeu-

rige radiostereometrische studies,
bedraagt maximaal 1.13 mm bij
intacte kadaverbenen (eigen onderzoek) en 0.41 mm bij gezonde vrijwilligers1. In het huidige onderzoek
werd weliswaar geen schroef loslating, breuk of fractuur gezien, maar
wel een verbreding van de enkelvork tussen de 0.52 en 1.78 mm na
testen. Deze verbreding overtreft
dus de fysiologische beweging met
200-300 %. Men moet daarom
aannemen dat belasten van de
enkel, ook al is een syndesmoseschroef aangebracht, normaal herstel van de syndesmosestrukturen
belemmerd.
In deze studie vonden wij geen verschil tussen 3 of 4 corticale fixatie en
tussen fixatie met Titanium of
roestvrijstalen schroeven. Fixatie
met deze methoden is dus gelijk en
de operateur kan kiezen wat het
best bevalt.
Conclusie

Deze studie laat zien dat 3 of 4 corticale fixatie en gebruik van roestvrij
stalen of Titanium schroeven resulteert in gelijkwaardige fixatie van de
syndesmose. Fysiologische axiale
belasting gedurende 9 weken in een
onderbeensloopgips zal niet leiden
tot schroefloslating, breuk of een
fractuur. Wel leidt belasten tot een

excessieve verwijding van de syndesmose. Daarom wordt geadviseerd
om patiënten met een syndesmoseschroef in situ niet te laten belasten.
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`Ridders` door het uitvinden
van een speciale gipsschoen
zorg voor diabetici beloond!
Erik Manning (wondconsulent en gipsverbandmeester) en
dr. Sjef van Baal (vaatchirurg) mogen zich Ridder in de
orde van Oranje-Nassau noemen. Beide zijn werkzaam
in het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo.
De onderscheiding hebben de
zeer enthousiaste behandelaars
vooral te danken aan de zorg
omtrent de diabetische voet.
Door hun is de speciale gipsschoen, de MaBal-schoen, ontwikkeld. Deze schoen zorgt
ervoor dat drukplaatsen ontlast
worden en dat goede wondbehandeling gegeven kan worden
daar de schoen afneembaar
gemaakt wordt.
Amputatie, zoals eerder vaak
noodzakelijk was, is daardoor nu
minder snel nodig alsmede door
het preventief karakter dat de
door hen ontwikkelde, multidisciplinaire, voetenpolikliniek
heeft.Door de speciale manier
van `kijken` naar een voet bij
diabetici met ulcera, worden
complicaties in een vroegtijdig
stadium ontdekt en kan de
schade worden beperkt.

Met de ontwikkeling van deze
schoen werd Almelo op de kaart
gezet: in heel Nederland is deze
behandelingsmethode van de
diabetische voet bekend geworden en patiënten komen ook
speciaal hiervoor naar het
Twenteborg Ziekenhuis voor
screening van hun probleem: de
diabetische voetulcera. Voor hun
eigen beroepsgroep hebben zij
een bijzondere betekenis doordat
zij regelmatig scholing verzorgen,
jaarlijks een internationaal symposium omtrent de diabetische
voet organiseren.
Even voor de uitreiking van de
onderscheidingen werd een internationaal symposium gehouden
over de diabetische voet.
De benoeming van de twee viel
samen met de start van een internationaal onderzoek.
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Twentse en Duitse ziekenhuizen
zullen binnen dit onderzoek de
behandelmethode met de MaBalschoen Europese bekendheid geven.

In het grensgebied OostNederland en West-Duitsland
lijden ruim 100.000 mensen aan
diabetes. Dit aantal zal door de
vergrijzing alleen maar toenemen. De techniek met de gipsschoen kan voor veel patiënten
een uitkomst bieden. Diabetes
kan leiden tot vele ernstige aantastingen van organen en bloedvaten. Met behulp van de behandeling van beide specialisten kan
de ziekte eerder opgespoord en
behandeld worden. Complicaties
aan de voet komen bij patiënten
met diabetes het meest voor
maar kunnen door deze manier
van behandelen waarschijnlijk
minder vaak tot amputaties gaan
leiden.
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Edith Jacobs

Reponeren, mag dat worden gedaan
door de gipsverbandmeester?
In 1997 is in Nederland de wet BIG ingevoerd. Deze wet beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen
en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van de beroepsbeoefenaar.
Om dit te bereiken is een aantal bepalingen opgenomen, waaronder titelbescherming, registratie, tuchtrecht en de
bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen.
Bij dit laatste punt is het antwoord te vinden op de vraag of je als gipsverbandmeester mag reponeren.
Juridische aspecten

In het kader van de opleiding
tot gipsverbandmeester heb ik
onderzocht of een gipsverbandmeester een verse Colles-fractuur
onbloedig mag reponeren. De
resultaten van dit onderzoek zijn
verkregen door middel van een
literatuurstudie1.
Regeling Voorbehouden
handelingen

In de wet BIG is een aantal voorbehouden handelingen opgenomen. Dit zijn handelingen die bij
ondeskundig handelen een groot
risico voor de gezondheid van de
patiënt kunnen vormen. In de
opsomming van de voorbehouden
handelingen staat het manueel
reponeren van een fractuur niet
letterlijk vermeld, wel wordt er
gesproken over heelkundige handelingen. Hieronder worden de
handelingen verstaan, die liggen
op het gebied van de geneeskunst,
waarbij de samenhang van de
lichaamsweefsels wordt verstoord
en deze zich niet direct herstelt.
Het reponeren van een fractuur
valt hier ook onder.
Het deskundigheidsterrein van
de beroepsbeoefenaar bepaalt of
hij een voorbehouden handeling
mag uitvoeren.
Bevoegdheid

Bij de uitvoering van een voorbehouden handeling maakt de wet
onderscheid tussen zelfstandige
bevoegdheid en opdrachtgebonden bevoegdheid.
Artsen hebben een zelfstandige
bevoegdheid. Zij zijn bevoegd om
alle voorbehouden handelingen uit
te voeren, mits zij bekwaam zijn.

Gipsverbandmeesters hebben een
opdrachtgebonden bevoegdheid.
Zij mogen een voorbehouden
handeling uitsluitend uitvoeren
als zij een opdracht hebben
gekregen van een zelfstandig
bevoegde hulpverlener (arts).
Deskundigheid

Onder deskundigheid wordt in
de wet BIG verstaan: de kennis
die op een bepaald vakgebied is
opgedaan, door het volgen van
opleiding.
Indien het beroep wettelijk geregeld is geeft de wet BIG aan welke
voorbehouden handelingen tot
het deskundigheidsterrein van dat
beroep horen. Het deskundigheidsterrein van de gipsverbandmeester is niet wettelijk vastgelegd.
Om het deskundigheidsterrein af
te bakenen wordt gekeken naar
de aard van de vooropleiding en
de opleiding tot gipsverbandmeester. Deze afbakening is echter
onduidelijk. Uit een onderzoek
naar de wet BIG is naar voren
gekomen dat de afbakening van
het deskundigheidsterrein vaak
onduidelijk is2.
Tevens is gebleken dat in de
praktijk van de wet BIG de aanwezigheid van bekwaamheid dan
een belangrijker aspect is dan de
afbakening van het deskundigheidsterrein. Op basis daarvan kan
worden gesteld dat reponeren valt
binnen het deskundigheidsterrein
van de gipsverbandmeester.

Dit wil nog niet zeggen dat de
gipsverbandmeester ook bekwaam
is. Onder bekwaamheid verstaat
de wet het juist verrichten of het
behoorlijk uitvoeren van een
handeling, op de hoogte zijn van
het doel en de gevolgen van de
behandeling en het juist weten
te handelen bij complicaties.
De gipsverbandmeester is pas
bevoegd een voorbehouden handeling uit te voeren als hij en de
opdrachtgever er beiden over
eens zijn dat hij bekwaam is.
In het begin is altijd toezicht
van een arts noodzakelijk om
de bekwaamheid van de gipsverbandmeester te bepalen.
Conclusie

De wet stelt dat een beroepsbeoefenaar een voorbehouden
handeling mag uitvoeren indien
de handeling valt binnen zijn
deskundigheidsterrein. Bij de
uitvoering dient hij zich wel te
houden aan een aantal voorwaarden die gesteld zijn bij de regeling
voorbehouden handeling.
Reponeren is een heelkundige
handeling die valt onder de regeling voorbehouden handelingen
van de wet BIG. Op basis een
onderzoek naar de wet BIG kan
worden gesteld dat reponeren valt
binnen het deskundigheidsterrein
van de gipsverbandmeester.
Een gipsverbandmeester mag dus
een fractuur reponeren mits hij
de opdracht krijgt van een zelfstandig bevoegde (arts), en hij
bekwaam is in de handeling.

Bekwaamheid

Reponeren valt dus binnen het
deskundigheidsterrein van de
gipsverbandmeester.

onduidelijkheid heerst over de
regeling “voorbehouden handelingen”. Zelf heb ik geconstateerd
dat de gipsverbandmeesters zich
vaak niet bewust zijn van de regels
bij het reponeren en dat zij vaak
handelen naar de manier die op
hun locatie gebruikelijk is. Voor
collega gipsverbandmeesters die
zich bewust zijn geworden van
de regelgeving met betrekking
tot het reponeren, en deze in de
praktijk willen gaan naleven, wil
ik een brochure van
NU’91aanbevelen3. In deze brochure staan heel duidelijk richtlijnen geformuleerd met betrekking tot de uitvoering van
voorbehouden handelingen.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek naar de wet
BIG is gebleken dat er nog veel
11

Referenties
1. Verborgt. S. Drs. Hoofdstukken
der gezondheidsrecht. 1994; 30-42.
2. Onderzoeksrapport: Instituut voor
Extramuraal Geneeskundig onderzoek
afd. Sociale Geneeskunde. Evaluatie
wet op de individuele gezondheidszorg. 2000;172-173.
3. Brochure: KNMG en NU ’91.
Voorbehouden handelingen in de
praktijk.1998; 4-15.
Brochures
Ministerie van volksgezondheid, welzijn
en sport. Onder voorbehoud. 1999;
14-26, 40-43.
KNMG en NU ’91. Voorbehouden
handelingen in de praktijk.1998;4-15

Edith Jacobs
gipsverbandmeester
Joannes Zwijsenlaan 121
5340 BE Oss
e-mail: E.jacobs@bernhoven.nl

in dit

Verband

Nico Bruinsma

Het compartimentsyndroom
Op de gipskamer wordt het compartimentsyndroom (CS) relatief weinig waargenomen.
Het stellen van de diagnose is niet gemakkelijk en wordt daarom nog wel eens gemist.
CS geldt als één van de meest bedreigende complicaties binnen de traumatologie.
In dit artikel zal worden ingegaan op CS in het onderbeen.
Pathofysiologie

Het CS, ook wel loge-syndroom
genoemd, is een ernstige complicatie van traumatische letsels
wat kan leiden tot permanente
invaliditeit als het stellen van de
diagnose en de aanvang van de
behandeling enkele uren vertraging oplopen.
Als gevolg van een te hoge weefseldruk in een osteofasciaal compartiment, stagneert de veneuze
afvloed en ontstaat er uiteindelijk
een tamponade van de microcirculatie. Deze leidt tot ischemie
van de spieren en zenuwen in het
betreffende compartiment.
Het ontstaan van een CS moet
aan twee voorwaarden voldoen:
● de aanwezigheid van een
omhulsel
● een oorzaak voor verhoogde
druk binnen dat omhulsel.
Het CS kan in vrijwel elke ruimte
van het lichaam voorkomen,
maar wordt het vaakst gezien in
spieren en met name in de extensorenloge van het onderbeen, en
dan weer met name het voorste
compartiment (fig.1).
In de bovenste extremiteit komt
het volaire CS van de onderarm
het meest voor.
Hoewel het CS vooral in het

onderbeen voorkomt, moet ook
bij problemen na letsel van
andere compartimenten differentiaal diagnostisch het CS in het
achterhoofd gehouden worden.
Etiologie

Het ontstaan van een compartimentsyndroom kan twee oorzaken
hebben:
1.verkleining van het volume
van het compartiment
2.toename van de inhoud van
het compartiment.
Ad 1. het kan veroorzaakt
worden door bijvoorbeeld:
● te strak sluiten van een
fasciedefect
● verbrandingsletsel
● overmatige tractie bij een
fractuur (bv. repositie radius
fractuur of conservatieve snaartractie met een te hoog gewicht
● langdurige uitwendige druk
op een extremiteit door positionering (bv. ligging in beensteunen tijdens operaties),te
strak zittend gips of verband of
door gebruik van tourniquets
(bv. door drugsgebruikers).
Ad 2. door bijvoorbeeld:
● oedeem
● post-ischemisch letsel (bv. te
lange periode bloedleegte of
trombo-embolische processen)
● verbrandingsletsel

Figuur 1.

Laterale
compartiment

Voorste compartiment

Oppervlakkige
achterste
compartiment
Diepe achterste
compartiment
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na inspanning
gif (slangenbeet)
● allergische reactie
● veneuze afvloedbelemmering
● bloeding (één van de belangrijkste oorzaken)
● tollingsstoornis (aangeboren
of medicamenteus)
● vaatletsel
● combinatie van oedeem en
bloeding
● fractuur
● weke delen letsel
● osteotomie
●
●

Acute CS en inspanningsgebonden CS

Er kan sprake zijn van:
a. een acuut CS of
b.een inspanningsgebonden
CS.
a. Het acute CS heeft de volgende
klinische verschijnselen:
● Pijn. Dit is continu en disproportioneel aanwezig en verergert bij passief bewegen van
vingers of tenen.
● Spierzwakte. Afnemende
kracht van de extensor hallucis
longus is een van de eerste
symptomen van een CS in het
anterieure onderbeen.
● Zwelling. Bij een drukgevoelig
compartiment is de toegenomen spanning in het compartiment is goed voelbaar.
● Rekpijn van de spieren die
gelegen zijn binnen het aangedane compartiment.
● Sensorische zenuwuitval. Er is
verminderd gevoel en parasthesieën.
De verschijnselen zijn chronologisch gerangschikt. Hoe meer
symptomen worden gevonden,
hoe ernstiger de situatie is. De
arteriële pulsaties en capillaire
‘refill’ blijven aanwezig, omdat

de arteriële vascularisatie van het
aangedane ledemaat intact is en
de perfusiestoornis zich op
microvasculair niveau bevindt,
tenzij vaatletsel de oorzaak van
het CS is.
b.Het chronisch CS (of liever
inspanningsgebonden CS)
manifesteert zich vaak bij (top-)
sporters, (ongeoefende) militairen
en (geoefende) marathonlopers.
Het tibialis anterior CS komt veel
voor bij hardlopers, schaatsers en
wielrenners (95%). Bij motorcrossers komt het logesyndroom
met name voor in de diepe flexorenloge van de onderarm.
Klacht is pijn die ontstaat tijdens
fysieke inspanning en wegtrekt
enige minuten na het staken van
de inspanning. Vaak komen
klachten in beide benen voor.
Pijn kan zich presenteren als een
vage krampachtige pijn tot een
hevig stekende pijn. De klachten
bestaan vaak al langere tijd - van
maanden tot jaren- voordat er
besloten wordt een arts te raadplegen. Om deze reden wordt er
meestal gesproken van een chronisch inspanningsgebonden CS.
Differentiële diagnostiek

Om de diagnose CS te kunnen
stellen, is het van belang andere
diagnoses uit te sluiten. Dit is niet
altijd een makkelijke opgave,
aangezien er gedifferentieerd moet
worden tussen onder andere:
● Stressfractuur
● Post traumatische dystrofie
● Osteomyelitis
● Claudicatio intermittens
● Diep veneuze trombose
● Tenosynovitis
● Acute vaatafsluiting
● Kneuzing weke delen
● Neuropraxie
● Cellulitis
>>
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Al deze aandoeningen kunnen
gepaard gaan met een pijnlijke
zwelling van het (onder)been.
Sommigen van deze diagnoses
zijn moeilijk te onderscheiden
van chronisch CS, sommige van
acuut CS.
Diep veneuze trombose kan
zowel een gespannen zwelling
van het onderbeen, als rekpijn
geven. Dit is een diagnose die
dan ook moeilijk te onderscheiden is van een oppervlakkige of
diep achterste CS. Dit geldt ook
voor de post traumatische dystrofie, waarbij er een diffuse pijn
ontstaat met een verschil in
huidskleur en temperatuur, oedeem en het optreden of verergeren van deze symptomen bij
gebruik van de aangedane extremiteit. Voor elke andere aandoening geldt, dat wanneer deze een
volumetoename van een compartiment kan veroorzaken, het ook
een acuut CS kan initiëren.
De diagnose (acuut) CS wordt
voornamelijk gesteld op de klinische presentatie. Daarnaast is het
mogelijk om een CS door middel van intracompartimentele
drukmeting vast te stellen.
Bij twijfel en bij bewusteloze
patiënten, jonge kinderen en
polytrauma is het klinisch moeilijk te evalueren en is drukmeting
in alle gevallen een objectieve
maatstaf bij het stellen van de
diagnose.

vormen een indicatie voor chirurgische decompressie.
De methoden van drukmeting
zijn er meerdere. Lange tijd werd
de drukmeting verricht met een
vloeistofzuil, waarbij de weefseldruk overgedragen werd naar een
manometer. Het nadeel van deze
methode was dat het moeilijk
was de druk nauwkeurig en continu te registreren en de katheterpunt raakte vaak verstopt.
Katheters waarbij de uiteinden
uitwaaieren –zoals de Wick- of
Slit-katheter- kunnen dit probleem voorkomen.
Een andere manier om het CS
aan te tonen is de drukmeting
met behulp van het Strykerapparaat. Deze is eenvoudig en
praktisch te gebruiken en er kunnen betrouwbare doch eenmalige
drukmetingen mee verricht worden, vooral als gebruik wordt
gemaakt van de “side-ported”naald (fig.2).

Figuur 2.

Drukmeting
Normaal is de subfasciale weefseldruk niet hoger dan 10 mmHg.
Bij een normotensieve patiënt
met een weefseldruk boven de 40
mmHg loopt de microcirculatie
gevaar en is er sprake van een
acuut compartimentsyndroom
en dient er met spoed een fasciotomie verricht te worden. Bij
shocktoestand (na polytrauma) is
er een CS bij lagere weefseldruk.
Bij drukken tussen de 30 en 40
mmHg is er sprake van een dreigend CS. Een tendens tot drukstijging van 30 naar 40 mmHg
in combinatie met sensibiliteitsstoornissen en pijn bij het passief
bewegen van tenen of vingers

Het meten van de druk in het
aangedane compartiment bij
een inspanningsgebonden CS
wordt weer met een ander meetinstrument gedaan, waarbij de
druk wordt gemeten tijdens de
inspanning zelf. Door via een
naald een katheter een paar
centimeter in de spier aan te
brengen en de katheter aan een
druktransducer te koppelen
(fig. 3) die verbonden is aan een
monitor, kan men de druk zien
oplopen die tijdens de inspanning
ontzettend hoog kan zijn en wat
gepaard gaat met klachten, om in
rust binnen vijf seconden weer te
normaliseren (fig. 4).

Behandeling

a. De behandeling van een acuut
CS bestaat conservatief uit het
verwijderen van te strak zittend
verband of gips en operatief uit
het uitvoeren van een fasciotomie.
Als de druk daalt tot onder 30
mmHg bij het verwijderen van
het gips of verband, dan kan men
afwachten met regelmatig controleren van de druk.
Een fasciotomie dient zo spoedig
mogelijk te worden uitgevoerd
om blijvende schade te voorkomen. Na 16 uur van het optreden van de eerste verschijnselen
tot het tijdstip van decompressie
is er al ernstige schade aangericht
aan het onderbeen, wat kan leiden
tot invaliditeit of zelfs de dood.
Het eindresultaat moet een
decompressie van alle vier compartimenten zijn en om dit te
bereiken bestaan er meerdere
technieken.Vaak wordt er gebruik
gemaakt van een mediale en laterale incisie om alle vier compartimenten te kunnen bereiken.
Ook met één incisie vanuit de
laterale zijde van het onderbeen
kunnen alle vier compartimenten worden ontdaan van de
drukverhoging.
Vooral het openen van de fascie
van het diepe achterste compartiment kan technisch lastig zijn,
maar dient wel zorgvuldig te
gebeuren; onvoldoende compressie van dit compartiment leidt op
termijn tot een zgn. “short-foot”-

syndroom, met contracturen van
de spieren naar de voetzool en
sensibiliteitsstoornissen van de
voetzool.
Na een fasciotomie kan de huid
in principe niet direct worden
gesloten en moet vaak uitgestelde
secundaire wondsluiting plaatsvinden om zo de zwelling voldoende te laten afnemen. Door
retractie van de huid, is een huidtransplantatie vaak onvermijdelijk.
Om een tweede operatie te voorkomen kan tijdens de fasciotomie
een dermato-tractiesysteem worden aangelegd, bijvoorbeeld door
middel van gekruiste elastieken
draden.
Dit systeem kan naderhand in
tempi worden aangetrokken.
b.Bij patiënten met een aangetoond inspanningsgebonden
CS is een fasciotomie van het
aangedane compartiment geïndiceerd. Dit is de enige manier
om patiënten weer op het oorspronkelijke niveau van fysieke
inspanning te brengen.
Meestal wordt door middel van
een ‘halfgesloten’methode de
fascie ‘blind’gekliefd met behulp
van een fasciotoom.
Deze incisie kan wel gewoon
worden gesloten. Dit is een
kleine ingreep met een hoog succespercentage van 60 tot 100%
en geringe complicaties, die goed
in een dagopname kan gebeuren.
>>

Figuur 3: Een flexibele canule met fysiologisch zout
verbindt het voorste compartiment met een druksensor
(onder de tape). Vandaar gaat een elektrisch signaal via
een witte/grijze kabel naar een monitor.
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Figuur 4: De drukcurve heeft een maximum (73mm Hg) en minimum (44mm Hg)
drukpunt. Via een interne schakeling wordt de gemiddelde druk ( 62mm Hg tussen haakjes) berekend.

Het merendeel van de patiënten
is na de ingreep weer klachtenvrij.
Conclusie

Na elk ongeval en zeker na het
ontstaan van een fractuur, kan
een acuut CS ontstaan. Met
name aan het onderbeen is het
risico groot. De prognose is sterk
afhankelijk van het tijdig herkennen en behandelen.
De gipsverbandmeester dient dus
op zijn/haar hoede te zijn als een

patiënt klaagt over te strak zittend gips met toenemende pijn,
vooral bij bewegen van de vingers of tenen of waarbij dit zelfs
niet mogelijk is.
Wanneer een extremiteit drukgevoelig is, erg gezwollen is en er
een verminderd gevoel bestaat, is
het goed mogelijk dat er zich een
compartimentsyndroom ontwikkelt.
De diagnose en behandeling van
chronisch CS zijn niet urgent.
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Petra Peerdeman

De praktijkleerplaats voor de leerling
gipsverbandmeester
Het ontbreken van eenduidige landelijke richtlijnen waaraan een gipskamer moet voldoen om
een leerling op te leiden, is reden geweest hiernaar een onderzoek in te stellen.
De doelgroep waarvoor dit
onderzoek is verricht zijn gipsverbandmeesters, leerling-gipsverbandmeesters en geïnteresseerden met enige voorkennis.
Er is gekozen dit onderzoek op
micro-niveau uit te voeren omdat
er landelijk nog geen consensus
bestaat omtrent de richtlijnen/
criteria ten aanzien van de praktijkleerplaats.
De resultaten van de interviews
zijn in dit onderzoek verwerkt.
Naast de interviews is er voor dit
onderzoek gebruik gemaakt van
bestaande literatuur omtrent het
begrip praktijkleerplaats.
Op de gipskamers kan de bezetting sterk variëren van één tot vier
of vijf gipsverbandmeesters. Naast
het verschil in personele bezetting
kunnen er ook verschillen zijn van
opleiden en begeleiden (mede
afhankelijk van de formatie).
De praktijkleerplaats van de
leerling gipsverbandmeester
kan mede door bovengenoemde
argumenten sterk verschillen.
De vraag is of al deze verschillen
bijdragen tot een optimale, en
eenduidige manier van opleiden/
begeleiden van de leerling.
Doelstelling was om te komen
tot een aanzet voor het opstellen
van richtlijnen en criteria waaraan
een praktijkleerplaats minimaal
zou moeten voldoen.
Werkplek als leerplek

In de literatuur komt leren op de
werkplek tot uitdrukking in een
groot aantal termen.
Wat de een onder een bepaalde
term verstaat, komt lang niet
altijd overeen met wat de ander
er mee bedoelt.

Daarom wordt er in dit artikel
gesproken over informeel- en
formeel leren.
a. Informeel leren
Het gaat hierbij om het leren van
algemene vaardigheden, het verwerken van (arbeids-) ervaringen en
verbeteringen die de taakuitvoering vergemakkelijken, de taak
uitbreiden en verdiepen.
Het is niet gestructureerd door een
professionele onderwijsinstelling
zoals bijvoorbeeld een school,
maar gaat uit van de praktijk in
het werk van alledag. Je leert hier
eigenlijk door het werk gewoon te
doen. Daarom wordt het ook wel
“learning while working” genoemd.
Belangrijke elementen zijn de groei
van competentie in de breedte en
de diepte (reflexie).
Leren wordt niet alleen gezien als
toe-eigening van bestaande vaardigheden en kennis, maar ook als
verkenning van nieuwe werkvormen, inzicht in- en begrip van
het arbeidsproces.
b. Formeel leren
Er wordt hierbij veel aandacht
besteed aan de organisatie van
het leerproces.
In het werkproces is meteen te
zien wat de lerende in het werkplekopleiden heeft geleerd. Het
rendement van werkplekopleiden
is dus direct zichtbaar. Dit komt
met name door de vooraf geformuleerde leerdoelen.
Er wordt gebruik gemaakt van
leerdoelen of praktijkopleidingboek (POB). De nadruk ligt daarbij op vaardigheden die mensen
zich in de dagelijkse praktijk verwerven door het oplossen van de
praktijkproblemen die zij tegenkomen, en waarbij men geleidelijk
doordringt naar de meer complexe
kernactiviteiten van het beroep.

De nadruk bij formeel leren ligt
vooral op verwerving van vakbekwaamheid.
Het verschil tussen informeel- en
formeel leren is slechts gradueel.
In de praktijk lopen beide leervormen door elkaar heen.

steuning van een praktijkopleider
van groot belang. Deze ondersteuning moet gebaseerd zijn op:
● Vakdeskundigheid
● Begeleidingskwaliteiten
● Motivatie van de praktijkopleider

Daarnaast vinden leeractiviteiten
plaats buiten de werkplek bijvoorbeeld opleiding of cursus. De
ervaring leert dat vooral deze
manier van leren problemen
kan geven met betrekking tot de
transfer, ofwel het geleerde in de
praktijk toepassen. Hieraan zal
dus op de werkplek extra aandacht
moeten worden besteed. De condities moeten zodanig zijn dat
er een goede transfer kan plaatsvinden.
Dit betekent dat het geleerde
binnen een cursus of opleiding
zoveel mogelijk gekoppeld moet
worden aan de praktijk. De werkplek en de functie moeten dus
ruimte bieden om met het geleerde
aan de slag te gaan.
De praktijkopleider heeft hierin
ook een belangrijke stimulerende
en ondersteunende rol te vervullen.
De mate waarin de praktijkopleider zijn functie goed kan vervullen
hangt mede af van de faciliteiten
en erkenning die hij/zij krijgt1
(Raizen 1994).
De begeleiding door de praktijkopleider heeft drie belangrijke
functies1 (Bergenhenegouwen 1992):
● Het bieden van partnerschap
in het leerproces
● Het leveren van feedback over
bekwaamheden
● De analyse van taakuitoefening
op de werkplek

Daarnaast wordt aandacht
besteed aan algemene aspecten als
zelfstandig werken, systematisch
werken, verbanden zien en problemen oplossen.

Begeleiding

Om het leren in de praktijk van
de leerling gipsverbandmeester
in goede banen te leiden is onder15

Praktijkonderzoek

Voor dit onderzoek zijn een zestal
gipsverbandmeesters in verschillende ziekenhuizen geïnterviewd.
Aan de hand van een vragenlijst
wordt de situatie in de bezochte
ziekenhuizen beschreven
Personeel
Het aantal personen in fulltimeequivalent (fte.) werkzaam op
de gipskamer komt in bijna alle
gevallen overeen. Het Erasmus
Medisch Centrum (EMC) valt
op door het hoge aantal fte. (3.8)
en relatief lage aantal patiënten
(7600) per jaar. Van de 3.8 fte.
is er 1.0 boventallig.
Op vijf van de zes geïnterviewde
gipskamers wordt momenteel
een leerling opgeleid.
Het Waterlandziekenhuis heeft
iemand in 2002 opgeleid.
De verhouding gediplomeerde:
leerling is in drie gevallen 3 :1
( OLVG, EMC, Medisch
Centrum Alkmaar).
In het West-Fries Gasthuis en
het Waterlandziekenhuis is de
verhouding 2 :1 en in de Heel
Zaans Medisch Centrum 1 :1.
Geconcludeerd mag worden dat
er op vijf van de zes gipskamers,
gezien de verhoudingen, altijd
een gediplomeerd gipsverband>>
meester aanwezig is.
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Het West-Fries Gasthuis (Hoorn)

Het West-Fries Gasthuis (Hoorn)

- 6200patiënten per jaar

Het Waterland ziekenhuis (Purmerend)

Het Waterland ziekenhuis (Purmerend)

- 6300patiënten per jaar

De Heel Zaans Medisch Centrum (Zaandam)

Medisch Centrum Alkmaar

- 18250 patiënten per jaar

Medisch Centrum Alkmaar (MCA)

Erasmus Medisch Centrum

- 7600patiënten per jaar

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC)

OLVG

- 13500 patiënten per jaar

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam (OLVG)

De Heel Zaans Medisch Centrum (Zaandam)

- 5000patiënten per jaar

Figuur 1: de medewerkende ziekenhuizen aan dit onderzoek

De personeelssamenstelling verschilt bij elk van de ziekenhuizen.
Echter bij geen van de ziekenhuizen bleek dat bij de formatie rekening is gehouden met het opleiden/begeleiden van leerlingen.
De leerling gipsverbandmeester
wordt op de meeste werkplekken
als volledige kracht ingezet.
Gelet op het aantal patiënten
dat gezien wordt (daarbij zijn het
aantal verrichtingen niet geteld) is
de werkdruk in een aantal gevallen
hoog (fig.2).
Patiëntencategorieën
Op vijf van de zes gipskamers
komen de genoemde patiëntencategorieën voor.
Het Waterlandziekenhuis behandelt
alleen patiënten uit de categorie
Chirurgie, Orthopedie en Neurologie.
Bij de overige specialismen
worden genoemd:
● Reumatologie
● Interne geneeskunde
● Verloskunde
● Kindergeneeskunde (niet in
EMC)
● Diabetisch Voetenteam (o.a.
OLVG, de Heel Zaans Medisch
Centrum)
Geconcludeerd mag worden dat
het patiëntenaanbod divers is op
de geïnterviewde gipskamers.
De grotere instellingen(OLVG,
EMC en MCA) behandelen
natuurlijk meer patiënten per
categorie, per jaar. Het grootste
aanbod van patiënten komt vanuit de Chirurgie en Orthopedie.
Haalbaarheid leerdoelen
Op alle geïnterviewde gipskamers
sluiten de behandelwijzen aan op
de leerdoelen van de leerling
gipsverbandmeester.
De leerling gipsverbandmeester
gaat in alle gevallen op stage om
zo breed mogelijk opgeleid te
worden. De duur van de stage

Figuur 2: het aantal behandelde patiënten op jaarbasis

varieert van 3 weken tot 10 weken.
De stage kan plaatsvinden op één
stageplaats of verdeeld worden
over meerdere stageplaatsen,
afhankelijk van de te behalen
leerdoelen.
Begeleiding leerling
gipsverbandmeester
De leerling gipsverbandmeester
krijgt in alle gevallen de gelegenheid tot oefenmomenten, onafhankelijk van patiënten. Dit
varieert van oefenen op collega’s,
een kunstarm of kunstbeen en het
werken met onbekende materialen.
Ook het bespreken van röntgenfoto’s wordt genoemd. Soms
dagelijks (EMC), éénmaal per
week (MCA) en incidenteel aan
de hand van een patiëntencasus.
Extra formatie voor begeleiding
Op vijf van de zes geïnterviewde
gipskamers wordt in de formatie
geen extra fte. ingepland voor de
begeleiding van de leerling gipsverbandmeester. In het West-Fries
Gasthuis wordt er minimaal een
dag samengewerkt tussen de
praktijkopleider en de leerling
gipsverbandmeester. Het is niet
duidelijk uit het antwoord naar
voren gekomen of zij dit zien als
extra begeleidingstijd. Op alle
werkplekken wordt er door de
praktijkopleider en de leerling
gipsverbandmeester samengewerkt.
Dit wordt niet uitgedrukt in tijd.
De begeleiding wordt gezien als
onderdeel van de functie gediplomeerd gipsverbandmeester.
Participatie leerling
gipsverbandmeester in
overleg en besprekingen
De deelname aan de besprekingen
en overlegvormen is per gipskamer
verschillend.
Hieruit mag geconcludeerd worden dat de leerling gipsverbandmeester vanuit deze overlegvormen
ook de nodige informatie krijgt.
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Door actieve participatie kan de
leerling gipsverbandmeester zich
ontwikkelen tot een volwaardig
gesprekspartner. Er wordt op alle
gipskamers de mogelijkheid
geboden voor het bezoeken van
symposia.
Richtlijnen voor de
werkbegeleiding
Het praktijk opleidingsboek
(POB) is de richtlijn voor de
praktijkopleider. Of er ook een
richtlijn is waaraan de praktijkopleider moet voldoen is niet
duidelijk naar voren gekomen.
Slechts één van de geïnterviewden gaf aan dat deze er wel moet
komen. Het zou wenselijk zijn dat
een ieder die de taak van praktijkopleider op zich neemt, een cursus
werkbegeleiding volgt, en deze
met goed resultaat afsluit.
Begeleiding voor
praktijkopleiders
De begeleiding van de praktijkopleiders ligt volgens de geïnterviewden bij de LOG.
Aangewezen persoon hiervoor is
de docent-coördinator. Dit blijkt
uit vijf van de zes antwoorden op
deze vraag. Er wordt ook geantwoord dat de begeleiding van de
praktijkopleider valt onder de
leidinggevende van de gipskamer.
De vraag is dan: bepaalt de leidinggevende dan de kwaliteit van de
begeleiding? Hoe bepaalt hij/zij
dat, volgens welke richtlijn?
In het West-Fries Gasthuis wordt
er ook een opleiding ten behoeve
van de begeleiding verzorgd vanuit de instelling.

ling gipsverbandmeester wordt
opgeleid.
Suggesties voor richtlijnen
Bij alle geïnterviewden is er
behoefte aan een richtlijn/norm
ten behoeve van de praktijkleerplaats. De volgende wensen/
suggesties zouden daarin opgenomen kunnen worden:
● Altijd een gediplomeerd gipsverbandmeester aanwezig,
minimaal twee per praktijkleerplaats
● Werken met verschillende
materialen en technieken voor
een brede kennis en vaardigheid
● Ruimte voor klinische lessen
● Duidelijk overzicht welke leerdoelen te behalen zijn in de
instelling
● Aangeven welke leerdoelen
er niet te behalen zijn en de
oplossing hiervoor, de verantwoordelijkheid ligt bij de
instelling
● De instelling moet duidelijk
laten zien hoe de begeleiding
wordt gerealiseerd, onder andere
in tijd, personeel, leermomenten
● De leerling gipsverbandmeester
is boventallig, zeker in het eerste
jaar van de opleiding
● Werkzaamheden aanpassen aan
de leerling gipsverbandmeester
● Duidelijke afspraken omtrent
het POB en het invullen van
de beoordelingsformulieren
● Samenwerking tussen verschillende instellingen in de regio
zodat de leerling gipsverbandmeester kan overleggen bij
afwezigheid van de praktijkopleider/gediplomeerd gipsverbandmeester

Contacten LOG
Er zijn contacten met het opleidingsinstituut. Deze variëren van Knelpuntenanalyse
één tot driemaal per jaar. De
● Vanuit de interviews is gebleken
praktijkopleider is niet verplicht
dat er geen standaardverhouding
deze bijeenkomsten bij te wonen.
is tussen gediplomeerden en
Het moge duidelijk zijn dat dit
leerlingen. Mits er een gediwenselijk is, zeker als er een leerplomeerde gipsverbandmeester
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op de gipskamer werkzaam is
kan er een leerling gipsverbandmeester worden opgeleid. Het
moge duidelijk zijn dat de verhouding (1:1) erg kwetsbaar is.
● Er wordt geen extra fte. voor
begeleiding en opleidingszaken
ingepland. De leerling-gipsverbandmeester is in de meeste
gevallen niet boventallig en
wordt als volledige kracht op
de gipskamer ingezet. Bij een
hoge werkdruk is het belangrijk om de grenzen te bepalen.
In hoeverre komt de tijd om te
begeleiden dan in het geding?
● De mate waarin de praktijkopleider zijn functie goed kan
vervullen hangt mede af van de
faciliteiten (tijd en gelegenheid)
die hij/zij ter beschikking heeft.
● Vanuit de literatuur blijkt dat
de praktijkopleider een belangrijke ondersteunende en stimulerende rol vervult.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid van de praktijkopleider en
de leerling gipsverbandmeester
op de werkplek zorgen voor een
goed leerklimaat. Om dit te
waarborgen dient de instelling
bij afwezigheid of ziekte te zorgen voor gekwalificeerde vervanging. De praktijkopleider
vormt in feite de belangrijkste
schakel van de arbeidsplaats als
leerplaats. Samenwerking is
daarom een voorwaarde.
● Op de kleine werkplek (1:1)
is het erg moeilijk om alle
modules te volgen. De veel
voorkomende werkzaamheden
(tapen, statische ortheses)
worden in het tweede leerjaar
behandeld. De werkdruk
wordt hierdoor voor de praktijkopleider te hoog. Voor de
leerling gipsverbandmeester is
het moeilijk zijn/haar grenzen
te bepalen.
● De instelling is nog niet verplicht een duidelijke richtlijn ten
aanzien van de begeleiding te
overleggen, onder andere in tijd,
personeel en leermomenten.
Er zijn wel instellingen waar
een cursus werkbegeleiding
wordt aangeboden (o.a. WestFries Gasthuis).

Het is dan ook wenselijk de
cursus werkbegeleiding te herhalen zodat een praktijkopleider
aan de criteria blijft voldoen.
Bij nieuwe ontwikkelingen is
het ook belangrijk dat de praktijkopleider zich hiervan op de
hoogte stelt.
● Een goede uitleg, een foutloze
en volledige demonstratie van
een werkwijze garandeert in
geen enkel geval dat de leerling
gipsverbandmeester de beoogde
kennis of vaardigheid ook zal
verwerven.
●

Conclusies

Om het leren van de leerling
gipsverbandmeester in goede
banen te leiden is ondersteuning van een praktijkopleider
belangrijk. De praktijkopleider
vormt in feite de belangrijkste
schakel. Zijn/haar vakdeskundigheid, begeleidingskwaliteiten
en motivatie zijn de drie belangrijkste voorwaarden om een
leerling gipsverbandmeester op
te leiden tot een vakbekwame
medewerker.
● De taken en functie van een
praktijkopleider moeten duidelijk zijn. Een vakbekwame
gipsverbandmeester is niet per
definitie een gekwalificeerd
praktijkopleider. Hij/zij moet
voldoen aan de opleidingskwaliteiten, en de instelling moet
voldoende tijd ter beschikking
willen en kunnen stellen.De
praktijkopleider moet opgeleid,
begeleid en getoetst worden
om een goede begeleiding te
waarborgen.
● Uit de interviews is gebleken dat
de leerling gipsverbandmeester
meestal als volledige kracht
wordt ingezet. Het is afhankelijk van de formatie (het aantal
werkenden op de gipskamer) of
de leerling gipsverbandmeester
voldoende als lerende kan functioneren. Het is aan de instelling
om de formatie eventueel uit
te breiden.
● Bij ziekte of afwezigheid van
de praktijkopleider is het aan
de instelling om voor gekwalificeerde vervanging te zorgen.
●

Dit is noodzakelijk om een
goede praktijkleerplaats voor de
leerling gipsverbandmeester te
waarborgen. Het mag duidelijk
zijn dat organisaties die een
goede kwalitatieve zorg willen
leveren, zorgdragen voor faciliteiten om de werkplek als
zodanig te laten functioneren.
● Omdat er nog geen richtlijnen/
criteria zijn waar een praktijkleerplaats minimaal aan moet
voldoen, staat het de instelling
vrij om dit naar eigen inzicht
te doen. Als we uitgaan van de
situatie waarin aan de voorwaarden om iemand op te leiden
wordt voldaan is dit prima. Als
hierin verandering komt door
ziekte, reorganisatie of bezuinigingen, wat gebeurt er dan met
de leerling gipsverbandmeester?
In hoeverre voldoet de praktijkleerplaats dan nog aan de criteria? Wie bewaakt het proces?
● Als de praktijkleerplaats voldoet aan de richtlijnen/criteria
mag je er van uitgaan dat de
leerling gipsverbandmeester
voldoende tijd en begeleiding
krijgt om zich het vak eigen te
maken. Het is een waarborg
voor zowel de instelling, de
praktijkopleider en de leerling
gipsverbandmeester dat er aan
de eisen om een vakbekwame
medewerker op te leiden wordt
voldaan.

3.

4.

5.

6.

ingezet. Dit wordt beschreven
in een rapport van de Visitatiecommissie van de V.G.N.
Waar men deze stelling op
heeft gebaseerd (bron) is niet
duidelijk. Vanuit het praktijkonderzoek wordt aangegeven
dat de leerling gipsverbandmeester het eerste leerjaar
boventallig dient te zijn.
Het is aan te bevelen om de
ervaringen die de praktijkopleider heeft met de lerende te
delen met andere praktijkopleiders binnen de eigen instelling. Door intervisie krijgt de
praktijkopleider feedback op
zijn/haar functioneren.
Opleiden in grotere ziekenhuizen om de leerling gipsverbandmeester een brede opleiding te
bieden. Er mag van uit gegaan
worden dat er op een grotere
gipskamer met meer formatie
altijd een gediplomeerde gipsverbandmeester aanwezig is,
zodat de begeleiding is
gewaarborgd.
Stages op een kleinere werplek
om de zelfstandigheid te
bevorderen.
Het is aan te bevelen een
werkgroep in te stellen voor
het opstellen van richtlijnen
en criteria waar een praktijkleerplaats aan moet voldoen.

Aanbevelingen

Gelet op voorafgaande conclusies
kom ik tot de volgende aanbevelingen
1. Opleiden, begeleiden en toetsen van de praktijkopleider.
Indien men de cursus werkbegeleiding met goed gevolg
heeft doorlopen, en dus gekwalificeerd is om iemand op te
leiden, dient dit na verloop van
tijd (b.v. na 2 jaar) weer getoetst
te worden om zo het niveau te
waarborgen (certificeren).
2. De formatie uitbreiden en tijd
vrij maken voor begeleiden.
De leerling gipsverbandmeester wordt slechts voor 50%
meegerekend in de formatie
en niet als volledige kracht.
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VGNieuws
Bestuurlijk lijkt 2004 rustig op gang te
komen. Na alle activiteiten die in 2003
konden worden afgerond of in gang
gezet, is het nieuwe jaar vooral gestart
met het bewaken van de continuïteit.
Beroepsdeelprofiel

De tijdens de najaars ALV gecorrigeerde
versie van het concept beroepsdeelprofiel is voorgelegd aan de AVVV.
(www.avvv.nl).
De AVVV analyseert nu de ingebrachte
feiten en laat het verwerken tot drukwerk door een deskundige tekstschrijver
en vervolgens wordt de dan tot stand
gekomen definitieve versie voorgelegd
aan de VGN en de aanpalende beroepsorganisaties.
De vernieuwingen die het nieuwe
beroepsdeelprofiel met zich mee zou
brengen kunnen dan geleidelijk aan in
de LOG, de bij/nascholingen en de
praktijk worden verwerkt.
Opleiding

Begin dit jaar kwam een nieuw opleidingscollege tot stand: het College voor
Ziekenhuis Opleidingen.
(www.czo.nl).
Namens de VGN hebben vertegenwoordigers van het bestuur en de LOG
overleg gevoerd hoe de LOG een plaats
in de nieuwe systematiek zou kunnen
krijgen.
Het voordeel van deze inpassing is
gelegen in de medeverantwoordelijkheid die de werkgevers gaan dragen
voor de continuïteit en de bezetting
van de opleiding en het werkveld, naast
de inhoudelijke verantwoordelijkheid
waarin primair de LOG in samenspraak
met de Opleidingscommissie van de
VGN de belangrijkste rol spelen. Een
betrekkelijk nadeel kan zijn gelegen in
het feit dat we ons moeten conformeren
aan de standaarden die door de COZ
gehanteerd worden. Hierover moet
nog verder worden gesproken.

Nurse Practitioner

Een commissie heeft zich gebogen over
de mogelijkheden en de wenselijkheden
van de gipsverbandmeester als nurse
practitioner.
De wenselijkheid wordt voor een belangrijk deel ingegeven door uw wensen en
mogelijkheden en de organisatie waarin
u werkt.
Sedert de rapportages `Taakherschikking
in de Zorg` (RVZ 2003) is er veel aandacht besteed aan de herverdeling van
taken in het verpleegkundig en
medisch domein.
Die taakherschikking komt tot op
heden voor een belangrijk deel tot stand
door het overleg op instellingsniveau.
Wanneer een instelling kiest voor een
zorgmodel waarin de nurse practitioner
een plaats kan krijgen lijkt dit ook voor
een gipskamer een uitdaging. Met name
een grotere zelfstandige bevoegdheid
zoals benoemd in de eerder genoemde
Rapportages van de RVZ zou voor de
gipsverbandmeester een uitdaging
kunnen betekenen. Nadeel is wellicht
de verbreding die optreedt door het
volgen van de opleiding waardoor de
gipsverbandmeester de gipskamer zou
ontgroeien. Wellicht niet voor iedereen
een wenselijke ontwikkeling.
Overigens moet de opleiding tot nurse
practitioner niet worden onderschat:
het is een HBO Master opleiding die
ook niet door een gipsverbandmeester
verkorte kan worden gevolgd.
Visitatie

De voorzitter van de visitatiecommissie,
Christ van de Rijt, heeft tijdens de ALV
een uitgebreid verslag gedaan van de
activiteiten van zijn commissie.
In de notulen van de ALV kunt u een
en ander terugvinden.
Belangrijker nog dan het verslag is de
voortgang. Op dit moment is de vraag
neergelegd na te denken over een wat
andere benadering van het visitatieproject. Belangrijk verschil is gelegen in
Nadere inhoudelijke informatie en
de inzet van externe deskundigheid en
informatie over ontwikkelingen worden daarmee samenhangende certificering.
door René van der Lugt als bestuurslid Deze twee items tekenen al direct het
Opleidingszaken aan u gemeld.
einde van de sfeer van vrijblijvendheid.
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Hierover wordt nagedacht in bestuur en
commissie waarin ook het prijskaartje
wordt meegenomen.
Daarnaast stelde de commissie vanuit
de VGN de mogelijkheid van een kwaliteitshandboek te overwegen. Zie voor
verdere informatie de bij behorende
oproep.
Afscheid

Maar ook weer niet echt.
Na vele jaren intensief betrokken te zijn
geweest in het bestuur van de VGN
heeft Truus Kalkman besloten haar taken
over te moeten dragen. Ron Goenewegen
bleek haar enthousiaste opvolger te
worden.
Ik heb Truus leren kennen tijdens de
fusiebesprekingen eind jaren `80 tussen
de toen nog twee bestaande verenigingen.
Zij maakte toen als secretaris al deel uit
van het bestuur van de NVGP.
Later participeerde zij in het nieuw
gevormde bestuur van de VGN na de
fusie.
Truus is al die jaren een zeer trouw en
consciëntieus bestuurslid gebleken.
En niet de in gemakkelijkste functie:
er worden hoge eisen gesteld aan de
ledenvergaderingen en vooral het
informatieve programma. Steeds weer
benutte ze haar creativiteit om mensen
op een gepaste wijze in het zonnetje te
zetten en voor een pakkend programma
zorg te dragen.
En geen enkele keer is er iemand of iets
door haar over het hoofd gezien!
Ze blijft nog actief in de congrescommissie die het komende congres voorbereid: in die zin geen afscheid dus.
Truus: namens de VGN zeer veel dank
voor al je inzet in de afgelopen jaren.
Het erelidmaatschap van de VGN is
door jou meer dan verdiend en ik
kan me nauwelijks voorstellen dat
het congres je laatste organisatorische
activiteit voor de VGN zal zijn!
Peter van den Berg,
secretaris VGN

Jaargang 14, maart 2004

Nascholing wervelkolom afwijkingen
Vrijdag 16 januari 2004 organiseerde de opleidingscommissie een
nascholing met 31 deelnemers
met als onderwerp Wervelkolomaandoeningen en hun gipsbehandeling.
De Sint Maartenskliniek in
Nijmegen was natuurlijk een
prima locatie voor dit onderwerp.
Na de officiële opening door
Helmie Cornelissen sprak dr. de
Kleuver, orthopedisch chirurg
met als specialisatie de wervelkolom, over de behandeling van
de scoliose en kyfose. Op een
heldere wijze behandelde hij de
anatomie van de wervelkolom
met de nadruk op de ligamentaire
anatomie en de bouw van de tussenwervelschijven.
Dr van Jonbergen is spine fellow
in de St. Maartenskliniek. Hij
vertelde over de bio mechanica
van de wervelkolom. Er werd
diep op dit onderwerp ingegaan
waardoor interessante en leuke
discussies ontstonden en het
begin van een interactief geheel.

Na de pauze stond de kyfose van de
wervelkolom op het programma,
maar het was duidelijk dat er meer
belangstelling was voor het onderwerp wervelfracturen. Dr. de
Kleuver paste de te behandelen
onderwerpen daarom aan en
behandelde uitgebreid de fracturen van de wervelkolom.
Dr. van Jonberger ging vervolgens verder met het onderwerp:
osteoporose.
Het laatste onderwerp van het
ochtendprogramma werd belicht
door Helmie Cornelissen. Zij
behandelde korsetbehandeling
bij verschillende soorten kyfosen.
In het kort schetste zij de classificatie van kyfosen, zoals de houdingskyfose, congenitale kyfosen
en traumatische kyfosen.
Na een ochtend, die volgens de
deelnemers veel te snel omging,
was het middag programma een
moment van uitwisselen van ervaringen. Er werden diverse gipsbehandelingen bij elkaar geoefend
wat eveneens zeer leerzaam was.

Na deze workshop werd de dag
afgesloten met een hapje en een
drankje en uiteraard werden de
verdiende certificaten uitgereikt.
Ik kan zeggen dat het een leerzame dag was, vooral het ochtend programma was, dankzij
de goede sprekers, zeer leerzaam
en duidelijk.
Het middag programma had
eventueel iets meer theorie en
iets minder praktijk mogen
bevatten. Maar… al doende
leert men.
In het najaar zal deze cursus
opnieuw worden gegeven. Verder
informatie zult u ontvangen en
zal binnenkort op de webside:
www.vgned.nl te vinden zijn.

Bij navraag in de groep bleken twee ziekenhuizen
in het bezit van een kwaliteitshandboek, te weten
Academisch Ziekenhuis Maastricht en Ziekenhuis
Geldrop.

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

Helmie Cornelissen

mw. T. Kalkman - Baelde,
ledenactiviteiten

Voor een foto-impressie zie de website van de VGN (www.vgned.nl)

dhr. J.R. Wijma,
Redactie 'In dit Verband'

Dringende oproep aan alle gipsverbandmeesters!
Elke gipskamer die gevisiteerd is zal de vraag wel
kennen: “Is er een kwaliteitshandboek aanwezig op
de gipskamer.”
De meeste van ons moeten dan antwoorden dat ze
het of niet weten of ze moeten ontkennen. Ik krijg
steeds meer verzoeken uit het land of er een voorbeeld kwaliteitshandboek aanwezig is voor de leden.
Ook tijdens de laatste vergadering van de visitatiecommissie kwam deze vraag naar voren en werd er
even richting Liesbeth Rietra gekeken. Men dacht
dat misschien de protocollencommissie hier een rol
in kon spelen.

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

Op de ALV afgelopen zaterdag 27 maart heb ik het
bestuur en de leden dit probleem voorgelegd en heb
hen gevraagd dit mee te nemen in de beleidsdag die
zal volgen.
Ook heb ik hen kenbaar gemaakt dat ik alvast een
oproep wil doen in het land om mij voorbeeld
kwaliteitshandboeken toe te sturen en zo met een
commissie tot een format te komen.
Bij deze dan ook de oproep:
Bent u in het bezit van een kwaliteitshandboek,
zou u die mij dan toe willen sturen.
Het liefst via e-mail, maar een copy mag ook.
Sint Anna ziekenhuis t.a.v. Christ van de Rijt
Bogardeind 2, 5664 EH Geldrop
Telefoon 040-2864309
e-mail: christvanderijt@wanadoo.nl
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Vanuit de schoolbanken

Veranderingen
binnen de LOG

Met ingang van de LOG groep
2004- O wordt gewerkt met 3 C
modules; de C-01, C-02 en de
C-03. Deze 3 theoriemodules
vormen het specifiek inhoudelijke
gedeelte van de LOG.
De specifieke zorg in de gipskamer
is gericht op aandoeningen aan
het steun- en bewegingsapparaat
waarvoor de patiënt een behandeling nodig heeft. De aandoening
kan gelokaliseerd zijn aan de
bovenste extremiteiten (C-01),
onderste extremiteiten (C-02) en
de wervelkolom (C-03). De aandoening kan niet los gezien worden van de patiënt, dit wil zeggen
dat bijvoorbeeld de leeftijd, het
gezondheidsprobleem en de etiologische factoren (oorzaken) meegenomen worden in de behandeling.
Om fouten te voorkomen werk je
als gipsverbandmeester methodisch.
In deze modules wordt de student
geleerd hoe je methodisch kunt
werken in de gipskamer met behulp
van de PES structuur en het
VAKK model.
De drie C modules hebben naast
de vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attitude ook aandacht
voor algemene vaardigheden zoals
communiceren, argumenteren,
redeneren, informatieverwerving,
methoden van probleemoplossen
en leren studeren.
Belangrijk zijn ook de reflectieve
vaardigheden: het zelf reguleren
van het leerproces en de ondersteunende vaardigheden zoals het
werken op de computer en het
zoeken naar onderzoeksgegevens
op Internet (Evidence Based
Nursing).
De leerdoelen en leerstof met
betrekking tot deze beroepsonafhankelijke vaardigheden zijn terug
te vinden in de modules en readers
A-01 en A-04.
De studenten kunnen tijdens de
opleiding een keuze maken tussen
het (zelfstandig) opzetten en uitvoeren van een praktijkgericht

onderzoek of het doen van een
literatuurstudie onder begeleiding
van een gediplomeerde gipsverbandmeester in het studielandschap van het opleidingsinstituut.
Voor het opzetten en uitvoeren
van een praktijkgericht onderzoek wordt van de student en de
werkbegeleider zelfstudie en voorwaardelijke kennis ten aanzien
van onderzoek verwacht.

uitreiking vindt plaats op dinsdag
28 september.
De LOG 2003- O, 14 studenten,
zijn halverwege het eerste jaar.
VGN- protocollen in de les

De LOG 2003- O is de eerste
groep waarbij de VGN- vaardigheidsprotocollen in de praktijklessen worden gebruikt. Het
bevordert de eenduidigheid van
werken en de student kan zich
beter voorbereiden op de les
De opleiding tot gipsverband(en het nog eens nalezen).
meester kent landelijk afgesproOp de werkvloer zijn de protocolken eindtermen. Aan het einde
van de opleiding moet de cursist len nu een half jaar beschikbaar.
voldoen aan deze eindtermen zoals Mogelijk bent u in de praktijk
ook vermeld in de studiegids.
op onduidelijkheden of gebreken
gestuit. De protocollencommisDe theoriemodules zijn van laag sie wil deze opmerkingen graag
naar hoogcomplex (enkelvoudige ontvangen zodat aanpassingen
en meervoudige zorgvragen)
kunnen plaats vinden.
opgebouwd en lopen als een lint- Gaarne uw reacties naar Liesbeth
module door de opleiding. Aan
Rietra sturen voor 1 september via
het begin van de opleiding zijn de e- mail: e.rietra@antonius.net.
technische vaardigheden eenvouBij- en nascholing
dig (bv. het aanleggen van een
Op 16 januari organiseerde
spalk) en aan het einde van de
de Opleidingscommissie een
opleiding specifiek en moeilijk
(bv. het aanleggen van een dyna- scholingsdag in de St. Maartenskliniek in Nijmegen. Onder
mische handorthese).
De modules worden op verschil- leiding van Helmie Cornelissen
lende momenten in de opleiding en haar team werd een bijzonder
leerzame dag aangeboden; een
getoetst waarbij rekening wordt
aanrader voor elke gipsverbandgehouden met de opbouw in
meester!
complexiteit.
Deze dag wordt 12 november
herhaald. Zie de website voor
Het praktijkopleidingsboek
meer informatie
wordt bijgesteld in aansluiting
op de theoriemodules, beroepsdeelprofiel en nieuwe onderwijs- Op 27 mei as. is de Anna
Reynvaan lezing in de Stadskundige principes. Voor de toeschouwburg te Amsterdam. Als
komstige werkbegeleiders een
onderdeel van het programma
uitdaging om mee te werken en
stelt het AMC twee prijzen ter
zichzelf bij te scholen.
beschikking. Eén voor de beste
LOG actueel
verpleegkundige wetenschappeVan de LOG 2001- O hebben
lijke publicatie en een voor het
beste praktijkonderzoek gericht
2 studenten de opleiding in het
op het verbeteren van de patiënvoorjaar 2004 afgerond.
tenzorg. Op de website van het
De 17 cursisten van de LOG
AMC is te vinden hoe u zichzelf
2002 zijn (bijna) klaar met de
kunt opgeven voor één van deze
externe stages en onderzoek en
hopen in september hun diploma prijzen en/of een kaartje voor de
te behalen. De presentaties zijn op lezing kunt aanvragen.
23 en 24 september. De diploma
20

Erkenning beroep
gipsverbandmeester

In 2002 heeft het bestuur van de
VGN een aanvraag voor erkenning
van het beroep gipsverbandmeester
ingediend bij de LRVV (Landelijke Regeling Verpleegkundige
Vervolgopleidingen). Dit verzoek
is uiteindelijk niet ingewilligd
omdat de LRVV zich alleen bezig
houdt met de erkenningaanvraag
van de al 8 erkende verpleegkundige vervolgopleidingen (SEH,
IC, neonatologie ea.).
In 2003 hebben de werkgevers
(VAZ en NVZ) het initiatief
genomen tot de oprichting van
een koepelorganisatie die zich
bezig houdt met de erkenning
van alle overige ziekenhuis
opleidingen: de CZO ( College
Ziekenhuis Opleidingen).
Ook de LRVV valt onder deze
organisatie. Een afvaardiging
namens het bestuur is, samen
met gedelegeerden van het
Opleidingsinstituut Erasmus
MC naar Utrecht getogen om de
erkenningaanvraag toe te lichten.
Voor de zomer 2004 wordt het
besluit van het college verwacht.
In de volgende editie zal het
belang van de erkenning besproken worden.
Namens de
Opleidingscommissie,
René van der Lugt
Antoinette Brandenburg,
opleider LOG

Jaargang 14, maart 2004

Agenda
CBO 25 jaar: 19 oktober 2004,
RAI te Amsterdam

ISQUA wereldcongres: 20-22 oktober 2004,
RAI te Amsterdam

Op 19 oktober 2004 viert het Kwaliteitsinstituut voor de
Gezondheidszorg CBO zijn 25-jarig bestaan. Het programma van de dag:
09.30 - 15.00 uur: De Nationale Kwaliteitsparade: hier
presenteert iedereen, die actief bezig is
om de kwaliteit van de patiëntenzorg te
verbeteren zijn aanpak en resultaten.
15.30 - 18.00 uur: Feestelijke viering van het 25-jarig
bestaan met receptie

Bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan is het CBO gastheer een medeorganisator van het jaarlijks wereldcongres
van de International Society for Quality Improvement in
Health Care (ISQua). Tijdens dit congres hoort u bij het
thema ’Patiënt Centraal’ de nieuwste ontwikkelingen en
resultaten op het gebied van vernieuwing en verbetering van
de patiëntenzorg uit de gehele wereld.
Met name de aanpak en het succes op dit gebied in Engeland,
Canada, Australië, Scandinavië en op deelgebieden in de VS
zijn voor Nederland leerzame voorbeelden. Het gaat daarbij
om interventies op het niveau van het zorgproces (professionals), de zorginstelling en het landelijk niveau. Ook de
actieve betrokkenheid van de patiënt komt uitvoerig aan
bod, evenals kwaliteit in de basisopleidingen.

Voor informatie:

CBO: tel. 030 - 284 39 20
website: www.cbo.nl
e-mail: jubileum@cbo.nl

Voor informatie: CBO: tel. 030 - 284 39 20
www.cbo.nl
www.isqua.org

J O B

O P P O R T U N I T Y

Het hoofd van de Functie- en Behandelafdelingen van het

DR. HORACIO E. ODUBER HOSPITAL TE ARUBA
zoekt op (zeer) korte termijn een

Gipsverbandmeester
voor de duur van één jaar.
De functie is ingedeeld in FWG 50. Het daarbij behorende salaris begint
bij 0 en is AWG 3533,70 en loopt uit tot 20 en is AWG 5196,70 ,
afhankelijk van het aantal dienstjaren.
Aan sociale lasten wordt op Aruba ongeveer 15% ingehouden.
Men vergoed de retourticket Amsterdam - Aruba, de kosten van de
medische keuring, de kosten van werk/verblijfsvergunning.
Men zorgt voor huisvesting /opvang voor de eerste maand, waarbij
er AWG 650,- wordt betaald. De betrokkene dient zelf de overige
11 maanden huur te betalen.
Voor vragen én sollicitatie kunt u terecht bij
de heer Rolando van der Linde, personeelsfunctionaris.
e-mail : R.v.d.Linde@arubahospital.com
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Margreet Luger

Automutilatie:
behandeling van wond en mens
Iedereen die op een Spoedeisende Hulp afdeling (SEH) en/of de gipskamer werkt krijgt te
maken met mensen die zichzelf dwangmatig verwonden. Op de werkvloer worden ze de
“automutilanten” genoemd. Een korte beschrijving wordt gegeven.
Eigenlijk weten we niet zo goed
hoe we met deze mensen om moeten gaan, omdat dit gedrag voor
ons onbekend en onbegrijpelijk is.
Deze patiënten worden door ons,
de somatische behandelaars, gezien
als hopeloze gevallen en aandachtstrekkers, door ons gebrek aan
kennis en inzicht van dit gedrag,
onze eigen vooroordelen en de
afwezigheid van goede richtlijnen
om met deze complexe materie
om te gaan.
Vaak krijgen ze uit zogenaamd
zelfbeschermend oogpunt een
gedwongen gipsbehandeling.
Naar aanleiding van ons contact
met een van deze patiënten zijn
we op zoek gegaan naar meer
informatie over dit onderwerp.

Ten slotte wordt zelfverwonding
geduid als een manier van communiceren, een taal voor emotie.
Op zijn eigen typische manier
`automutilatie`, dus een manier
om het leven aan te kunnen.
Interventies

In de literatuur worden risicogroepen voor zelfverwondend
gedrag genoemd. Het zijn mensen
die ernstig getraumatiseerd zijn
geraakt door bijvoorbeeld seksueel
misbruik, fysiek geweld of verwaarlozing met daarnaast een
eetstoornis of een verslaving, een
posttraumatische stress stoornis,
een dissociatieve stoornis of een
borderline persoonlijkheidstoornis.
Het Trimbos Instituut heeft in
1998 een handboek uitgegeven
Automutilatie
waarin vijf interventies voor
Zelfverwondend gedrag wordt
psychiatrische patiënten met
gedefinieerd als: gedrag waarbij
zelfverwondend gedrag worden
de persoon zichzelf in een zich
beschreven. Hoewel het merendeel
herhalend patroon lichamelijke
van ons niet voldoende is geschoold
pijn en/of letsel toebrengt met een om adequaat psychiatrische hulp
geringe kans op een dodelijke
te verlenen zij er toch drie van deze
afloop en zonder bewuste suïcidale vijf interventies die ons kunnen
helpen in een betere en respectvolle
intentie.
omgang met patiënten met zelfverwondend gedrag in ons werk.
In de literatuur worden vier
Interventie 1 bestaat uit het ververklaringen gegeven voor zelfgroten van de veiligheid voor de
verwondend gedrag.
betrokkene en het reduceren van
Ten eerste is het een manier om
spanning en angst. Interventie 4
nare gevoelens als woede, angst
en verdriet te verdragen. Met de
bevat het aanleren van een meer
lichamelijke pijn kan beter worden effectieve manier om met anderen
omgegaan dan met de psychische om te gaan, door bijvoorbeeld
pijn. Ook kan het gezien worden het afdwingende gedrag van de
als uitdrukking van een negatief
cliënt tegen te gaan door met hem
zelfbeeld, een uiting van zelfhaat. te onderhandelen. En interventie
Soms is het een poging om, door 5 tenslotte, bestaat uit de cliënt te
middel van zelfverwondende acties, helpen het gevoel van eigenwaarde
over een chaotische situatie con- te vergroten door bijvoorbeeld
trole te krijgen: de patiënt zelf is
het vergroten van de zorg voor
verantwoordelijk voor de pijn,
het eigen lichaam.
niet de omgeving of een ervaring Acceptatie van het zelfverwondende
uit het verleden.
gedrag zou het uitgangspunt
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moeten zijn voor ons handelen.
Dat is lastig voor ons omdat het
geen plaats heeft binnen ons eigen
referentiekader.
In het boekje “Zelfverwonding
begrijpelijk maken” wordt gevraagd
om een sportief bondgenootschap
met als achterliggende gedachte
schuld en veroordeling uit de weg
te gaan en de patiënt op een neutrale en respectvolle manier te
bejegenen.
Zelfverwondend gedrag stelt een
werkrelatie stevig op de proef.
Patiënten hebben vaak negatieve
ervaringen met de hulpverlening
en zijn het vertrouwen in de
reguliere gezondheidszorg kwijt
geraakt. Ze voelen zich niet begrepen, niet gerespecteerd en niet
geaccepteerd. Langdurige zelfverwonding leidt tot wanhoop,
machteloosheid, boosheid en
angst voor nog erger.
Reacties als afkeuring, kritiek,
irritatie of afwijzing kunnen de
frustratie van de patiënt bekrachtigen en het negatieve zelfbeeld versterken. Ook positieve bekrachtigers zoals empathische reacties of
extra aandacht, kunnen zelfverwondend gedrag doen toenemen.
Reacties in de trant van “als je de
pijn van het verwonden kon verdragen dan moet je de pijn van het
hechten ook kunnen verdragen“,
“je hebt het zelf gedaan, dus moet
je de wond ook zelf maar verzorgen” getuigen van weinig respect
voor de patiënt, die zich op het
moment al ellendig voelt. Nog niet
met de zelfverwonding kunnen
stoppen betekent niet dat de
patiënt geen hulp wil.
Benader de patiënt met een neutrale en respectvolle houding en
creëer een veilige setting. Let op
privacy en verneder de patiënt niet
door de patiënt half naakt achter

te laten of te eisen de littekens te
laten zien. Bespreek alles luid en
duidelijk of buiten gehoorsafstand.
Halfverstane gesprekken voeden
de argwaan bij de patiënt.
Vergeet eigen veronderstellingen
en vul geen antwoorden in.
Informeer bij de patiënt door wie
hij behandeld wil worden en wat
hij van de hulpverlening verwacht.
Stel samen een behandelingsplan
op waarin de doelen niet te hoog
gegrepen zijn met ruimte voor de
grenzen van de patiënt. Overleg
met de patiënt of deze eventueel
een gipsvoorziening wil om de
wond te beschermen tegen nieuw
zelfverwondend gedrag. De patiënt
zelf leren de wond te verzorgen is een
optie die kan worden besproken.
Met deze benadering draag je als
hulpverlener bij aan de bovenbeschreven interventies. Je draagt
bij aan het gevoel van veiligheid, je
communiceert op een effectieve
manier met de ander en je helpt
het gevoel van eigenwaarde te
vergroten.
Het multidisciplinair bespreken
van je ervaringen in deze patiëntcontacten, helpt je om je vooroordelen helder te krijgen en je
eigen gedrag te spiegelen.
Tenslotte, accepteer dat de patiënt
terug komt met nieuw letsel van
zelfverwondend gedrag en behandel
hem dan opnieuw met dezelfde
respectvolle en neutrale houding.

Literatuur
Zelfverwonding begrijpelijk maken, Wilma
Boevink en Sandra Escher. (Het boekje is
verkrijgbaar door 16 euro over te maken
op banknummer 54.40.40.090 tnv. de
Stichting Positieve Gezondheidszorg,
Bemelen, ovv. van ‘Zelfverwonding’.

M.I. Luger,
gipsverbandmeester
Medisch Centrum Haaglanden,
Loc. Antoniushove
Leidschendam
K.M. Bongers, chirurg
Slotervaartziekenhuis,
Amsterdam.
e-mail:
m.luger@mchaaglanden.nl
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Maarten Haneveer

Formatieberekening op de gipskamer
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de formatieberekening voor een gipskamer en aanverwante
zaken in een algemeen ziekenhuis. Wanneer er een toename in het patiëntenaanbod gedetecteerd wordt
dan zal deze signalering doorgespeeld worden van de gipsverbandmeester naar het managementteam,
in de hoop dat er een collega gipsverbandmeester aangetrokken zal worden. Het blijkt echter dat de
organisatie rond een formatieberekening minder simplistisch is dan het lijkt. Dat er een desinteresse
bestaat in deze materie is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het bestaat uit droge stof en dat het
merendeel van de vakcollega’s praktisch is ingesteld. Toch zal een ieder van ons beseffen dat zowel de
gipsverbandmeester als de patiënt gebaat zijn bij een adequate formatieberekening.
Probleemsignalering

Er zijn diverse wijzen waarop
verhoogd patiëntenaanbod op
de gipskamer aan het licht kan
komen:
● De werkdruk neemt toe. Deze
signalering zal, onderbouwd
met een werkdrukmeting,
gedeponeerd worden bij het
managementteam.
● De budgethouder ter plaatse
constateert een niet kloppend
budget bij de jaarsluiting en
moet onderzoeken waardoor
dit komt. In de meeste gevallen
wordt u als gipsverbandmeester
hiermee belast. U moet zien te
verklaren waardoor de budgetgrens van de kostenpost materiaal of loon overschreden is.
● Een andere signalering van verhoogde werkdruk kan komen
van de teamleider of een hoofd
poliklinieken welke een jaartelling bijhoudt van patiënten die
door u behandeld zijn en waaruit blijkt dat de marges aanzienlijk zijn overschreden in vergelijking met die van vorig jaar.
Het blijkt dat er, naast bovengenoemde probleemsignaleringen
nog legio signaleringsmogelijkheden of meetinstrumenten bestaan
die een probleem in de bestaande
formatie kunnen detecteren.
Functie
eenheidsberekening (FTE)

Bij het intern management zal
naast de probleemsignalering ook
de vraag komen te liggen of het
mogelijk is dat er een collega gipsverbandmeester wordt aangetrokken. Dit orgaan berekent het

rechtmatige percentage FTE en of
het überhaupt financieel mogelijk
is om dit te bekostigen.
De berekening van het percentage
FTE verschilt per instelling en
kent een aantal variabelen die
normaliter ingevuld worden op
basis van de historie en niet vanuit recentelijke gegevens (tabel 1).
Bij navraag blijkt dat deze berekening bruikbaar is voor elk
werkveld binnen een non-profit
instelling en niet gespecificeerd is
voor een apart werkveld zoals de
gipskamer. Tevens laat de berekening geen cijfers zien waarin de
tijd wordt uitgedrukt die nodig is
voor zaken zoals scholing, overlegvormen, vakontwikkelingen en
dergelijke.
Wanneer men het FTE percentage
moet koppelen aan een hoeveelheid werk bestaat er in Nederland
een discrepantie tussen het aantal
verrichtingen en het aantal behandelde patiënten. Hieruit blijkt dat
als men het aantal verrichtingen
op patiëntenniveau tegenover
het FTE percentage zet men een
nauwkeuriger beeld verkrijgt.
365 dagen
- 104 dagen
- 126 dagen
- 121 dagen
- 116 dagen
- 114 dagen
- 113 dagen

= 191 dagen

Dit doet het aantal behandelde
patiënten niet: men kan hierdoor
niet achterhalen hoeveel verrichtingen er voor nodig zijn geweest
om tot één behandeling te komen.
Het College van Ziekenhuisvoorzieningen, dat werkt met de verrichtingen volgens de Centraal
Bureau Verrichtingenregistratie
telling (CBV), brengt hierin verduidelijking. Zij verwijst naar de
bouwkundige functionele maatstaven waarin de volgende parameter gehanteerd wordt. Aan één
behandeltafel koppelt men 3000
tot 3500 verrichtingen op jaarbasis (CvZ)1. Zou men deze parameter gebruiken dan komt men uit
op het feit dat één gipsverbandmeester (1 FTE) per werkdag
15,71 tot 18,32 verrichtingen
moet verzetten.
Binnen de VGN geldt dat één
gipsverbandmeester (1-FTE)
4500 verrichtingen per jaar voor
zijn of haar rekening neemt2.
Met dit gegeven komt men uit
op 23.56 verrichtingen die per
werkdag verzet zouden worden.

Aantal dagen per jaar
Weekend
Roostervrij
Vakantie
Compensatie
Bijzonder verlof e.d.
Ziekteverlof, gemiddeld
percentage van 6,5%

Volledig inzetbaar

Tabel 1. Berekeningsmethodiek van 1 FTE (1 fulltimer).
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Gipskamermanagement

Bij het onderzoek komen ook
zaken aan het licht die een
invloed hebben op een formatieberekening zoals registratie-,
declaratie-, en administratievoering. Hierin vervult de gipsverbandmeester een niet geheel
onbelangrijke rol. Voorgaande
collegae hebben verscheidene
artikelen geschreven over het
CBV - en het College Tarieven
Gezondheidszorg-orgaan (CTG).
De coderingssystemen van deze
organen zijn juist van belang om
een volledig aantal verrichtingen
op patiëntenniveau te kunnen
achterhalen, tevens dienen zij
als instrument voor het intern
management als het gaat om
budgetteringen, kwaliteitsbewaking en sturing van zorg3.
Hierbij moet u zich nog wel
realiseren dat er nog steeds niet
declarabele zorgactiviteiten zijn
te bedenken op patiëntenniveau
die niet geregistreerd worden.
Bij de declaratie van verrichtingen
die plaatsvinden op de gipskamer
moet de gipsverbandmeester zich
realiseren dat elke geregistreerde
verrichting bijdraagt aan een
gefundeerde formatieberekening
en tevens van belang is bij het
bepalen van de grootte van de
gipskamer als er verbouwd mocht
worden (CvZ)1. Er bestaat in
Nederland geen uniformiteit als
het gaat over de registratiewijze.
De overheid rekent, in overeenkomst met de VGN, met de uitkomsten van CBV coderingen.
Er zijn verscheidene Nederlandse
instellingen die dit nog niet
>>
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doen. Hierdoor zal het bijvoorbeeld nooit mogelijk zijn om
intercollegiaal cijfers uit te wisselen die men nodig acht om de
formatie te kunnen berekenen.
Om de verrichtingen administratief te verwerken maakt praktisch
elke gipskamer gebruik van een
softwareprogramma met een
Microsoft-besturing. Het is hierdoor mogelijk om actuele gegevens snel te reproduceren als deze
nodig zijn voor het personeelsmanagement.
Conclusies

Er zijn verscheidene meetinstrumenten/signaleringsmogelijkheden die vast kunnen stellen
dat er een toename in het werk is.
De werkdrukmeting, de patiëntentelling of het aantal verrichtingen
zijn goede graadmeters om te
achterhalen of er inderdaad een
aanvraag de deur uit moet voor
een nieuwe collega. Als het gaat
om een landelijke consensus voor
formatieberekeningen op een
gipskamer dan is deze niet te vinden en blijven dus instellingsgebonden richtlijnen bestaan.
De FTE berekening laat ten eerste
een aantal variabelen zien die per
instelling kunnen variëren. Ten
tweede zijn er geen percentages
in opgenomen voor vakgebonden
nevenactiviteiten en ten derde
heeft de berekening een ongespecificeerd karakter. Hierdoor geeft
elke instelling een eigen beeld
aan de toewijzing van formatie.
Bij de koppeling FTE/werk,
bestaat er geen landelijke eenduidigheid. Het CvZ en de VGN
geven een verwijzing naar de
koppeling tussen de hoeveelheid
werk en het percentage FTE1,2.
Hierbij is wel een significant verschil aanwezig van 1000 tot 1500
verrichtingen wat omgerekend
een verschil betekent van 0,28
FTE. Tevens blijkt uit deze verwijzing dat de hoeveelheid verrichtingen het meest specificerend
is. Omdat er in Nederland nog
steeds meerdere coderingssystemen bestaan is het onmogelijk om
cijfers onderling te vergelijken
die men nodig heeft voor het

personeelsmanagement. Er blijven verrichtingen bestaan op
patiëntenniveau die in het CTG
systeem niet voorkomen maar
wel in het CBV systeem. Een
nadeel wat hieruit voortvloeit is
dat diegene die volgens het CTG
systeem werken dus een aanzienlijk aantal verrichtingen mislopen
omdat die niet geregistreerd worden. De VGN en de overheid
hebben onder andere hierdoor
besloten om met het systeem van
het CBV te werken. Het declareergedrag van gipsverbandmeesters kan een enkele keer reden
geven tot discussie. U moet zich
realiseren dat elke verrichting die
u registreert ten goede komt aan
de formatie op uw gipskamer en
bijdraagt in de grootte van uw
gipskamer bij eventuele nieuwbouw. De meeste gipskamers in
Nederland zijn geautomatiseerd
als het gaat om de registratie van
verrichtingen. Deze automatisering is niet uniform maar wel
opgezet door middel van een
microsoftbesturingsprogamma.
De automatisering wordt door
veel instellingen nog niet tot in
het optimale benut. Hierdoor is
beheersmanagement, in die instellingen, nog niet realiseerbaar.

het systeem van het CTG. Ook
bij de twee hierboven vernoemde
punten zou het toepasselijk zijn
om uniformiteit te bereiken. Zo
wordt het ook mogelijk gemaakt
dat gegevens intercollegiaal vergelijkbaar zijn. Door elke verrichting duidelijk en volledig te
registreren wordt uw situatie er
alleen maar beter op! Een gefundeerd personeelsmanagement,
een helder beeld op de grootte
van uw gipskamer bij nieuwbouw
en een duidelijke bijdrage in het
beheersmanagement zijn de
gevolgen van een goede registratie.
Als laatste is het een aanrader
om te werken met het Excel
programma dat is opgezet door
dhr. J.C. Reijnders in het FlevoZiekenhuis2. Door dit programma
wordt het beheersmanagement
op uw gipskamer een feit.
Literatuur
1. C.v.Z., Bouwkundig functionele maatstaven t.b.v. nieuwbouwplannen voor
poliklinische behandelingen in een
algemeen ziekenhuis, rapport 0.63,
1996.
2. Reijnders J.C. Verrichtingen en administratie op de gipskamer, In dit verband
2002; nr.4, jaargang 12.
3. Bakker E. Het nut van een gedegen
verrichtingenregistratie voor een goed
functionerende gipskamer 1997,
onderzoek ten behoeve van de L.O.G.

Aanbevelingen

Een mooi streven zou zijn dat
er een landelijk protocol voor
formatieberekeningen op de
gipskamer wordt ontwikkeld
waarbij de VGN en overheid
een rol zouden vervullen.
De FTE berekening kan men
specificeren met actuele gegevens
en hierin een percentage opnemen
voor vakgebonden nevenactiviteiten. Als het gaat om de schakeling tussen het FTE percentage
en de hoeveelheid werk verwijs
ik naar het CvZ en de VGN.
Beide geven aan dat de hoeveelheid verrichtingen zorgt voor
een duidelijke relatie tussen werk
en FTE. Om de registratie van
verrichtingen te verwezenlijken
is het raadzaam om te werken
volgens het CBV systeem omdat
hierin alle verrichtingen zijn
opgenomen in tegenstelling tot

M.A.J.M. Haneveer,
gipsverbandmeester
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
President Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
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Osteogenesis imperfecta
een casus onderzoek
Dat er grote verschillen zijn in behandeling van ziektebeelden in een
ontwikkelingsland ten opzichte van de westerse maatschappij is bekend.
Tijdens mijn werk in Sri Lanka en opleiding tot gipsverbandmeester werd
mij dit nog duidelijker door dit van dichtbij mee te maken.
In 2001 ben ik een half jaar werkzaam geweest als verpleegkundige
in een tehuis voor verstandelijk
en lichamelijk gehandicapte
kinderen. Hier verzorgde ik een
meisje dat leed aan osteogenesis
imperfecta (O.I.) type 3. Door
haar situatie/conditie te zien en
daar tegenover te weten wat voor
een behandeling mogelijk is, heb
ik hier onderzoek naar gedaan.
Ik heb me afgevraagd wat de
invloed is op het leven van een
kind met O.I. type 3 dat volop
behandelingsmogelijkheden heeft
en hoe ziet het leven van een kind
eruit dat deze mogelijkheden niet
heeft?
Osteogenesis imperfecta

O.I. is een erfelijkheidsziekte
waarbij het collageen afwijkend
is in het bindweefsel. Collageen
is een belangrijk bestanddeel van
bindweefsel.
Deze stoornis uit zich voornamelijk in de botten, waardoor sneller
fracturen ontstaan.
Naast botbreuken zijn er ook
nog allerlei andere symptomen
zoals onder andere: blauw oogwit, instabiele gewrichten, doofheid, tandafwijkingen en overmatige transpiratie.
De ziekte doet zich voor in 4 types:
● Type 1, de meest voorkomende
vorm, maar ook de lichtste.
● Type 2, de ernstigste vorm
die over het algemeen na de
geboorte snel tot de dood leidt.
● Type 3, deze vorm leidt tot een
duidelijke zichtbare handicap
en heeft specifieke uiterlijke
kenmerken
● Type 4, de ernst van deze vorm
kan sterk variëren.

De ziekte wordt over het algemeen
herkend aan zijn uiterlijke kenmerken. Voor diagnostiek, bij
twijfel of type bepaling kan collageen en DNA onderzoek worden
gedaan.
O.I. heeft een wisselend verloop,
deels afhankelijk van de ziekte
en deels van de omgeving en de
omgang met de aandoening. O.I.
is een zeer complexe aandoening,
die tot ernstige invaliditeit kan
leiden.
O.I. is niet te genezen, wel wordt
hier onderzoek naar gedaan. Er is
behandeling mogelijk wat betreft
de verschijnselen van O.I. Die
behandeling vraagt om specifieke
aandachtspunten, omdat men
rekening dient te houden met
onder andere de breekbaarheid
van de beenderen.
Een belangrijk onderdeel bij de
behandeling van O.I. is fysiotherapie, die vaak ook in de eerste
fase een belangrijke rol kan spelen
in de begeleiding naar ouders.
De fysiotherapeut kan ouders/
verzorgers en kind ondersteunen
vertrouwd te raken met O.I.
Voor het kind is meestal geen
sprake van een onbezorgde jeugd,
het wordt op jonge leeftijd al geconfronteerd met stress en angst
omtrent zijn aandoening. Een
kind wordt er toe gedwongen
allerlei emoties te ondergaan
en de toekomst ziet er wellicht
anders uit dan verwacht werd. Er
moet ook rekening mee worden
gehouden dat het vaak niet alleen
het kind treft maar ook ouders/
verzorgers, broertjes en zusjes.
Psychologische hulp kan gewenst
zijn.
26

Onderzoek

Door middel van een open interview heb ik met 2 meisjes een
gesprek gehad.
M. komt uit Nederland en is 14
jaar en G. uit Sri Lanka 8 jaar oud.
Aan de hand van een topiclijst
heb ik een aantal onderwerpen
besproken. Van de interviews is
een verslag gemaakt, samengevat
en tevens met elkaar vergeleken
om de eventuele verschillen te
laten zien:
Verschillen
De gezinssituatie van M. en G.
is niet met elkaar te vergelijken.
M. is onderdeel van een gezin,
G. daarentegen is toen zij 11
maanden was naar een tehuis
voor lichamelijk en verstandelijk
gehandicapte kinderen gebracht.
Haar ouders verkeerden in de
veronderstelling dat zij spoedig
zou komen te overlijden. Zij
hebben nooit meer iets van zich
laten horen en hebben destijds
een vals adres opgegeven bij de
leiding van het tehuis. De reden
daarvan is onbekend. Denken zij
dat ze daadwerkelijk is overleden,
of is een kind met een handicap
zo’n taboe dat zij geen contact
meer wilden met hun dochter?
Wat betreft school en toekomst
zijn er ook grote verschillen.
M. gaat naar een gewone school,
net als andere leeftijdsgenoten.
Op school zijn er voor haar aanpassingen gedaan om dit mogelijk te maken.
De situatie van G. verschilt hier
echter flink van. Zij krijgt pas sinds
een half jaar een half uur per dag
privé-les in lezen en schrijven, voor
zover mogelijk in haar situatie.

Mede hierdoor heeft G. al een
flinke ontwikkelingsachterstand
opgelopen. Andere lessen als
rekenen en aardrijkskunde krijgt
zij niet. Ook mist zij het contact
met leeftijdsgenoten die haar mee
stimuleren in haar ontwikkeling.
Wat betreft vrijetijdsbesteding en
hobby’s hebben G. en M. beiden
hun eigen invulling hieraan gegeven. Voor beiden is er voor zaken
als bijvoorbeeld vriendschappen
voldoende ruimte om dat te ontwikkelen en een plaatsje in hun
leven te geven.
Omtrent ADL hebben beiden
hulp nodig. De mate van zelfstandigheid hierin verschilt echter
wel. Wat voor een deel natuurlijk
te wijten valt aan het feit dat zij
van leeftijd verschillen, maar ook
zeer zeker aan de hoeveelheid
aanpassingen die beiden hebben
in hun thuissituatie en de mate
van hun handicap. M. is meer
zelfstandig, er zijn veel dingen
aangepast thuis, zoals badkamer
en toilet.
G. echter heeft nauwelijks aanpassingen. Dat maakt haar meer
afhankelijk. Wel hebben de verzorgenden van G. geprobeerd
met kleine, goedkope middelen
aanpassingen te doen. Bijvoorbeeld met kussens om haar te
beschermen tegen de spijlen van
haar bed.
De verschillen in beide casussen
werden nog duidelijker bij
navraag naar hun aandoening.
M. kon zeer goed vertellen wat
haar aandoening inhield en welke
consequenties die met zich meebracht. G. daarentegen wist nau-
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welijks iets van haar aandoening.
Wel kon zij goed vertellen dat
wanneer zij iets breekt, dit pijn
doet en dat zij dan voor een
bepaalde tijd op bed moet liggen
en het rustiger aan moet doen.
De reden dat zij inhoudelijk weinig wist te vertellen over haar
aandoening is deels te wijten aan
de leeftijd. Het interview werd
echter afgenomen in bijzijn van
degene die voor haar zorgen.
Ook zij wisten bijna niets over de
aandoening te vertellen. Wat men
wel wist was uit eigen ervaring
geleerd.
Daar komt bij dat de lichamelijke
toestand van G. op jongere leeftijd minder goed is dan die van M.
M. is rolstoelafhankelijk en heeft
operaties ondergaan waarbij
pennen in haar benen zijn gezet
waardoor deze niet kunnen breken
of kromgroeien. Bij G. is dit alles
echter niet van toepassing, zij is
afhankelijk van haar kinderwagen
waar zij in ligt omdat ze maar zeer
weinig zit. Zitten kost haar veel
moeite en wordt niet consequent
geoefend. Haar armen en benen
zijn kromgegroeid door de ontelbare breuken.
De ervaringen van G. en M. met
het ziekenhuis en behandelaars
zijn ook wezenlijk verschillend.
M. is onder behandeling in een
in O.I. gespecialiseerd ziekenhuis,

zij moet frequent voor controles
komen bij meerdere disciplines
die haar mee behandelen.
Daarnaast krijgt zij onder andere
wekelijks fysiotherapie en wordt
er samen met haar aan gewerkt
zelfstandig te worden, mede voor
de toekomst.
G. is één keer in het ziekenhuis
geweest. De arts raadde iedere behandeling af: rust bij een fractuur
was het beste. Reageerde deze arts
zo omdat hij onwetend was wat
betreft dit ziektebeeld of zag hij
in dit weeskind geen volwaardige
patiënt en hield hij daarom eventuele behandelingen af? G. krijgt
geen fysiotherapie en ze gaat bijvoorbeeld niet voor controle naar
een tandarts of KNO-arts. De
mensen die voor haar zorgen doen
dit vanuit hun eigen inzicht en
ervaringen met het meisje.
Overeenkomst
Wat overeenkomt in beiden
casussen is dat G. en M. er moeite
mee hebben mensen te vertrouwen
bij hun verzorging en behandeling.
Wat mijns inziens voorkomt uit
de kans snel iets te kunnen breken
met daarbij de angst voor pijn en
weten welke gevolgen dit met zich
meebrengt.
Concluderend

Wat betreft het lichamelijk aspect
heeft wel of niet behandelen
grote invloed
op het leven
van een kind,
wat bleek uit
de 2 casussen
en de verschillen die naar
voren kwamen.
Met behandelen
probeert men
de verschijnselen van O.I zo
veel mogelijk
te beperken,
waardoor eventuele handicaps
achterwege
blijven of
beperkt worden. Er wordt
gestreefd naar

een zo zelfstandig mogelijk leven
in de toekomst.
Niet behandelen laat de dingen
gebeuren, waardoor bijvoorbeeld
armen en benen verder kromgroeien door toedoen van fracturen. Dit beperkt een kind in zijn
of haar mobiliteit, lichamelijk
ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, sociale contacten, toekomst
wat betreft studie, werk, eigenwaarde en bewustwording.
Mijn conclusie is dan ook dat
wel of niet behandelen een grote
invloed heeft op iemands leven.
Er moet echter bij stil worden
gestaan dat behandelen een kind
ook bloot stelt aan allerlei ervaringen met het ziekenhuis, die
een kind liever niet zou willen
hebben. Een kind zou liever de
tijd die hij aan behandelingen
kwijt was spenderen aan spelen.
Echter om beter en langer te
kunnen spelen lijkt me dat
behandelen gewenst is. Voor een
hogere levenskwaliteit en beter
toekomst perspectief.

haar en ouders/verzorgers ten
alle tijden serieus.
Aanbevelingen buitenlandse/
ontwikkelingsland casus:
● Indien mogelijk nogmaals
contact opnemen met een
orthopeed die verstand van
zaken heeft, proberen tot
behandelen te komen.
● Fysiotherapie starten. Het kind
bekend laten worden met eigen
lichaam, wat is wel mogelijk,
wat niet. Grenzen aangeven en
actief oefenen met zitten.
● Contact lotgenoten, laat zien dat
het kind er niet alleen in staat.
● De verzorgenden van een kind
met O.I. zich laten verdiepen
in dit ziektebeeld, hun kennis
verbreden. Zodat zij hier beter
mee om kunnen gaan en hun
kennis weer over kunnen
brengen.

Literatuur
Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen de volgende algemene aanbevelingen:
● Contact met lotgenoten is erg
belangijk.
● Bij een behandeling proberen
het vertrouwen van een kind
met O.I. te winnen. Rustig te
werk gaan, alles in overleg met
het kind.
● Er rekening mee houden dat
kinderen door ervaringen met
het ziekenhuis en behandelingen
al veel hebben meegemaakt.
● Er als gipsverbandmeester rekening mee houden dat kinderen
met O.I. goed weten wat er
speelt. Onderschat hen en
ouders/verzorgers niet, neem
hen altijd serieus. Door ervaringen van kind en ouder zijn
zij zeer oppassend en alert
hierin.
Aanbevelingen Nederlandse casus:
● Een kind met O.I. heeft waarschijnlijk al veel meegemaakt
op medisch gebied, onderschat
het kind niet. Neem hem of
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Casuïstiek:
wondbehandeling van chronische wonden
Lohmann & Rauscher B.V. introduceerde in 2000 de Suprasorb® lijn voor moderne wondverzorging.
Onlangs is hiermee een doorbraak gerealiseerd in de behandeling van chronische stagnerende wonden
door een uitgedachte combinatie van Suprasorb® G,C en P.
Wondgenezing is een gecontroleerd proces, de verschillende fases overlappen elkaar, wat uiteindelijk
leidt tot genezing.
In tegenstelling tot traumatische verwondingen
(wonden veroorzaakt door ongelukken, zoals steeken brandwonden) en verwondingen gemaakt door
artsen of medisch personeel (zoals incisies), worden
ulcera van verschillende oorsprong vanwege hun
pathofysiologie gerekend tot de chronische wonden.
Deze worden hoofdzakelijk aangetroffen buiten de
ziekenhuismuren in de vorm van beenulcera, zoals
patiënten met diabetes en decubitus.
Als het genezingsproces van een chronische wond
niet vordert binnen een periode van 8 weken,
noemen we het een chronische stagnerende wond.
Factoren die het stagneren van wonden beïnvloeden
zijn bijvoorbeeld slechte voedingsgewoonten,
onderbroken circulatie en herhaald mechanisch
trauma. Bij ziekte is dan het risico dat weefsel
beschadigt hoger, doordat het onvoldoende
voedingsstoffen krijgt, of doordat er weinig
weefsel aanwezig is.
Bij een chronische stagnerende wond betreft het
een vicieuze cirkel waar deze zelf niet meer uit kan
komen. Ontstekingsbevorderende stoffen, zoals
proteases en vrije radicalen, zijn in hoge hoeveelheden in de wond aanwezig. Het effect van ontstekingsremmende stoffen en andere factoren die
het genezingsproces positief moeten beïnvloeden,
wordt nadrukkelijk verminderd. Het vernietigende
proces wint het van de positieve factoren en het
wondgenezingsproces stagneert.

Wondverbandmiddelen

Suprasorb® G Amorphe Gel wordt direct aangebracht op diepe
wonden. Het hoge watergehalte creëert een vochtige wondomgeving
en maakt de toepassing van droge coatings mogelijk. Detritus wordt
geabsorbeerd door de gel en pijnloos uit de wond verwijderd gedurende
verbandwissels. Het verkoelende effect van de gel wordt ervaren als
prettig en pijnverminderend.
● reinigt de wond
● bevochtigt de wond en behoudt een vochtige wondomgeving
● verkoelt de wond
Suprasorb® C Collageen is actief in drie fasen van de wondgenezing
(trimpact effect).
a. In de ontstekings-/exsudatiefase absorbeert het vocht en celafval,
bindt ontstekingsbevorderende stoffen en radicalen.
b. In de granulatiefase stimuleert het de wondgenezing.
c. In de epithalisatiefase bevordert het de hervorming van huid.
De open structuur van het collageen absorbeert afscheiding en afgebroken cellen en bindt overtollige proteasen en radicalen aan zijn
structuur. Het vochtige wondmilieu bevordert genezing en verhoogt
de migratie en aanmaak van fibroblasten, stimuleert de vorming van
collageen en granulatie. Huidcellen migreren en reproduceren zich
sneller.
Suprasorb® P PU Schuimverband absorbeert grote hoeveelheden
overtollig wondvocht gecontroleerd terwijl het ondertussen de
vochtigheidsgraad van de wond reguleert. Het microporeuze PU
membraan stoot water en bacteriën af, zodat douchen mogelijk is
en overtollige afscheiding verdampt.
De hoge absorptie capaciteit van het PU schuim maakt lang dragen
van het verband mogelijk terwijl de wond ongestoord kan genezen.
Suprasorb® P vormt zich naar elke lichaamsvorm en kan verwijderd
worden zonder dat het residu of trauma achterlaat. Het is eenvoudig
aan te brengen en comfortabel.
>>

De gecombineerde toepassing van Suprasorb® G
Amorfe Gel om de wond te reinigen en te bevochtigen, Suprasorb® C Collageenverband en
Suprasorb® P PU Schuimverband biedt een
effectief concept voor het onder controle houden
van de wondomgeving, beperken van necrose en
reguleren van afscheiding. Binnen twee weken van
behandeling met de combinatie Suprasorb® G-C-P
begint de wond uit de stagnatiefase te komen en
het genezingsproces te hervatten.
Eén van de belangrijkste voordelen van de
Suprasorb® G-C-P combinatie is de uitstekende
verdraagzaamheid door de huid.

Deze informatie is ook te
verkrijgen in een speciale
brochure bij

Lohmann & Rauscher B.V.
Antennestraat 86
1322 AS Almere
Tel: 036-5463020
E-mail: info@nl.LRMed.com
www.lohmann-rauscher.nl
www.wondverzorging.nl
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Casus 1

Casus 2

Diabetische voetulcus die meer dan 2 maanden bestaat
(foto is genomen na chirurgische debridement).

Beenulcus welke ongeveer 11 maanden bestaat, met 16 weken
stagnatie.

Start wondbehandeling met Suprasorb® G-C-P

Start van behandeling met Suprasorb® G-C-P en Rosidal® K korte rek
compressieverbandWondconditie na 5 dagen

Wondconditie na 5 dagen

Wondconditie na 15 dagen; de stagnatie is verbroken

Wond compleet geheeld na 18 dagen

Wond compleet geheeld na 11 weken met het Suprasorb® G-C-P
behandelingsconcept
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Wintercursus 3M
Van 21 tot 25 januari jl. is er een
leerzame en gezellige wintercursus
georganiseerd door de firma 3M.
Ongeveer 60 collega gipsverbandmeesters hebben hieraan deelgenomen.
De aftrap voor deze wintercursus werd gegeven
door Chris van Maris.
FWG 3.0

De eerste spreker was Erik Schaft, voorzitter
van de VGN, begon met een presentatie met
als onderwerp de FWG 3.0 en de huidige
stand van zaken.
De FWG 3.0 heeft voor een iedere gipsverbandmeester een belang. De vraag is echter
zijn wij op de hoogte van vele valkuilen die
de FWG 3.0 met zich mee brengt.

Verband

omschrijving een inschaling werd bepaald.
Als voorbeeld: een basis verpleegkundige op
de afdeling chirurgie met complexe ziektebeelden zal anders ingedeeld worden dan
zijn collega op de afdeling kort verblijf.
Nu vier jaar later is de balans op te maken.
Het grootste deel van de ziekenhuizen heeft
in 2002 en begin 2003 het FWG project
afgerond, enkele ziekenhuizen zijn niet klaar.
Voor deze laatste groep ziekenhuizen geldt
dat ze de werknemer 5% van het salaris boete
moeten betalen wegens overschrijding van
het invoeringstermijn.

De vraag is hoe is het proces verlopen en wat
heeft geresulteerd tot de indeling van de werkers in de gezondheidszorg.

De functiebeschrijving kan op twee manieren
tot stand komen. De functionaris kan zijn
functiebeschrijving zelf schrijven of de leidingHistorie
gevende kan de beschrijving maken en ter
25 jaar geleden is bij CAO bepaald dat door
beoordeling geven aan de functionaris.
middel van een specifiek systeem (FWG) de
De opdracht luidde dat de beschrijving sumspecifieke beroepen in de gezondheidszorg
mier en in grote lijnen neergezet moest worden.
opnieuw moesten worden geordend op salaris- Wat vastgesteld kan worden is dat er twee parbeleid en op sociaal beleid.
tijen zijn met een verschillend kennisniveau.
Vanaf 1985 werd het systeem ontwikkeld en De indeler (leidinggevende) geschoold in
onderhouden vanuit de werkgeversorganisatie. het systeem van FWG 3.0 en de toekomstige
Vanaf 1992 is er gewerkt aan een vernieuwde ingedeelde, gipsverbandmeester, bekend met
versie wat resulteerde in het FWG 3.0. Dit
het vakgebied waarin hij werkt.
werd ingevoerd in 1999.
Meestal is de functionaris niet of nauwelijks
Door de ontwikkeling van branche CAO’s
bekend met het systeem FWG 3.0. Dit kwam
viel de werkgever weg als de verzorger van
duidelijk naar voren uit de enquête welke de
het FWG 3.0.
VGN in het voorjaar 2003 onder de leden
Van 2001 is het FWG voortgezet als zelfheeft gehouden. Uit deze enquête bleek dat
standige onderneming met een eigen relatie
van de 101 geënquêteerde collega’s er 22 helenaar de zorginstellingen.
maal niet tevreden waren met hun indeling
en dat er 31 gedeeltelijk tevreden waren.
Invoering FWG 3.0
Dit betekend dus dat van de 101 collega’s er
Het systeem FWG 3.0 is op 1 januari 2000
ruim de helft niet goed uit de strijd gekomen
ingevoerd. Het uitgangspunt was dat iedere
met het indelen.
specifieke functie middels een functieomschrij- Wat bij de indeling een rol kan spelen is dat
ving werd neergezet en dat er vanuit die functie- de leidinggevende de opdracht kan hebben
dat er budgettair neutraal worden
ingedeeld.
Al met al blijkt dat het FWG 3.0
systeem onder de collega’s in den
lande nog lang geen gelopen koers is.
Na Erik werd het estafettestokje
overgenomen door Kevin Pearce.
Hij is één van de Willie Wortels van
3M. Hij houdt zich, als technical
manager, bezig met productontwikkeling en innovatie binnen de firma.
Wat duidelijk naar voren kwam was
30

dat een ieder binnen 3M die te maken heeft
met het ontwikkelen van een product daar
ook alle ruimte voor krijgt.
Tijd en financiële middelen is derhalve van
belang. Dit om de ontwikkelaar die ruimte te
geven die nodig is. Dat het maken van fouten
maken niet altijd desastreuze gevolgen hoeft
te hebben kwam ook aan de orde. Sterker nog
fouten maken mag om zodoende het ontwikkelingsproces meer kans van slagen te geven.
Dianne Kersten, werkzaam als dierenarts in
Nunspeet, heeft een presentatie gehouden over
het functioneel stabiliseren bij dieren. Wat al
snel bleek was dat toch menige gipsverbandmeester wel eens te hulp geschoten is bij een
vorm van dier behandeling. Zo vertelde één
collega dat hij de slacht van een kalf toch
geruime tijd heeft weten uit te stellen door
zijn van softcast vervaardigde brace. Dianne
Kersten gaf ons een kijkje in de immobilisatie
technieken bij grote en kleine huisdieren.
Wat duidelijk naar voren kwam dat er nogal
vele verschillen zijn in het behandelen van
mens en dier.
Workshop Cobandageren

Een reader, gemaakt door Jeroen Mahadew,
is op de gipskamer een handig naslagwerkje
voor degene die geïnteresseerd zijn in deze
nieuwe zwachtel techniek.
Ron Groenewegen lichtte de anatomie van
de enkel toe alsmede de behandeling van de
enkeldistorsie. Er zijn al ziekenhuizen in het
land die de coban als onderlaag gebruiken bij
het tapen. Maar het gros van de aanwezigen
zag de coban toch meer als aanvulling dan als
vervanger van de huidige kleefzwachtel.
Workshop Intervisie

Deze workshop werd gegeven door Harry
Claassen van adviesbureau Merit.
Intervisie is een intercollegiale benadering
van een probleem. De probleemhebber wordt
middels een gestructureerd gesprek, wat geleid
wordt door 10 stappen, geleid tot een ander
inzicht wat mogelijk kan leiden tot een
oplossing voor het probleem.
>>
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In het kort zijn de 10 stappen:
1. probleemhebber legt probleem voor
2. groepsgenoten formuleren in stilte
maximaal 3 vragen.
3. probleemhebber kent een waardering
toe aan iedere vraag
4. probleemhebber beantwoordt vragen
5. vraag en antwoordronde kort en bondige
vraag en antwoord gericht op de positief
gewaarde vragen.
6. herformuleren van het probleem door
de vraagstellers geredeneerd vanuit de
positie van de probleemhebber
7. opnieuw waardering door de probleemhebber inclusief toelichting
8. probleemhebber schrijft zijn opnieuw
geformuleerd probleem op.
9. de opnieuw gedefinieerde probleemstelling staat centraal in gespreksgroep
10. de probleemhebber reageert kort op
de gegeven adviezen.
Deze workshop was zeer interessant en leidde
toch tot een ander inzicht in het hebben van
een probleem en het benaderen hiervan.
Deze aanpak geeft een betere kans op een
oplossing en belangrijk is dat een ieder in deze
setting het gevoel houdt in zijn waarde gelaten
te worden. Ik persoonlijk vind het zeer nuttig
en ik hoop dat ik met dit stappenplan mogelijk
in de toekomst uit de voeten kan.
Workshop Softcast en honden

Een vreemde eend in de bijt om maar met
dieren te spreken en toch niet het eerste waar
je aan denkt als je een symposium of wintercursus bezoekt. Want wat heeft een gemiddelde
gipsverbandmeester nu met diergeneeskunde.
Dat bleek toch een beetje een vergissing want
zoals ik al eerder vermeldde hadden veel collega´s toch al wat ervaring met de gebroken
poten van de dieren van de buren of op de
boerderij.
Deze workshop werd dan ook met interesse
van vele collega’s gevolgd. Mede dankzij de
lieftallige medewerking van de wel zeer
gewillige hond Noeschka. Op deze workshop
werd het zwachtelen van een hondenpoot of
paardenbeen gedemonstreerd. Als zwachtel

werd softcast gebruikt. Na de demonstratie
konden wij zelf oefenen in het zwachtelen en
dat bleek moeilijker dan we dachten. Wat wel
duidelijk was, is dat er duidelijke anatomische
verschillen zijn tussen mens en dier.
Workshop wondverzorging

Wondverzorging is de laatste tijd een “hot
item” bij de diverse firma’s, zo ook hier een
presentatie met als onderwerp het diabetisch
ulcus.Er werd uitleg gegeven over de Wagner
classificatie en gefilosofeerd over een juiste
behandeling van een patiënt met een diabetisch
ulcus. Wat tot uiting kwam, is dat de patiënt
toch vaak het best af is, als de behandeling
inzet wordt binnen een multidisciplinair voetenteam. Zeker is van belang dat de gipsverbandmeester een rol speelt binnen dit team.
Veel collega’s maken deel uit van een dergelijk
voetenteam. Het behandelen van het diabetisch
ulcus op de gipskamer is een wezenlijk onderdeel op veel gipskamers.
Vanuit dat oogpunt denk ik dat veel collega’s
baat hebben bij een goede bijscholing op het
gebied van de wondverzorging dit los van een
specifiek product of firma. De presentatie
werd beëindigd met het wondspel.

Workshop `Uit de cast denken`

Vergeet alles wat je weet over gipstechnieken
was de opdracht die Jeroen Berkhout en
Ron Groenewegen ons gaven.
De opdracht was om de ideeën de vrije loop
te laten gaan over hou wij als gipsverbandmeesters de toekomst zien betreffende de
fractuur genezing. Nou dat maakte wat los.
Fractuur genezing met laser, gel over andere
futuristische middelen, welke soms nog uitgevonden moesten worden, kwamen aan de
orde . Maar of de fractuur genezing nu werkelijk beter gaat in een met pluche beklede
gipskamer voorzien van roze verlichting en
loungemuziek?
Één ding is zeker voor de gemoedsrust van de
gipsverbandmeester zal deze werkomgeving
zeker een voordeel zijn.
Met deze ludieke workshop kwam er een einde
aan een leerzame en leuke 3M winter symposium.
Voor velen werd de middag nog benut om de
ski’s onder te binden of de top van de berg te
“bekabelen”.
Aan het einde van de dag vonden we elkaar
weer in de gezellige après-ski bar alwaar we
dit symposium op waardige manier konden
uit luiden.

Workshop presentatietechnieken

De presentatie werd verzorgd door Chris van
Maris. Daar we bijna allemaal wel te maken
hebben met enigerlei vorm van presenteren
was het een erg leerzame presentatie.
Tijdens de presentatie werd ingegaan op de
vraag: waar moet een goede presentatie aan
voldoen?
Wat bv. duidelijk werd is dat lichaamstaal een
heel belangrijke rol speelt tijdens het presenteren.
Verder kwamen er naar voren dat de houding,
handgebaren en oogcontact met de toehoorders
zeer bepalend zijn voor het slagen van je presentatie. Het goed kennen van datgene wat je
te vertellen hebt binnen een vooraf bepaalde
tijd is zeer van belang
De presentatie werd afgesloten met een korte
presentatie van een aantal collega’s.
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Bij deze wil ik 3M, namens alle deelnemers,
bedanken voor deze unieke gelegenheid en
misschien kunnen we de achterblijvers van
nu voorhouden dat 3M voornemens heeft om
dit symposium in de toekomst te herhalen.
Wopke Leschot,
gipsverbandmeester
Ziekenhuis Gooi Noord, Blaricum

