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Van de redactie
Deze editie is weer een heel
interessante geworden met als
hoofdthema: neurologische
problemen.

de patiënt. Onderzocht is bij
welke methode van aanleggen er
voor de gipsverbandmeester meer
voordelen zijn.

Drs. Sandra Jongen heeft een zeer
boeiend artikel geschreven over
compressie syndromen.
De meest voorkomende compressiesyndromen van de n. medianus,
de n. ulnaris en de n. radialis
worden besproken. De relevante
anatomie en oorzaken van compressie, maar ook de diagnose en
mogelijke therapie, komen aan
bod. Conclusie is dat de mate
van beschadiging van de perifere
zenuw hangt af van de duur en
de ernst van compressie. Voor
de prognose is het dan ook van
belang dat een compressiesyndroom tijdig herkend wordt en de
diagnose snel gesteld wordt. Dit
overzichtsartikel hoopt hieraan
een bijdrage te kunnen leveren.

Brenda Snapper, gipsverbandmeester in het VUMC te Amsterdam, beschrijft de behandeling
van het obstetrische plexus brachialis letsel. In het VUMC wordt
sinds een paar jaar, in een gecombineerde operatie, de plexus
reconstructie en een eventuele
schouder contractuur release uitgevoerd. Hierbij is de immobilisatie verschillend t.o.v. alleen een
plexus reconstructie. Het vervaardigen van dit specifieke korset
wordt hier beschreven.

Ook zijn enkele scripties opgenomen. Nardy de Wit deed een
onderzoek naar de fysieke belasting van de gipsverbandmeester en
de patiënt tijdens het aanleggen
van een lumbaal korset. Een gipsverbandmeester kan geen goede
behandeling uitvoeren als hij zelf
niet goed kan werken. Indien
het werkcomfort voor een gipsverbandmeester niet goed is, kan
de behandeling voor een patiënt
nooit optimaal zijn. Te denken
valt dan aan tijdsdruk, verkeerde
materialen, geen goede werkhouding en een tekort aan goede
informatie voor zichzelf en voor

Een onderzoek naar de tevredenheid van patiënten na een hamerteencorrectie door middel van
een resectieartrodese (RAD) werd
verricht door Bosker en Verheyen.
83 patiënten ondergingen een
RAD van het PIP-gewricht, wegens
een rigide hamerteendeformiteit.
De mate van tevredenheid, na
een gemiddelde follow-up van
4.5 jaar, werd geëvalueerd.
Gegevens werden middels statusonderzoek en telefonische enquête
verkregen, tevens werden röntgenfoto’s beoordeeld op de mate van
consolidatie.
Als nabehandeling van een
osteotomie van een hallux,

Wij wensen u een
fijne zomervakantie!
De chirurgische behandeling van
de klapvoet met behulp van een
transpositie van de m.tibialis
posterior wordt in kaart gebracht
door plastisch chirurg H. Winters
uit het VUMC.
Chirurg Houben uit Zwolle doet
verslag van een symposium met
als titel: Neurologie en traumatologie, dilemma`s op raakvlakken
van twee disciplines. In dit artikel
worden de meest voorkomende
vormen van perifeer zenuwletsel
na fracturen en fractuurbehandeling besproken.

operatie volgens Hohmann,
wordt vaak een gipsschoen
gegeven. In het artikel van
Lothilde den Besten wordt een
modificatie besproken waardoor
een optimale immobilisatie
gewaarborgd wordt.
Sinds de introductie van elektrische stimulatie in de geneeskunde
(de pacemaker in de cardiologie),
wordt deze methode van behandeling in toenemende mate in de
neurochirurgie en ook de revalidatie toegepast. De eerste toepassing hiervan voor motorisch her-
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stel werd in 1961 beschreven,
waarbij elektrische stimulatie van
de n. peroneus communis door
de huid heen werd toegepast
voor herstel van een sleepvoet.
Als gevolg van enkele hardnekkige problemen met oppervlakte
stimulatie systemen is in de tachtiger jaren in het Medisch Spectrum Twente de ontwikkeling
van een implanteerbaar peroneus
stimulatie systeem gestart en na
verschillende testen in 1999 goedgekeurd voor toepassing bij de
mens. In dit artikel wordt het
stimulatie systeem, de werking
en de eerste resultaten bij de mens
beschreven.
In een `zwaar`maar erg leerzame
beschouwing worden de schoudersubluxaties met orthesen in het
daglicht bekeken. De achtergronden van schouder-subluxaties
alsmede de biomechanische grondslagen worden geanalyseerd.
Middels een eenvoudige krachtenanalyse worden de tekortkomingen
van conventionele orthesen voor
de neutralisatie van subluxaties
besproken. Aangetoond wordt dat
de biomechanische conceptie van
de WILMER® Draag Orthese
slim en effectief gebruik maakt van
de krachten in en op het lichaam.
Namens de redactie,
Jelle Wijma
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Drs. S.J.M. Jongen

Compressiesyndromen van zenuwen
van de bovenste extremiteit
De meest voorkomende compressiesyndromen van de n. medianus, de n. ulnaris en de n. radialis worden
besproken. De relevante anatomie en oorzaken van compressie, maar ook de diagnose en mogelijke
therapie, komen aan bod.
De mate van beschadiging van de perifere zenuw hangt af van de duur en de ernst van compressie.
Voor de prognose is het dan ook van belang dat een compressiesyndroom tijdig herkend wordt en de
diagnose snel gesteld wordt. Dit overzichtsartikel hoopt hieraan een bijdrage te kunnen leveren.
Anatomie

De drie belangrijke perifere
zenuwen van de bovenste extremiteit de n. medianus, n. ulnaris
en de n. radialis, kunnen in hun
beloop op verschillende plaatsen
bekneld raken. Deze beknelling
cq. compressie (maar ook overrekking) kan tot beschadiging
van de zenuw leiden.
De oorzaak van deze beschadiging ligt in het feit, dat door deze
compressie de bloedvoorziening
van de zenuw via de vasa nervorum
(kleine bloedvaten die met de
zenuw meelopen) verstoord wordt.
Door het oedeem ontstaat er
mechanische beschadiging. Proximaal van de compressie ontstaat
stuwing van axoplasma en oedeem
met hyperaemie, distaal hiervan
ontstaat de-myelinisatie en axonverlies. Macroscopisch kan er
een zandlopervorm ontstaan.
De ischemie leidt uiteindelijk
tot fibrose en functieverlies.
Diagnosestellen

De ernst van de zenuwbeschadiging kan ingedeeld worden in drie
gradaties1 :
1 neuropraxie, een gelokaliseerd
geleidingsblok. Proximaal en
distaal van het blok is de zenuwgeleiding intact. Na opheffen
van de compressie treedt er snel
volledig herstel op.
2 axonotmesis, verlies van de
continuïteit van de axonen
met een intacte omgeving
(peri/epineurium intact). Er is
distaal van het blok degeneratie
van de zenuw. Herstel hangt af
van tijdsduur van compressie,

mate van axonregeneratie, en
afstand tussen de plaats van het
letsel en de geïnnerveerde spier.
Er kan een compleet herstel
optreden.
3 compleet verlies van continuïteit
van de zenuw. Anatomische
doorsnijding. Degeneratie naar
distaal maar ook naar proximaal.
Compleet herstel is niet mogelijk.
Om tot een diagnose te komen is
klinisch onderzoek naar sensibele
en motorische functie van de perifere zenuw aangewezen. Daarnaast
kan elektrofysiologisch onderzoek
(geleidingsonderzoek en EMG)
een belangrijke bijdrage leveren.
a. De nervus medianus

Anatomie2
In de distale bovenarm loopt de
n. medianus langs de humerus
deels mee met de art. brachialis
en ligt volair van de mediale epicondyl. Verder, net distaal van de
elleboog loopt de zenuw onder de
Figuur 1a: Verloop n. medianus
bovenarm.

Figuur 2a: Verzorgingsgebied sensibi-

Figuur 2b: Verzorgingsgebied sensibi-

liteit n. medianus en n. ulnaris.

liteit n. radialis en n. ulnaris.

m. pronator teres (eerste motore aftakking) door en geeft daar naast oa
aftakkingen naar de oppervlakkige
flexoren van de vingers een belangrijke tak af, de n. interosseus anterior
(deze voorziet oa. de diepe flexor
van de wijsvinger en middelvinger
en de flexor van de duim) (fig.1a).
Ter hoogte van de pols loopt de
zenuw door het carpale kanaal
onder een dik ligament (lig. carpi
transversum) naar de diepe handpalm toe (fig.1b). Aldaar wordt
nog een motorische tak naar de
duimmuis afgegeven en uiteindelijk eindigt de zenuw sensibel in
de vingers (duim, wijsvinger,
middelvinger en radiale helft van
de ringvinger)(fig. 2a).

Klinische bevindingen
Hoe proximaler de compressie
hoe meer uitval van functies. Een
hoog letsel bijv als gevolg van een
gedisloceerde mediale epicondyl,
kan zo aanleiding geven tot de
zgn. predikershand (fig. 3).
Hierbij is flexie van de drie radiale
vingers onmogelijk. Er ontstaat
atrofie van de duimmuis, de duim
kan niet meer uit het vlak van de
hand. En er is een uitval van sensibiliteit in het al eerder beschreven
gebied.
Iets distaler kan het n. interosseus
anterior syndroom ontstaan;
>>

Figuur 1b: Carpale tunnel.
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Figuur 3: Predikershand bij n.
medianusuitval.
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Figuur 4: N. interosseus anterior syndroom.

hierbij kan de patiënt geen “o”
maken met duim en wijsvinger
(fig. 4).
Het meest distale en meest
bekende compressiesyndroom
bevindt zich ter hoogte van de pols:
het carpale tunnel syndroom (CTS).

Figuur 5: Cubital tunnel.

naast systemische aandoeningen
waarbij de vochtbalans verstoord
is, zoals nierinsufficiëntie, gegeneraliseerd oedeem, zwangerschap,
maar ook door bv. neuropathieën
zoals bij DM en alcoholisme.
Mogelijk kunnen repetitieve microtraumata door bepaalde zware
werkzaamheden een relatie hebben
met het ontstaan van een CTS.
Daarnaast kan het ook idiopathisch
(zonder oorzaak) optreden.

terecht op de mediale spierbuik
van de triceps. Dan wordt het
verloop van de zenuw oppervlakkig bij de elleboog, als de zenuw
de “cubital tunnel” ingaat. Deze
tunnel begint met een ulnaire
uitsparing (gootje) net onder de
mediale epicondyl van de humeHet carpale tunnel syndroom
rus , en is daar alleen door een
Van alle compressiesyndromen
fascielaag bedekt. Iets verderop
komt dit het meeste voor. De
wordt de tunnel gevormd door
eerste klinische beschrijving van
de twee spierbuiken van de
een serie patiënten met een CTS
ulnaire polsflexor, die door een
dateert uit 18803.
Diagnostiek
fascielaag met elkaar verbonden
Symptomen zijn: pijn, tintelingen Naast de anamnese en lichamelijk zijn (fig. 5).
en sensibiliteitsverlies in het ver- onderzoek (sensibiliteits uitval/
Tot slot loopt de zenuw in de
zorgingsgebied van de n. medianus. thenaratrofie) zijn er een paar
onderarm in een fascielaag tussen
Soms uitstraling naar schouder en eenvoudige testen uit te voeren.
de diepe en oppervlakkige vingernek. Vaak ‘s nachts verergering
De Phalen provocatietest, waarflexoren door en komt bij de pols
van deze klachten. De klachten
bij de polsen 1 minuut maximaal (nadat ter hoogte van het ulnakunnen soms geprovoceerd wor- geflecteerd moeten worden. Bij
kopje er een dorsale sensibele tak
den door bepaalde handelingen
verergering van tintelingen en
is afgegeven) in het kanaal van
zoals het fiets- of autostuur of de doofheid is deze test dan positief . Guyon terecht. Het mediale deel
krant lang vasthouden. Bij ernsti- Het teken van Tinel: hierbij wordt van dit kanaal wordt begrensd
ger of langer bestaande compressie in het verloop van de zenuw
door het os pisiforme, het laterale
kan atrofie van de duimmuis en
zachtjes op de huid getikt. Nemen deel door een uitsteeksel van het
krachtsverlies ontstaan .
de tintelingen toe is de test positief. os hamatum (fig. 6).
Een belangrijk aanvullend onder- De zenuw vertakt zich hier in een
Etiologie
zoek is het elektrofysiologisch
oppervlakkige en een diepe tak
1 Het acute syndroom kan optre- onderzoek waarbij de latentie en die de intrinsieke (kleine) handden na een trauma bv. een pols- geleidingssnelheden van sensibele spieren (zoals de abductor en korte
fractuur of polsluxatie. Ook
en motore takken worden gemeten. flexor van de pink, de adductor
een crushletsel van de hand
en de korte flexor van de duim
of onderarm, of een circulaire
Therapie
en de ab- en adductoren(mm.
verbranding van de hand kan
Conservatieve therapie kan door interossei) van de vingers aanstudoor locale zwelling een commiddel van een rustspalk of steroïd- ren. De sensibiliteit van de pink
pressie veroorzaken. Daarnaast injecties in de carpale tunnel. Dit en de helft van de ringvinger
kan een te strak zittend gips of is niet altijd (blijvend) succesvol.
worden verzorgd (fig. 2a en 2b).
verband aanleiding zijn voor
Chirurgische therapie is vrijwel
het ontstaan van een CTS.
altijd succesvol. Hierbij wordt het Figuur 6: Kanaal van Guyon.
2 Een chronisch syndroom ont- lig. carpi transversum gekliefd
staat geleidelijk en kan geduren- waardoor er meer ruimte in de
de langere tijd, soms maanden tunnel onstaat.
bestaan, alvorens patiënten
hulp zoeken.
b. De nervus ulnaris
Oorzaken hiervan zijn legio:
Anatomie2
ruimte innemende processen in
Proximaal in de bovenarm ligt
de carpale tunnel zoals tumoren, de zenuw mediaal van de art.
synovitis (RA), callus of osteobrachialis, in het middelste derde
phyten na fractuur, abnormale
deel komt de zenuw via het
spierbuiken of aneurysmata. Daar- mediale intermusculaire septum
7

Klinische bevindingen en
diagnostiek
1 Bij acute uitval van de n. ulnaris
door compressie geeft doofheid
en tintelingen in de ringvinger en
pink. Er kunnen pijnklachten
zijn t.h.v. pols of elleboog met
uitstraling naar schouder, nek
of hand. Bij motore uitval ontstaan er krachtsverlies van de
hand met atrofie van de kleine
handspieren. Afhankelijk van
het niveau kan er een “klauwhand” optreden (fig. 7).

Figuur 7: Klauwhand bij n. ulnarisuitval

Om de motoriek te testen kan
gevraagd worden om de pink
tegen weerstand te abduceren.
Bij de test van Froment moet de
patiënt een papier vastklemmen
tussen gestrekte, geadduceerde
duim en 1e straal handpalm.
Lukt dit niet, maar buigt de
duim in het IP- gewricht in
een poging hetzelfde te bereiken, is de test positief en een
aanwijzing voor motore spierzwakte van de n.ulnaris (fig. 8).
Een positief teken van Tinel,
waarbij tintelingen toenemen
bij zachtjes tikken op het verloop
van de zenuw, kan een aanwijzing zijn voor een compressie.
2 Bij chronisch bestaande klachten is elektrofysiologisch onderzoek (EMG) zinvol, waarbij
latentie en geleidingstijden
gemeten worden en eventuele
axonale degeneratie kan worden
aangetoond. Bij verdenking op
fracturen, non/malunion zijn
>>
röntgenfoto’s aangewezen.

Figuur 8: Test van Froment.

in dit

Etiologie
De meest voorkomende plaats van
compressie van deze zenuw is ter
hoogte van de elleboog4 . Omdat
de zenuw hier oppervlakkig loopt
is dit een kwetsbare plaats. Er kan
compressie optreden in het gehele
verloop van de tunnel, zoals beschreven bij de anatomie.
Oorzaken van compressie zijn oa.
een epicondylaire gedisloceerde
condylfractuur (mal- of nonunion),
hypertrofie van de tricepsspier,
een chronisch luxerende zenuw
bij buigen en strekken van de
elleboog als gevolg van een te
ondiepe “goot”, een haematoom,
tumor of andere zwelling in de
cubital tunnel. Daarnaast kan
chronische druk van buitenaf
tijdens slaap (cave: patiënten onder
narcose!) of bij werkzaamheden
compressieverschijnselen veroorzaken. Ook druk door een te strak gips
of verband kan een oorzaak zijn.
Compressie in het kanaal van
Guyon
De tweede meest voorkomende
plaats van compressie is het kanaal
van Guyon5. De precieze lokalisatie van compressie in dit kanaal
bepaalt of er alleen sensibele (oppervlakkige tak), alleen motore uitval
(diepe tak) of een combinatie (voor
de splitsing) van beiden optreedt.
Oorzaken kunnen zijn een
hamatumfractuur, synovitis,
ganglion, aneurysma of thrombose van de ulnaire arterie die
ook door dit kanaal loopt. Ook
repetitieve microtraumata door
bepaalde werkzaamheden (drilboor) zouden een compressiesyndroom op deze plaats kunnen
veroorzaken.
Therapie
1 Conservatieve therapie is alleen
in de beginfase met klachten van
wisselende en voorbijgaande
aard van toepassing. De oorzaak,
druk van buitenaf, moet worden opgeheven evt. met hulp
van ergotherapie (aanpassingen
op werk of adviezen ten aanzien
van bepaalde houdingen of
gedragingen, tijdelijk rustspalken).

Verband

2 Indien de klachten blijven aanhouden of zelfs verergeren, en
zeker bij het ontstaan van
motore uitval, is chirurgische
therapie geboden.
Deze bestaat in de eerste plaats
uit neurolyse: vrijleggen van de
zenuw in het desbetreffende
kanaal en klieven van de omliggende fascielagen.
Bij compressie ter hoogte van
de elleboog is het soms nodig
het verloop van de zenuw te
veranderen door een verplaatsing naar anterior. Over hoe
deze verplaatsing uit te voeren
is nogal wat discussie. De operateur legt de zenuw subcutaan
aan de voorzijde van de elleboog
en deze wordt daar door een
losse fasciestrook van de onderliggende spier op zijn plek
gehouden. Omdat de afstand
van de elleboog tot hand groot
is duurt het vaak lang voordat
het effect van operatie merkbaar wordt (6-12 maanden,
regeneratie naar distaal met
ongeveer 1mm per dag).
3. De nervus radialis

Anatomie2
In de bovenarm loopt de n.
radialis vlak achter de humerus
langs tussen de m.triceps (aftakking) en m.brachialis (fig. 9a). In
het distale eenderde deel van de
humerus komt de zenuw tussen de
m.brachialis en m.brachioradialis
(aftakking) te liggen (een mogelijke compressieplaats). Hier geeft
de zenuw takken af naar de radiale
polsextensoren. Vervolgens gaat de
zenuw ter hoogte van het radiuskopje de radiale tunnel binnen
(fig. 9b), waar hij splitst in een
oppervlakkige en diepe tak. De
oppervlakkige tak geeft het gevoel
aan het dorsoradiale deel van
de hand (fig.2b), de diepe tak
(n. interosseus posterior) loopt
tussen de spierbuiken van de
supinatorspier richting pols en
geeft motore takken af aan de
ulnaire polsstrekkers en vingeren duimstrekkers.
Figuur 9a:
Verloop n. radialis bovenarm.
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Klinische bevindingen
Van alle drie in dit artikel
genoemde compressiesyndromen
zijn die van de n. radialis het minst
frequent. Wel frequent voorkomend is een radiale zenuwuitval
na een humerus fractuur of een
Monteggia fractuur.
Afhankelijk van de hoogte van
uitval treedt er uitval van de
m.triceps, m.supinator en polsen vingerextensoren op gepaard
gaande met een “dropping hand”.
In het verzorgingsgebied van de
zenuw (handrug radiale zijde)
kunnen pijn, tintelingen en
doofheid ontstaan (fig. 2b).
1 Het radiale tunnel syndroom
(overbelasting?) wordt gekenmerkt door pijn thv. de proximale onderarm thv. het radiuskopje. Bij een tenniselleboog
(laterale epicondylitis) bevindt
het punctum maximum zich
ter hoogte van de epicondyl,
bij het tunnel syndroom is dit
4 vingerbreedtes verder naar
distaal. Strekken van de elleboog
en pronatie wekken de pijn op.
Er is geen motore uitval.
2 Het n. interosseus posterior
syndroom kenmerkt zich door
uitval van de ulnaire polsstrekkers en vingerstrekkers. De
radiale pols strekkers zijn intact.
Soms is er pijn, er is geen sensibiliteitsstoornis.
3 Het syndroom van Wartenberg
(compressie van de oppervlakkige sensibele tak) omvat pijnklachten en soms doofheid thv.
het radiale pols/distale onderarmgebied. De klachten kunnen

worden opgewekt door bepaalde
polsbewegingen en knijpen
van duim en wijsvinger. Er is
een Tinel over de zenuwtakken
aldaar opwekbaar. Mogelijk is
er een relatie met ziekte van
Quervain (tenovaginitis van het
1e extensor compartiment).
Etiologie
Fracturen, repositie manoeuvres
(ook operatief ), en callus van
de humerus zijn de meest voorkomende oorzaak van hoge n.
radialis uitval.
Het n. interosseus posterior syndroom kan worden veroorzaakt
door een Monteggia fractuur,
repositie manoeuvres (ook operatief ) en callusvorming, daarnaast
synovitis bij reumatoïde arthritis,
en tumoren.
De sensibele syndromen, radial
tunnel en Wartenberg kunnen
ontstaan door bv. afklemming
door fibreuze banden (arcade van
Frohse) of compressie van buitenaf (spalken, gips).
Behalve klinisch onderzoek zijn
röntgenfoto’s en elektrofysiologisch
onderzoek cq. EMG’s (soms MRI)
nuttig bij de diagnostiek. Hierbij
is het goed te weten dat bij motore
uitval de eerste 3-6 weken geen
afwijkingen gevonden worden.
Pas na deze periode is het nuttig
om deze onderzoeken te doen.
Therapie
In eerste instantie conservatief
met rustspalken en injecties bij
>>
de sensibele syndromen.
Figuur 9b: Verloop n. radialis onderarm.
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Bij de motore uitval afhankelijk
van de aard van het letsel, het
EMG onderzoek na 6 weken en
het al dan niet optreden van herstel, is uiteindelijk exploratie
aangewezen.6
Het succes hiervan hangt af van
het niveau van het letsel en de
tijdsspanne tussen uitval en exploratie (na 1 jaar gedenerveerd te
zijn komt een spier hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie).
Soms zijn peestransposities nodig
om weer een functionele arm en
hand te krijgen.

Conclusie

Compressiesyndromen van zenuwen in de bovenste extremiteit
komen vaak voor.
Hoe sneller herkenning en inzetten van behandeling volgt (en dus
hoe minder definitieve zenuwbeschadiging), des te beter zijn
de uiteindelijke resultaten.
Dit artikel hoopt met een overzicht
van de anatomie, verschijnselen
van compressie en de etiologie,
het inzicht te vergroten en hieraan bij te dragen.
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Nardy de Wit-Dubois

Iedere rug telt
Het aanleggen van korsetten wordt in veel ziekenhuizen
gedaan en natuurlijk is de patiënt belangrijk, die moet je
een goede behandeling geven. Maar een gipsverbandmeester
kan geen goede behandeling uitvoeren als hij zelf niet goed
kan werken. Indien het werkcomfort voor een gipsverbandmeester niet goed is, kan de behandeling voor een patiënt
nooit optimaal zijn. Te denken valt dan aan tijdsdruk,
verkeerde materialen, geen goede werkhouding en een tekort
aan goede informatie voor zichzelf en voor de patiënt.
In mijn onderzoek heb ik mij gericht op de vraagstelling
bij welke methode van aanleggen er voor de gipsverbandmeester meer voordelen zijn: als een afneembaar lumbaal
korset liggend wordt aangelegd, of als een afneembaar
lumbaal korset staand wordt aangelegd.
Doel

Het doel van het onderzoek is
duidelijk krijgen welke methode
van aanleggen liggend (fig.1) of
staand (fig. 2) bij een afneembaar
lumbaal korset voor de gipsverbandmeester de meeste voordelen
biedt. Daarbij heb ik twee hypothese gevormd. Hypothese 0: een
afneembaar lumbaal korset bij een
patiënt liggend aanleggen biedt
voor de gipsverbandmeester meer
voordelen dan wanneer dit staand
wordt gedaan en hypothese 1: de
voordelen van het aanleggen van
een afneembaar lumbaal korset

bij een patiënt zijn voor de gipsverbandmeester bij zowel liggend
als staand aanleggen gelijk.

In het Medisch Centrum Rijnmond Zuid (MCRZ) worden
voornamelijk afneembare lumbaal
korsetten aangelegd. Voor het
onderzoek is voor het afneembare
lumbaal korset gekozen, omdat
dit korset meer steun geeft ten
opzichte van een vast korset. Het
afneembare korset kan door de
patiënt zelf goed aangetrokken
worden, waardoor er steeds een
goede steun is. Een vast korset gaat
na verloop van tijd altijd ruimer
zitten, bv. door het afnemen van
de spiermassa. Hierdoor wordt
de steun minder en kunnen de
klachten weer terugkomen. Daarnaast is een afneembaar lumbaal
korset makkelijker en hygiënischer
voor de patiënt. Men kan de
dagelijkse verzorging makkelijker
doen, wat voor de patiënt vaak
van groot belang is.
Figuur 2

Beleid

Mijn motivatie om dit onderwerp te kiezen voor mijn onderzoek is voortgekomen uit het
rouleren op twee locaties en het
werken met twee verschillende
methode en twee verschillende
soorten materiaal. Door op twee
locaties te werken is mij duidelijk
geworden dat er geen eenduidig
beleid bestaat over het aanleggen
van korsetten.

Figuur 1
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Opzet onderzoek

De patiënten, die een korset
kregen aangelegd, zijn door een
gelegenheidssteekproef voor mijn
onderzoek gebruikt. Dit houdt in,
dat de vragenlijsten zijn ingevuld
bij patiënten, die op het moment
van mijn onderzoek voorhanden
waren. Ik heb de patiënten er niet
van op de hoogte gesteld, dat ik
met een onderzoek bezig was.
Mijn beweegredenen daarvoor
waren dat er geen persoonlijke
gegevens van de patiënten zijn
gebruikt, omdat deze niet relevant
waren voor mijn onderzoek. Daarnaast was de uitslag van het onderzoek niet van belang voor de
patiënten.
Interview en bevindingen

Door een schriftelijk interview
(vragenlijst) met gesloten vragen >>

in dit

zijn de gegevens verzameld. In
totaal waren er 60 vragenlijsten.
Uiteindelijk werden er 34 vragenlijsten terug ontvangen. De
datagegevens zijn geanalyseerd
aan de hand van turven van de
verkregen antwoorden.
Bevinding 1: de meeste mensen, die
op de gipskamer komen hebben,
een korset voorgeschreven gekregen bij de indicatie stenose (17) en
lumbago (9). Vooral de indicatie
stenose heeft veel invloed op de
aanlegmethode. Bijna alle patiënten met stenose hebben een delordoserend korset liggend aangelegd
gekregen. De reden hiervoor is,
dat je liggend de rug in de goede
stand kan krijgen omdat mensen
dan vaak beter kunnen ontspannen. Hierdoor wordt de ruimte
tussen de wervels groter en zijn
de klachten minder of zelfs weg.
Als je het korset liggend aanlegt,
kun je deze stand behouden
(schema 1).
Bevinding 2: bij de opbouw van de
behandeltafel en het installeren van
de palen blijkt het resultaat gelijk
te zijn. Beide worden als makkelijk
ervaren. Qua tijd ben je met het
opbouwen van de behandeltafel
iets langer bezig.
Bevinding 3: de houding tijdens de
opbouw van de behandeltafel en
het installeren van de palen is ook
gelijk. Men staat rechtop en ervaart
de houding als niet-belastend.
Bevinding 4: bij 64,7% werden de
patiënten op aanvraag van de arts
delordoserend ingegipst. 21 van
de 34 korsetten werden in delorSchema 1
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Schema 2

doserende stand en liggend aangelegd. Wanneer een delordoserende
stand moest worden bereikt werd
er, op één na, altijd voor liggend
aanleggen van het korset gekozen.
Bij een neutrale stand werd er, op
één na, standaard voor het staand
aanleggen van het korset gekozen
(schema 2).
Kortom de stand waarin het korset moet worden aangelegd, is
van groot belang of er voor liggend of staand wordt gekozen. Ik
meen hieruit te concluderen, dat
je beter voor liggend kan kiezen,
omdat je daarbij alle standen
kunt bereiken, die er aangevraagd kunnen worden. Bij
staand aanleggen en dan een
delordoserende stand bereiken
wordt waarschijnlijk niet als
prettig ervaren, want het heeft
maar één keer plaatsgevonden
aan het begin van het onderzoek
en daarna niet meer.
Bevinding 5: Van de 23 liggend
aangelegde korsetten waren er 6
(21,3%) moeilijk in de goede
stand te leggen. Van de 11 staand
aangelegde korsetten waren er 3
Schema 3
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(27,3%) moeilijk in de goede
stand te zetten. Uit deze getallen
blijkt, dat wanneer een patiënt
ligt, de stand vaak beter te veranderen c.q. verbeteren is en daarna
gehandhaafd blijft zonder dat de
gipsverbandmeester daar steeds
naar hoeft te kijken. Dit is dus
prettiger voor de gipsverbandmeester omdat hij dan zijn aandacht kan richten op het korset
aanleggen (schema 3).
Bevinding 6: het aanmodelleren van
combi-cast bij zowel liggend als
staand aanleggen gaat altijd makkelijk. Het aanmodelleren van
neofract wordt vaak als makkelijk
ervaren, maar sommigen ervaren
dat het toch moeilijk gaat.
Bevinding 7: wanneer de houding
van de patiënt veel gecorrigeerd
moet worden tijdens het aanleggen
van het korset is dit lastig voor de
gipsverbandmeester. Je bent dan
naast het aanleggen van het korset
ook steeds bezig met het corrigeren
van de stand van de patiënt.
Wanneer een korset liggend wordt
aangelegd moeten er 6 (21,3%) van
de 22 patiënten gecorrigeerd wor-

den. Bij het staand aanleggen van
het korset moeten er 4 (36,4%)
van de 11 patiënten gecorrigeerd
worden. Het is voor de gipsverbandmeester prettiger om bij een
patiënt liggend een korset aan te
leggen, omdat als de patiënt eenmaal ligt er in houding minder
gecorrigeerd hoeft te worden dan
wanneer het korset staand wordt
aangelegd.
Bevinding 8: de houding van de
gipsverbandmeester tijdens het
liggend of staand aanleggen van
het korset is meestal staand. Vaak
wordt het echter gecombineerd
met zitten (op een kruk of op de
knieën), gebukt of anders, bv.op
de hurken. Dit wordt in de meeste
gevallen als niet belastend ervaren.
Bevinding 9: de totale tijd die je
kwijt bent vanaf het moment van
opbouw totdat de patiënt weg gaat,
heeft invloed op de methode van
aanleggen die gekozen wordt.
Wanneer een methode sneller
werkt dan een andere, kan je dus
meer patiënten helpen. Je zal
waarschijnlijk ook voor de snellere methode kiezen. Uit het
onderzoek blijkt, dat combi-cast
en neofract liggend aanleggen alsmede combi-cast staand gemiddeld 45 minuten duurt. De totale
duur ligt echter zeer uiteen. Bij
neofract liggend aanleggen ligt
de tijd tussen de 35–50 minuten.
Neofract staand aanleggen ligt
tussen de 30–40 minuten.
Combi-cast liggend aanleggen
ligt tussen de 40–60 minuten.
Bij combi-cast staand aanleggen
ligt de tijd tussen de 30–60 minuten. Deze cijfers laten duidelijk
zien dat neofract uiteindelijk
toch sneller werkt.
Bevinding 10: de gemiddelde tijd om
een korset liggend aan te leggen
en daarna af te werken is voor neofract 30 minuten. Het specifiek
aanleggen en afwerken van neofract kan soms ook in 25 minuten
al klaar zijn, maar het duurt ook
wel eens 40 minuten.
Voor combi-cast liggend aanleggen ligt de gemiddelde tijd ook
op 30 minuten. Daarnaast is in
>>
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de resultaten nog een top te zien
bij 40 minuten met een uitloop
naar 50 minuten. Combi-cast
staand aanleggen kan tussen de
20-60 minuten gebeuren, maar het
gemiddelde ligt op 35 minuten.
Neofract staand aanleggen is tussen
de 25–30 minuten klaar. Uit deze
gegevens kan je opmaken, dat
de tijden nogal uiteenlopen wat
betreft de snelheid van afwerken.
Uiteindelijk blijkt, dat wanneer een
korset liggend wordt aangelegd,
het aanleggen en afwerken net iets
sneller klaar is dan wanneer het
korset staand wordt aangelegd.
Bevinding 11: uit de resultaten van
mijn vragenlijsten komt naar voren,
dat de voorkeur voor 66,1% uitgaat naar liggend aanleggen van
het korset tegen 29,4% voor staand
aanleggen van het korset. De voorkeur voor het materiaal, dat gebruikt wordt, is echter gelijk 38,2%
voor beide soorten (schema 4 en 5).
Schema 4: Aan welke methode wordt
de voorkeur gegeven?
Liggend

22

Staand

9

Geen voorkeur

3

Schema 5: Aan welk materiaal bij het
aanleggen wordt de voorkeur gegeen?
Combi-cast

13

Neofract

13

Geen voorkeur

8

Conclusie

Het onderzoek heeft uitgewezen,
dat er meer voordelen voor de gipsverbandmeester zijn wanneer het
korset liggend wordt aangelegd.
Het grote verschil zit vooral in
het in de goede stand zetten of
leggen van de patiënt en het
corrigeren. De stand waarin de
patiënt moet worden ingegipst,
ik denk hierbij aan neutraal of
delordoserend, is bij liggend aanleggen veel beter vast te houden
dan bij staand aanleggen. Hierdoor kan de gipsverbandmeester
zich meer met het aanleggen van
het korset bezighouden. Daarnaast

wordt er bij een delordoserende
stand eigenlijk al gelijk voor liggend aanleggen gekozen.
Wanneer de patiënt ligt hoeft de
gipsverbandmeester minder met
het corrigeren van de houding
bezig te zijn, dan wanneer de
patiënt staat. De meeste patiënten
kunnen zich beter ontspannen als
ze liggen. Hierdoor kunnen ze
de houding die bereikt is op de
behandeltafel beter volhouden.
Er hoeft dus minder gecorrigeerd
te worden.

Te denken valt hierbij aan:
● Dit onderzoek is op microniveau geweest. Het zou leuk zijn
om te kunnen inventariseren
hoe in heel Nederland de korsetten worden aangelegd en
hoe dit door de gipsverbandmeesters ervaren wordt.
● Hoe is de houding van de gipsverbandmeester? Zou hier iets
aan verbeterd kunnen worden
en zo ja wat zou dit kunnen
zijn?
● Als men combi-cast en neofract
bekijkt, welk materiaal is dan
beter in gebruik? Te denken valt
Ook de indicatie van de patiënt
aan het milieuaspect, de kosten
is van belang. Te denken valt aan
en de tijd die je nodig hebt.
de stenose. Bijna alle patiënten met
stenose hebben een delordoserend ● In het MCRZ wordt gebruik
gemaakt van de Ergocaster
korset liggend aangelegd gekregen.
2000. Er zijn in Nederland heel
De reden hiervoor is, dat je liggend
veel verschillende tafels, die
de rug rechter kan krijgen omdat
gebruikt worden voor het aanmensen dan vaak beter kunnen
leggen van korsetten. Hoe is de
ontspannen. Hierdoor wordt de
ervaring van de patiënt bij het
ruimte tussen de wervels groter en
liggend aanleggen van een korzijn de klachten minder of zelfs
set op zo’n tafel?
weg. Als je het korset dan liggend
aanlegt kun je deze stand behou- ● Hoe ervaart de patiënt de tafel
ten opzichte van de palen?
den. Er wordt ook altijd aan de
patiënt gevraagd wanneer hij of
zij de minste klachten heeft. Aan
Nardy de Wit-Dubois,
de hand daarvan wordt de stand
gipsverbandmeester
van het korset bepaald. Meestal is
Leids Universitair Medisch
dat met een bolle rug, dus knieën
Centrum
opgetrokken. Je komt dan vanzelf
Albinusdreef 2
bij de delordoserende houding
2333
ZA Leiden
en kan het korset dus het beste
e-mail:
liggend worden aangelegd.
B.A.C.de_Wit-Dubois@lumc.nl

Als laatste maakt de tijd nog iets
verschil. Wanneer het korset liggend wordt aangelegd is er in de
totale tijd geen verschil, maar bij
het aanleggen en afwerken is er
wel verschil. Wanneer een korset
liggend is aangelegd is de afwerking
sneller klaar dan wanneer het staand
is gebeurd.
Qua houding voor de gipsverbandmeester is er niet veel verschil. Bij
beide methoden wordt de houding
door de gipsverbandmeester als
niet belastend ervaren.
Aanbevelingen

Tenslotte heb ik naar aanleiding
van mijn onderzoek een aantal
aanbevelingen kunnen doen voor
eventuele vervolgonderzoeken.
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Brenda Snapper-Dubelaar

Immobilisatie techniek bij pasgeborenen na de
reconstructie van een plexus brachialis letsel
in combinatie met een release van de schouder
Dit artikel betreft de behandeling van het obstetrische plexus brachialis letsel.
In het Vrije Universitair Medisch Centrum (VUMC) te Amsterdam wordt sinds een
paar jaar, in een gecombineerde operatie, de plexus reconstructie en een eventuele
schouder contractuur release uitgevoerd. Hierbij is de immobilisatie verschillend ten
opzichte van alleen een plexus reconstructie. Het vervaardigen van dit specifieke korset
wordt hier beschreven.
Anatomie

De plexus brachialis wordt
gevormd uit de spinale wortels
C5-Th1. Iedere wortel wordt
gevormd door een groot aantal
kleine takjes (radiculi) die zich
aan achter- en voorzijde van het

ruggemerg bevinden. Halverwege
in het foramen van de wervel
verenigen deze takjes zich tot
een wortel direct na het spinale
ganglion. Spoedig worden de
eerste takken afgegeven voor de
nekspieren. Het merendeel van

de wortel (ramus ventralis) gaat
hierna een splitsings en vervlechtingsproces aan met de andere
wortels, dat de aanduiding plexus
verdient.
Na afgifte van takjes voor de m.
serratus worden uit C5 en C6 de

truncus superior, uit C7 de truncus medius en uit C8 en Th1 de
truncus inferior gevormd. Deze
formatie geschiedt ter hoogte van
de scaleni. De trunci splitsen zich
in anterieure en posterieure divisies ter hoogte van de clavicula. >>

Aanlegtechniek

graden anteflexie, 20-30 graden
abductie en 10 graden exorotatie.

Voorbereiding

Polsteren van de arm. De lonquette wordt aan de onderkant
van de arm en de oksel naar de
zijkant van het lichaam gelegd
(fig. 4). Het geheel fixeren met
Softcast. De hand mag vrij blijven (fig. 5).

Op de kinderafdeling krijgt het
kind een lichte sedatie toegediend.
Het is belangrijk dat het kind
gedurende 15 minuten stil ligt.
Klaarleggen: poly-urethaan 450gr,
roerstaaf op mengmachine, verdeelwals.
Tricot hemd, kous voor bescherming van hoofd/haren, rol watten
voor nek steun en het dubbelwandig tricot voor het korset (fig. 1).
Figuur 1

Bij het aanleggen van het korset
zijn de ouder(s)/ verzorger(s) en
een verpleegkundige aanwezig.
De verpleegkundige houdt door
middel van de saturatie meter het
zuurstof gehalte bij het kind in
de gaten.

Figuur 2

Figuur 3

De juiste maat wordt aangemeten
(fig. 2).

van belang dat het kind stil ligt.
Door de warmte die vrijkomt bij
het uitharden valt het kind vaak
in slaap. Een wattenrol wordt als
ondersteuning in de nek gelegd
(fig. 3).

Het hoofd en de romp worden
beschermd met tricot.
De twee componenten van het
Neofrakt worden bij elkaar gegoten en vervolgens 25 seconden
met behulp van de mengmachine
gemixed.
De gemengde poly-urethaan wordt
in het achterpand van het dubbelwandig tricot gegoten. Het voorpand blijft ongevuld.
Het verdelen van het poly-urethaan
met de verdeelwals vereist enige
vaardigheid van de gipsverbandmeester.

Het afwerken bestaat uit het
afknippen van overtollig materiaal. Het korset wordt van binnen
bekleed met 1mm. dik plakvilt.
De hoofdband en de band tussen
de benen worden vervangen door
een zachte band.

Het kind wordt op het achterpand
gelegd en voorkant wordt eraan
vast geritst. Het materiaal is nog
zeer flexibel.
De uithardingfase duurt ongeveer 15 minuten, hierbij is het

Als de operatie klaar is wordt het
korset meegenomen naar de OK.
Het kind wordt in het korset
gelegd.
De aangedane arm wordt in de
juiste stand gehouden: 20-30
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Figuur 4

Na het uitharden gaat het kind
weer terug naar de afdeling en
kan het korset worden afgewerkt.

Figuur 5
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De anterieure divisies van truncus
superior en truncus medius vereningen zich tot fasciculus lateralis.
De drie posterieure divisies vormen de fasiculus posterior.
De fasiculi worden aangeduid
naar hun positie ten opzichte van
de arteria axillaris ter hoogte van
de musculus pectoralis minor.
Uit de fasiculi ontstaan distaal de
lange armzenuwen. Letsels van
de plexus brachialis treden vooral
op bij ernstige tractie, zoals deze
kan optreden tijdens de geboorte,
bij (motor) verkeersongevallen
en thuis bij schouderluxatie.
Dit artikel beperkt zich tot het
geboortetrauma. Verscheuring kan
optreden bij het ruggemerg (avulsie) of ter hoogte van de wortel,
truncus of fasciculus: dan spreekt
men van ruptuur. Bij een en
dezelfde patiënt bestaat vaak een
combinatie van avulsie en ruptuur.

de arm slap naar beneden hangt
omdat hierdoor grote rek aan het
schoudergewricht optreedt.
Daarnaast moeten bewegingen en
houdingen worden tegengegaan
die opnieuw rek aan de plexus
kunnen geven. Daar moet op
gelet worden bij de dagelijkse
verzorging.
Het is goed om de arm dicht bij
het lichaam te houden. Na een
rustperiode van 3 weken wordt een
kinderfysiotherapeut ingeschakeld.
Voorzichtig doorbewegen van
alle gewrichten is essentieel om
overrekking te vermijden en contracturen te voorkomen.
Exorotatie in de schouder verdient
hierbij bijzondere aandacht.
Volledig herstel van de totale
arm- en schouderfunctie is te
verwachten wanneer de m.biceps
en m.deltoideus na twee maanden
normaal functioneren. Duurt dit
ongeveer 3,5 maand dan zal het
Frequentie
uiteindelijk functieherstel welisHet obstetrische plexus brachialis waar goed doch onvolledig zijn.
heeft een incidentie va 0,5-3 per In de eerste 3-4 maanden zal het
1000 levend geborenen. In Neder- spontane herstel worden afgeland zijn er circa 400 nieuwe
wacht. Afhankelijk van de mate
gevallen per jaar. Hoewel het
van dit herstel zal dan worden
merendeel (75-90%) zich binnen beoordeeld of verder onderzoek
enkele weken tot maanden spon- nodig is naar de ernst van het
taan herstelt, resteert een groep
plexusletsel en of een operatie
kinderen met verhoogd risico op nodig is. De beoordeling vindt
een blijvend verminderde functie in het VUMC plaats via de polivan een bovenste extremiteit.
kliniek neurochirurgie en de
De behandeling van een ernstige Plexus Brachialis Werkgroep.
obstetrische plexus brachialis is
complex en vereist een multi-dis- De plexuswerkgroep bestaat uit
ciplinaire benadering vroegtijdige een team van specialisten, zoals
onderkenning van een obstetrische neurochirurg, revalidatie-arts,
plexus brachialis met een slechte plastische chirurg en orthopedisch
prognose is van belang.
chirurg, die het behandelplan
gaan bepalen. Bij voorkeur zal
Therapie
een kind met een plexusletsel in
Aanvankelijk valt veelal niet in
een zo vroeg mogelijk stadium naar
te schatten hoe groot de herstelde polikliniek neurochirurgie
kansen zijn, zodat een afwachtende worden verwezen voor een zo
houding wordt ingenomen. In
goed mogelijk resultaat.
deze periode wordt gestreefd naar
het onderhouden van een normale De operatie
mobiliteit van de gewrichten
Bij een obstetrische plexus brawaarbij enkele malen per dag de
chialis laesie treedt er ook vaak
armgewrichten worden bewogen. een exorotatie van schouder op.
Aangezien de spieren rond de
Als er geen actieve exorotatie
schouder verlamd zijn kunnen
aanwezig is, al dan niet met
deze het gewricht niet beschermen passieve bewegingsbeperking,
en moet voorkomen worden dat dan komt deze patient vaak in

aanmerking voor een gecombineerde operatie.
Met een gecombineerde operatie
wordt bedoeld dat de neurochirurg de zenuw reconstrueert
en dat de orthopedisch chirurg
een schouder release uitvoert.
Tot voor kort werd deze operatie
apart van elkaar gedaan. Eerst de
zenuw reconstructie en een tijd
later eventueel een schouder
release.

korset wordt liggend aangemeten.
De arm wordt vervolgens postoperatief op de OK geïmmobiliseerd.
Het aanleggen van het korset staat
op de linker pagina uitgebreid
beschreven.
Time pad

De opname duur is 2 á 3 dagen.
1 dag voor de OK wordt het gipskorset aangemeten. De tweede
dag is de operatie waarna het kind
eventueel ’s avonds naar huis kan,
echter meestal is dit de volgende
dag na de gipscontrole.
Het korset wordt na 3-4 weken
verwijderd. Intensieve begeleiding
van een (kinder-) fysiotherapeut
is noodzakelijk.
De beginnende resultaten zijn
vanaf 5 maanden te verwachten.
Maar het eindresultaat is pas
na 1 jaar postoperatief goed te
merken.

Door de gecombineerde operatietechniek is de immobilisatie
anders dan bij alleen een plexus
reconstructie. De arm wordt niet
op de buik maar in exorotatie
geimmobiliseerd.
Doel hiervan is om bij een contractuur de schouder in exorotatie
onderhouden.
Bij een soepele schouder moet
voorkomen worden dat er een
contratuur ontstaat door immobilisatie in endorotatie en adductie.
Het aanleggen van het korset,
Conclusie
met de arm in exorotatie, wordt
Sinds 1997 worden kindjes na
soms ook preventief gedaan.
een operatieve plexus brachialis
In het vooronderzoek beslist de
neurochirurg hoe de arm na ope- leasie door middel van een, met
Neofrakt vervaardigd, korset
ratie wordt geimmobiliseerd.
nabehandeld. Veel kinderen
Aanleggen korset
willen onder de hoofdband
Bij een gecombineerde operatie
door duiken. Bij het aanleggen
van een plexus brachialis en een
verdient dit dan ook veel aandacht.
schouder relaese wordt pre-opeOok moet er goed gelet worden
ratief op de gipskamer een gipsop smetplekken in de hals.
korset aangemeten. Hierbij
Een goede patiëntenfolder met
worden beide armen vrijgelaten. informatie en instructies voor
Betreft het een korset voor alleen de ouders is dan ook van groot
een plexus brachialis herstel dan
belang.
wordt de aangedane arm op de
buik geimmobliseerd.
Met het `plexus korset` wordt de Literatuur
hoofd/hals regio geïmmobiliseerd.
1 Peters RTAM. In dit Verband, 1996,
nr.4, jaargang 6
Dit wordt preoperatief gedaan
2 Sluijs vd JA, Secondary deformities
zodat het korset van te voren kan
of the shoulder in obstetric brachial
plexus lesions.2003
worden afgewerkt, wat veel tijd
3 Ouwerker v WJR,Slooff WB, Nollet F,
op de OK scheelt.
Slooff ACJ. Nederlands Tijdschrift voor
Neurologie nr.2,1998

Het korset wordt gemaakt van
Neofrakt. Dit is een poly-urethaan
bestaande uit twee componenten
die na menging een uithardings
proces ondergaan, waarbij zeer
nauwkeurig de lichaamscontouren
van het betreffende lichaamsdeel
gevormd kunnen worden. Het
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Dr. H. Winters

De chirurgische behandeling van de
klapvoet met behulp van een transpositie
van de m.tibialis posterior
Anatomie

De n. peroneus takt boven de
knieholte af van de n. tibialis en
loopt naar lateraal, om het fibula
kopje heen naar de anterolaterale
musculatuur van het bovenbeen.
De voetheffers en de teenstrekkers
worden door deze zenuw
geïnnerveerd, alsmede een deel
van de enkelstabilisatoren (m.
peroneus en m. tib.ant.). Ook
verzorgt deze zenuw een deel van
het gevoel op de voetrug.
Door zijn verloop om het fibula
kopje heen, ligt deze zenuw op
een kwetsbare plaats. Dit betreft
zowel direct trauma, als overrekking bijvoorbeeld bij letsel van de
laterale collaterale kniebanden.
Ook bij een knieluxatie of subluxatie vindt er vaak een overrekking van de n. peroneus plaats.
Een van de belangrijkste redenen
van peroneusletsels is helaas
iatrogeen. Bij operatieve ingrepen
wordt de zenuw makkelijk beschadigd. Dit kan bijvoorbeeld bij
een corrigerende osteotomie ten
behoeve van een tibia pseudarthrose.

Bij de conservatieve behandeling
van de klapvoet wordt meestal
gekozen voor een zogenaamde
peroneusveer. Dit is een orthese
die in de schoen gedragen wordt
en de plantairflextie van de enkel/
voet tegengaat. Veel patiënten
vinden dit toch niet prettig.

Voor deze groep bestaat er ook
een chirurgische oplossing. In dat
geval wordt een spiertranspositie
verricht van de m. tibialis posterior. De innervatie van deze spier
loopt via de n. tibialis en is dus
volledig intact. De pees wordt
losgemaakt van zijn insertie aan
de mediale voetwortel en uit de
peeskoker getrokken tot boven
de mediale maleolus. Hiervoor
zijn in het algemeen twee incisies
nodig. De m. tibialis posterior
wordt iets naar proximaal vrijgemaakt en vervolgens subcutaan
getunneld naar het dorsum van de
voetwortel. Hier wordt een incisie gelegd over het os cuneïforme
intermedius, net lateraal van de
pees van de m. flexor hallucis
longus. Er wordt een distaal
gesteeld vierkant periostlapje
Zenuwherstel op deze plaats ver- opgetild van het os cuneïforme
loopt vaak moeizaam. Ook de
intermedius. De pees van de
resultaten van zenuw-interponaten m. tibialis posterior wordt op deze
vallen vaak tegen, zodat in het
plek gereïnsereerd met behulp
algemeen een permanente uitval van een mitek “fastin” schroefof zwakte van de voetheffers
anker, dubbel ge-armeerd met
overblijft. Aangezien zich dit vaak panacryl. De hechtingen worden
uit door een slepende beweging
van onderuit door de pees heen
van de voet staat deze aandoening gestoken en aan de bovenkant
ook wel bekend als “klapvoet”.
geknoopt. Het periostlapje wordt
Om niet over hun eigen voet te
hier weer overheen gehecht.
struikelen tillen deze patiënten
De spanning op de pees bij het
hun knie hoger op dan normaal, inhechten moet zodanig zijn dat
zodat een typische gang ontstaat. de voet postoperatief ongeveer in
Met name deze onhandige manier 90˚ flexie staat. Bij een in de litevan lopen stoort de patiënten,
ratuur beschreven variant van
en de behandeling is dan ook
deze operatie wordt de pees van
voornamelijk gericht op het
de m. tibialis posterior door de
opheffen hiervan.
pees van de m. tibialis anterior

Figuur 1: maximale plantairflexie post operatief

Figuur 2: maximale dorsaalflexie postoperatief

heen gevlochten. Dit geeft weliswaar een goede voetheffing, maar
tevens een varusstand. Hierdoor
gaan deze patiënten op de laterale
voetrand lopen en bestaat er voortdurend het risico van een inversietrauma. Ook is het gevoel van
stabiliteit minder.

Blootvoets lopen is meestal
mogelijk. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat de dwarse stabilisatie van de voet/enkel natuurlijk
sterk verzwakt is en blijft, vanwege
de uitval van de stabiliserende
musculatuur van de enkel en dat
stevig schoeisel om deze reden de
voorkeur verdient.

Nabehandeling

Postoperatief wordt de voet 3
weken onbelast geïmmobiliseerd
in een circulair gips, gevolgd
door 5 weken loopgips. Hierna
mag de patiënt gewoon belast
lopen.
De resultaten zijn in het algemeen
voor de patiënt zeer bevredigend.
90˚ dorsaalflexie en een normaal
looppatroon zijn gangbare resultaten.
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Acute uitval van de perifere zenuw
bij een fractuur
Deze bijdrage is grotendeels gebaseerd op een voordracht gehouden op 24 mei 2003 te
Garderen op het symposium “Neurologie en Traumatologie: dilemma’s op het raakvak van
twee disciplines”, door K.J.Bongers, chirurg. In dit artikel worden de meest voorkomende
vormen van perifeer zenuwletsel na fracturen en fractuurbehandeling besproken.
Vormen van zenuwbeschadiging bij een fractuur

De vorm, mate (en prognose)
van zenuwschade zijn ingedeeld
volgens Seddon (tabel 1).
Bij een fractuur kan beschadiging
van de zenuw optreden door
compressie, tractie of contusie,
dan wel een combinatie hiervan.
Dit betekent dat er zelden sprake
is van neurotmesis en derhalve dat
er spontaan herstel mogelijk is.
Neuropraxie:

slingert de n.radialis zich achterom de humerusschacht naar
lateraal en naar voren. Door de
nauwe band in dit traject tussen
bot en zenuw wordt zeer vaak
radialisuitval gezien na een fractuur in dit gebied. De logische
neiging bestaat altijd om te
exploreren om te zien wat er aan
de hand is: zit de zenuw ertussen,
is hij overrekt? Bedacht moet
echter worden dat ten eerste de

Axon anatomisch intact. Elektrisch geleidingsblok
door focale degeneratie. Spontaan herstel.

Axonotmesis:

Axon beschadigd, maar fasciculi intact. Volledige
degeneratie van zenuwvezels distaal van de laesie.
Spontaan herstel mogelijk (maanden)

Neurotmesis:

wordt verder afgewacht. Indien
er dan geen teken van reïnnervatie
van de m.brachioradialis is, is de
behandeling afhankelijk van de
leeftijd:
< 50 jaar reëxploratie van de
zenuw (hechten of transplantaat),
> 50 jaar peestranspositie.
Is er na 1-1,5 jaar geen verbetering
van de zenuwfunctie, dan wordt
sowieso alsnog een peestranspositie uitgevoerd.
In 20 jaar zagen wij bij 232 fracturen 25x radialisuitval. 18x trad
spontaan herstel op.2

Doorsnijding met volledige verbreking continuïteit
fasciculi. Spontaan herstel onmogelijk.

Tabel 1: indeling zenuwbeschadiging volgens Seddon

Directe schade en
iatrogene schade

Direct, scherp letsel van de zenuw
door de fractuur is dus onwaarschijnlijk.
Daarnaast worden een aantal fracturen echter in meer of mindere
mate geassocieerd met grote kans
op iatrogene schade. Dit betreft dan
scherpe schade door operatieve
acties (mes, boor, K-draden), dan
wel stompe schade door manipulatie of door foute immobilisatie.
Hoewel alle mogelijke iatrogene
letsels kunnen optreden en ze
dus niet allemaal besproken kunnen worden, noemen we er toch
enkele veelvoorkomende.
a. Humerusschachtfractuur.
Ongeveer tussen halverwege en
het distale 1/3 van de humerus

zenuw vrijwel altijd spontaan
herstelt en dat ten tweede door
de exploratie zelf extra schade
kan ontstaan.
Protocol

Het protocol in de Isala-kliniek
te Zwolle t.a.v. radialisuitval bij
humerusschachtfractuur is als
volgt1:
De behandeling van de gesloten
fractuur is vrijwel zonder uitzondering in eerste instantie conservatief (1 week verband, dan brace),
met of zonder primaire radialisuitval. Alleen indien tijdens de
behandeling alsnog uitval ontstaat,
wordt geëxploreerd.
Bij elke uitval wordt na 3 weken
een eerste EMG gemaakt. Na
6 maanden wordt opnieuw een
EMG gemaakt. Bij reïnnervatie
16

b. Supracondylaire humerusfractuur
Deze wordt bij kinderen meestal
behandeld d.m.v. gesloten repositie en percutane fixatie door 2
gekruiste K-draden. Preoperatief
is de zenuwfunctie meestal niet
vast te stellen.3
Door de fractuur zelf en de
dislocatie worden met name de
n.radialis en n.medianus getroffen.
In geval van open repositie (door
ventrale benadering) loopt waarschijnlijk de n.medianus het meeste
gevaar. Op basis van de plaats van
de mediale K-draad zou bij de
gebruikelijke percutane techniek
vooral de n.ulnaris gevaar lopen.
Het inbrengen van 2 paralelle

draden alleen lateraal geeft onvoldoende stabiliteit. Eventueel kan
een speciale K-draad gebaseerde
fixateur volgens Ellis, welke alleen
lateraal wordt geplaatst, een veilige
oplossing zijn. Het probleem
van de iatrogene laesies is echter
minder groot dan het lijkt. In
een serie van 202 gesloten reposities en K-draadfixatie zagen
we postoperatief in 33 gevallen
zenuwuitval: 10x radialis, 10x
medianus en 13x ulnaris. Op één
radialisuitval na herstelden alle
letsels spontaan.4
c. Distale radiusfractuur
Een ernstig gedisloceerde radiusfractuur kan (zelden) direct letsel
veroorzaken van met name de
n.medianus. Vaker voorkomend
echter is secundair letsel door
zwelling in de rigide compartimenten van pols en hand.
Derhalve moet een lage drempel
gehanteerd worden voor decompressie van de carpale tunnel,
waarbij niet alleen de
n.medianus, maar ook de
n.ulnaris bevrijd moet worden.
Daarom is bij fors instabiele
polsfracturen de keuze voor open
repositie en plaatfixatie vanuit
ventraal van extra voordeel.
Vaker echter is er slechts geringe
instabiliteit en wordt gekozen
voor een gesloten repositie en
K-draad fixatie (al of niet volgens
Kapandji Daarbij loopt dan de
sensibele tak van de n.radialis
gevaar, zowel bij inbrengen als
bij verwijderen van de K-draden.
Ook hierbij geldt dat de uitval
meestal spontaan herstelt. Het
is tegenwoordig wel van belang
de kans op deze tijdelijke complicatie te melden aan de patiënt,
omdat deze
zeker bij dit
soort niet
levensbedreigende situaties
zelf een behandelingskeuze >>
Figuur 1:
fractuur voor
behandeling
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Figuur 2: een fixatie volgens Kapandij

worden voor de
kans op schade
aan de
n.ischiadicus
bij ingrepen
rond het acetabulum en de
moet kunnen maken op basis van kans op schade aan de n.cutaneus
goede informatie. Het belangfemoralis lateralis bij bepaalde
rijkste alternatief voor operatie,
benaderingen en bij het nemen
namelijk repositie en gips, kent
van spongiosaplastiek. Uitval
trouwens ook risico’s voor de pas- c.q. prikkeling van deze laatste
serende zenuwen.
zenuw geeft gevoelsverlies respectievelijk overmatige gevoeligd. Bekkenfractuur
heid van de zijkant en voorzijde
Zenuwuitval tengevolge van
van het bovenbeen.
een psoashaematoom kan conservatief behandeld worden:
e. Onderbeenfractuur
wachten dus. Een ander aspect
Eén van de tekenen van een
is iatrogene schade, die kan optre- compartimentsyndroom van
den door operatieve ingrepen aan het onderbeen is gevoelsuitval
het bekken. Nauwkeurige kennis in de webspace tussen de grote
van de anatomie en voorzichtig
en tweede teen. Dit is het gevolg
handelen moet schade voorkovan uitval van de n.peroneus promen, maar bovendien moet
fundus, die door de anticusloge
de patient weer gewaarschuwd
verloopt. 5

f. Fracturen voet en enkel
Direct zenuwletsel door een enkelof voetfractuur is ongebruikelijk.
Voor de gipsmeester is natuurlijk
wel van bijzonder belang de
schade, die kan ontstaan aan
de n.peroneus communis door
druk van de gipsrand t.h.v. het
fibulakopje. Om dit te voorkomen moet het gips voldoende
hoog worden aangebracht.
Conclusie

Een fractuur leidt zelden direct
tot blijvende zenuwuitval, door
neurotmesis Er is niet vaak een
indicatie tot exploratie van de
zenuw zelf. Wel zijn er situaties
waarbij ingrijpen noodzakelijk is
om de druk of tractie op een zenuw
te verlagen, om verdergaande
schade te voorkomen. Het betreft
dan meestal een repositie van de
fractuur met immobilisatie of het
openen van een compartiment.
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Overname DePuy Casting assortiment
door BSN medical
Het is inmiddels een bekend gegeven dat de ‘gipskamerwereld’ continu in beweging is.
Tóch werden velen enkele maanden geleden verrast door de overname van het DePuy
Casting assortiment door BSN medical. Daarom voerden wij onlangs gesprekken met
een aantal betrokkenen over de achtergrond, huidige status en hun visie op de toekomst.
De gipskamer centraal

Ingrijpend project

Vertrouwde gezichten

Gerichte aandacht voor de gipskamer
en het productenpakket is één van de
kernactiviteiten van BSN medical sinds
het ontstaan in 2001.

De toevoeging van nieuwe bedrijfsonderdelen en nieuwe producten is een
complex proces. Waar moet je in zo’n
situatie allemaal aan denken ?
Wim Hoek vervolgt: “Bij een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis als een
dergelijke overname, mag je geen detail
uit het oog verliezen. Niet eenvoudig
wanneer zoveel elementen een rol spelen:
productie, assortiment, de organisatie
en uiteraard ook de afnemers van onze
producten. Cruciaal is het communiceren van de relevante informatie naar
onze doelgroepen.
Hoe ingrijpend of complex een project
ook is, wij streven ernaar de veranderingen voor de afnemers te beperken.
Daarom is gekozen voor een stapsgewijze implementatie. Onze relaties
ontvangen tijdig informatie in geval
van een voor hèn relevante wijziging.
Denk hierbij aan de BSN medical contactpersonen, het nieuwe assortiment
en eventuele logistieke consequenties.”

Verantwoordelijk voor de dagelijkse
contacten met de gipskamer zijn Eric
Bruns en Eric Bergshoeff.
Eric Bruns besloot twee jaar geleden
over te stappen van de gipskamer naar
BSN medical. Van gipsverbandmeester
naar Advisor Casting & Bandaging: op
die manier past zijn ervaring uitstekend
binnen de BSN activiteiten naar de
doelgroep. Zelf vindt hij:
“Het is geweldig bij een bedrijf te
werken dat daadwerkelijk de synthese
tussen gipsverbandmeester en commercie weet te creëren. In het bijzonder
het optreden als intermediair spreekt me
erg aan: Wensen van de klant vertalen
naar een tastbaar product is een mooie
uitdaging. Onze huidige Platrix kwaliteit en de Actimove Sling zijn hier
enkele voorbeelden van. De overname
van het DePuy Casting pakket betekent
een waardevolle aanvulling van het
>>

Marketing Manager Wim Hoek licht
één en ander toe:
“Met de samenvoeging van de
Beiersdorf Medical en Smith & Nephew
assortimenten is een zeer compleet
assortiment van hoge kwaliteit voor
de gipskamer bereikt. Juist de omvang
van het gipskamerpakket binnen het
totale BSN medical assortiment maakt
nieuwe investeringen mogelijk.
Wij zijn destijds begonnen met een
meer intensieve en actieve benadering
van de gipskamers. Allereerst hebben
wij het ontstaan van BSN medical
toegelicht en de mogelijke voordelen
voor de gipsverbandmeester besproken.
Daarnaast zijn een aantal nieuwe producten voor de gipskamer ontwikkeld
met als doel het pakket verder te completeren en nieuwe technieken en toepassingen te stimuleren”.
“Binnen deze ontwikkeling past ook
het verwerven van het Johnson &
Johnson DePuy Casting assortiment.
BSN medical krijgt met de toevoeging
van de Deltacast productlijn een
belangrijk aandeel in de kunststof
gipsmarkt. Samenvoegen van zowel
assortiment als know-how stelt ons nog
beter in staat in te spelen op de wensen
van de gebruikers en toekomstige ontwikkelingen. Een bijkomend voordeel
is de schaalgrootte van de productie.
Hierdoor kunnen wij onze fabricagesystemen stroomlijnen en verder investeren in de kwaliteit”.

18

Eric en Eric

Jaargang 14, juni 2004

BSN gipskamerpakket. Ook binnen de
strategie van BSN medical als de leverancier voor de gipskamer past dit uitstekend. Persoonlijk ben ik verheugd
over de samenwerking tussen Eric
Bergshoeff en mijzelf: Door de combinatie van onze ervaring, kennis van de
markt en van de producten is er volgens
mij een unieke tandem ontstaan”.

Rectificatie artikel “De syndesmose
stelschroef ” van A. Beumer en B.A. Swierstra
in `In dit Verband`, 2004.1

Eric Bergshoeff is sinds 1 mei 2004 in
dienst bij BSN medical. Bij Johnson &
Johnson was hij al volledig verantwoordelijk voor gipskamerpakket, met
Deltacast als belangrijkste product.
Toen de overname van het productenpakket rond was, was de keuze voor
BSN snel gemaakt.
“Voor mij was de overstap naar BSN
vanzelfsprekend, omdat ik graag met
mijn vertrouwde assortiment wilde
blijven werken. Daarbij kwam ook nog
de perfecte match van beide assortimenten. Ik zie in de toekomst een nòg
grotere rol op de gipskamer voor BSN
medical weggelegd, met alle aandacht
constant gericht op de gipsverbandmeester. Werken bij een jonge onderneming die investeert in de gipskamer
vind ik een enorme uitdaging.
Voorlopig blijven Eric Bruns en ik
voornamelijk onze eigen contacten
bezoeken. Ik zal me in eerste instantie
vooral nog op het DePuy Casting
assortiment richten. Natuurlijk werken
we de komende tijd ook veel samen
om kennis en ervaring uit te wisselen.
Vervolgens wordt in de loop van het
jaar een herindeling van onze taken
nader bekeken.”

De redactie

Wim Hoek besluit:
“De overname van DePuy Casting
motiveert ons nog meer om nieuwe
producten, applicaties en services zoals
scholingen voor de gipskamer te ontwikkelen. Niet alleen in het Nederlandse
team, maar ook binnen de gehele organisatie wereldwijd werken BSN-ers
met groot enthousiasme aan het meest
complete immobilisatie-assortiment.”

In het betreffende artikel is de lijst van referenties
niet meegenomen, onze excuses hiervoor.
Hierbij alsnog de refenties.
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VGNieuws
Belangrijk uitgangspunt was daarbij wat
er van het bestuur mag worden verwacht
door de individuele leden en wat de
mogelijkheden zijn die het bestuur ziet
om zaken te realiseren.
In elk geval is duidelijk dat er intensief
moet worden samengewerkt met koepels.
De AVVV is belangrijk voor de verpleegkundige beroepsinhoudelijke
zaken en kan ons met veel zaken goed
ondersteunen en op weg helpen. Te
vaak hebben we als zelfstandige vereniging het op eigen kracht geregeld en dat
lukt niet meer, we zijn daar voor een te
kleine speler.
Naast de reguliere activiteiten zal met
de AVVV worden gekeken naar het te
ontwikkelen Kwaliteitsplan van de VGN.
Een eerste overleg vindt op 16 juni as.
plaats.
Datzelfde geldt voor de deelname aan de
koepelorganisatie Unie Zorg en Welzijn
voor de invulling van arbeidsvoorwaarNurse Practitioner (NP)
delijke zaken zoals de CAO en FWG.
De commissie NP heeft moeten conOnze deelname wordt beperkter wat
cluderen dat de opleiding tot NP voor financieel aanzienlijk aantrekkelijker is
de gipsverbandmeester zeker mogelijk- voor de VGN, maar het pakket lijdt daar
heden biedt tot een verbreding van
nauwelijks onder. Combi-lidmaatkennis en kunde.
schappen zijn nog steeds interessant!
De vraag is wel open of die verbreding Wat betreft de LOG wordt een sameningezet kan worden op uitsluitend
werking gerealiseerd met het CZO.
een gipskamer of dat een aanvullende
We hopen op korte termijn daar meer
functie op zijn plaats zou zijn.
van te vernemen. Na een eerste kennisHet is niet mogelijk zoals het er nu uit- making en oriëntatie op de LOG is er
ziet een vorm van verkorte opleiding tot een radiostilte opgetreden. We verNP te volgen op basis van het diploma wachten na de vakantieperiode deze
gipsverbandmeester.
samenwerking nader te gaan invullen.
In individuele gevallen ter beoordeling
aan de gipsverbandmeester en de orga- Beroepsdeelprofiel
nisatie waar deze werkzaam is valt de
Het beroepsdeelprofiel staat in de
opleiding tot NP zeker te overwegen:
definitieve versie op de VGN site.
het is een pittige maar waardevolle
Waarom was een nieuw (deel)profiel
opleiding. Lees hierover de artikelen
nu noodzakelijk geworden? Wat betreft
zoals deze recent werden gepubliceerd
de handelingen en technische vaardigin eerdere uitgaven.
heden was het profiel uit 1993 nog verrassend actueel.
Beleidsdag
Sedert onze aansluiting bij de Algemene
Het bestuur van de VGN belegde eind Vereniging van Verpleegkundigen en
april een beleidsdag om met elkaar te
Verzorgenden (AVVV) is meer en meer
verkennen waar we staan als VGN en
duidelijk geworden dat deze vereniging
wat we als bestuur als speerpunten
de spreekbuis is geworden van en naar
kunnen aanmerken.
het ministerie van VWS.
Afscheid Truus Kalkman

Tijdens een goed bezochte voorjaars
ALV in goede sfeer in een gastvrij
Kennemer Gasthuis te Haarlem werd
afscheid van Truus Kalkman genomen.
Jarenlang was zij als bestuurslid verantwoordelijk voor de organisatie van
ledendagen en verzorgde zij bloemen
wanneer dat ook maar nodig was:
altijd tot in het detail verzorgd!
Truus ontving voor haar inzet het
erelidmaatschap van de VGN. Ze blijft
nog actief in de congrescommissie voor
het VGN congres op 1-10-2005.
Haar opvolger is Ron Groenwegen,
gipsverbandmeester in het Leyenburg
Ziekenhuis te Den Haag. We wensen
hem veel succes en creativiteit toe in
zijn bestuursfunctie.
Liesbeth Rietra, Jelle Wijma en Peter
van den Berg verlengden hun zitting in
het Bestuur.
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Subsidiegelden worden steeds meer met
de tussenkomst van de AVVV uitgezet
in het veld en ook de aankomende
wijziging van het verpleegkundige
opleidingscontinuüm wordt door de
AVVV uitgewerkt.
Het is in deze tijd van taakherschikking
dan ook van het grootste belang strategisch te kiezen voor een duidelijke
partner die veel kan betekenen en dat
houdt voor de VGN de keuze in voor
een verpleegkundige basis voor de gipsverbandmeester.
Het grote belang van een beroeps(deel)
profiel (BDP) is om vanuit een professionaliseringsgedachte aan te geven wat
het professionele domein van de gipsverbandmeester is.
Daarmee geef je aan de eigen beroepsgroep en de aanpalende beroepsgroepen
de grenzen en de bijbehorende verantwoordelijkheden van de gipsverbandmeester aan.
De AVVV zal na aanbieding aan het
ministerie op basis van het beroepsdeelprofiel uitspraken doen over onze mate
van specialisatie, wat in de discussie
over taakherschikking en zelfstandige
bevoegdheidsregelingen een rol kan
gaan spelen.
Professionaliseren doe je niet op een
dag, maar gaat in stapjes waarin steeds
een stukje professionele autonomie
wordt toegevoegd.
Het gipsverbandmeesterschap is niet
uitsluitend een breed scala aan technische vakbekwaamheden maar vindt zijn
basis in de zorg voor de medemens.
Integratie van zorg en onze hoogwaardige technische bekwaamheden maken
de Nederlandse gipsverbandmeester tot
een breed gewaardeerd professioneel
zorgverlener.
Peter van den Berg
secretaris VGN

Jaargang 14, juni 2004

Vanuit de schoolbanken
Herziening Praktijk
Opleidings Boek (POB)

De afgelopen maanden hebben
Antoinette Brandenburg en de
Opleidingscommissie het POB
aan een kritisch onderzoek
onderworpen en een aantal
aspecten bijgesteld.
De belangrijkste aanpassingen
zijn:
● de punten zijn ondergebracht
per module (koppeling aan de
opbouw van de theorie)
● alle verplichte punten staan
vermeld, de facultatieve punten
zijn aangegeven met een ster

(was precies andersom)
● geen onderscheid in mineraalgips en kunststofgips. Het gaat
om de immobilisatie principes
en doeleinden. Dit doet ook recht
aan die ziekenhuizen die niet
meer werken met mineraalgips
● de gespreksformulieren zijn
aangepast en per leereenheid
geclusterd. Dit bevordert de
duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

Erkenning beroep van
gipsverbandmeester

Zoals u in het vorige nummer
heeft gelezen komt voor de zomer
de uitspraak van het College
Ziekenhuis Opleidingen. Met
het ter perse gaan van dit blad
is er helaas nog geen nieuws te
melden. Wij hopen in de volgende editie het blijde nieuws te
kunnen melden. Ook het belang
van de erkenning zal dan worden
toegelicht.

Met deze ingrepen is het POB
weer up-to-date gebracht.

LOG actueel

De 17 cursisten van de LOG
2002 presenteren hun onderzoek
op 23 en 24 september.
Op dinsdag 28 september vindt
de diploma uitreiking plaats in
het Opleidings Instituut van het
Erasmus MC te Rotterdam.
Namens de Opleidingscommissie wens ik u allen een
prettige zomer(vakantie)
René van der Lugt

VGN- Protocollen
De protocollencommissie heeft bij de samenstelling van de VGN-protocollen uiterste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter als gebruiker op
onvolkomenheden zijn gestuit, mail het door naar: e.rietra@antonius.net
en maak de commissie deelgenoot van uw vakkennis en kritische blik.
De commissie zal de opmerkingen, aanmerkingen, wensen en tips
zorgvuldig bestuderen en indien nodig correcties doorvoeren.
Gaarne voor 1 september as. reageren.

Nascholing wervelkolomafwijkingen
en de toegepaste gipsbehandeling

Secretariaat VGN
Uitterlier 15, 2678 TZ De Lier,
Tel. werk: 015 - 2 603 846
Fax werk: 015 - 2 603 828
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
Petervandenberg@wxs.nl
jruhe@zonnet.nl
Cfeijten@zeelandnet.nl
m.schaft@wxs.nl
truus.kalkman@ghz.nl
jr.wijma@hccnet.nl
vanderlugt@ortd.azr.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. P. van den Berg,
secretaris, vice-voorzitter

Op 12 november 2004 is er een herhaling van de
nascholing welke betrekking heeft op de wervelkolom en gipsbehandelingen daarvan.
De centrale onderwerpen zijn vanzelfsprekend
scoliose- en kyfose behandelingen.
Tijdens de vorige nascholing bleek er ook een grote
belangstelling te bestaan voor het behandelen van
wervelfracturen. Daarom willen we ook hieraan
aandacht besteden deze nascholing.
Om het programma zo interessant mogelijk te
maken voor iedereen, wil ik graag weten naar welke
onderwerpen jullie belangstelling uitgaat. Dit kun
je aangeven bij de aanmelding. Het wordt dan een
nascholing op maat!

De scholing zal ook deze keer weer plaatsvinden in
de St. Maartenskliniek te Nijmegen.
De uiterste aanmelddatum is 1 oktober as.
Bij minder dan 20 deelnemers zal de cursus niet
doorgaan. Als dat echter zo is worden de mensen
die zich aangemeld hebben zo snel mogelijk op de
hoogte gebracht. Gezien het grote succes van de
vorige nascholing is daar echter weinig kans op.
De kosten bedragen € 90,- pp inclusief lunch en
lesmateriaal.
Aanmelden: H.Cornelissen@maartenskliniek.nl
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dhr. J. Ruhe,
penningmeester
dhr. R. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra
Ron Groenwegen,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
Redactie 'In dit Verband'
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Tweede editie Delfts Blauwe Plekken Congres
Op 19 april 2004 jl. heeft de tweede editie
van dit Delftse congres plaatsgevonden.
De organisatie van dit congres was in de
gezamenlijke handen van de orthopaedisch
chirurgen, de algemeen chirurgen en de
gipsverbandmeesters van de Delftse Reinier
de Graaf Groep.
Tijdens deze editie van het Delftse congres
stonden een viertal onderwerpen centraal:
de evidence based behandeling van fracturen, schot- en steekwonden, sportletsels en
fracturen ontstaan op basis van osteoporose.
Tevens werden verschillende workshops
georganiseerd.

Voor de gipsverbandmeester was er een
interessante workshop door 3M voorbereid
over de nieuwe afneembare toepassingen
van Softcast.
Deskundige Nederlandse en verschillende
buitenlandse sprekers hebben, voor specialist en gipsverbandmeesters interessante
voordrachten op het brede terrein van de
traumatologie gegeven!
Fokke en Sukke sloten het congres op
gepaste manier af.
Jelle Wijma

Werkconferentie Kwaliteitsbeleid met de AVVV
Uit studies naar kwaliteitsbeleid van
de verpleegkundige en verzorgende
beroepsgroepen blijkt dat er door
beroepsverenigingen continue gestreefd
wordt naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Er zijn actieve commissies
en werkgroepen en er worden bruikbare documenten geproduceerd.
Vaak zijn de kwaliteitsbevorderende
activiteiten niet in onderlinge samenhang en is de status van de verschillende
documenten niet duidelijk. Een kwaliteitsbeleid kan dan de uitkomst bieden:
in een kwaliteitsbeleidsplan wordt
samenhang aangebracht in de vele
kwaliteitsbevorderende activiteiten
van de vereniging.
De Verenigde Gipsverbandmeesters
Nederland (VGN) heeft, als eerste
beroepsgroep uit de verpleging, op
16 juni 2004 de werkconferentie
kwaliteitsbeleid gevolgd. Deze werkconferentie is begeleid door de AVVV
en is onderdeel van de door het
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Ministerie van VWS gesubsidieerde
programma: samenhangend kwaliteitsbeleid.

Onderwerpen als onderzoek, intervisie
en kwaliteitscriteria verantwoorde zorg
werden besproken.

Het doel van de werkconferentie is om
aan de hand van verschillende
sterkte/zwakte analyses zicht te krijgen
op de stand van zaken op het gebied
van kwaliteitszorg. Een belangrijk instrument dat gehanteerd wordt is de
clustering van kwaliteitsinstrumenten
in de aandachtsgebieden van Casparie
en Klazinga. Gedurende de werkconferentie zijn gegevens verzameld om een
kwaliteitsbeleidsplan op te stellen. Het
plan bestrijkt een periode van vijf jaar;
het opgestelde actieplan bestrijkt een
periode van één jaar.

Prioriteit voor de korte termijn hebben
oa. contacten andere disciplines, opleidingserkenning en taakherschikking.
Op langere termijn wordt een betere
relatie met patiëntenverenigingen als
belangrijk ervaren. Ook zal worden
gekeken of we de ALV en regio avonden
aantrekkelijker kunnen maken om
zodoende meer leden te kunnen ontmoeten en tot een betere afstemming
kunnen komen van wat er leeft binnen
de vereniging.

Dat we al goed bezig zijn op commissie
niveau is alom bekend. Ook bestaan er
een aantal kwaliteitsdocumenten. Het
beroepsdeelprofiel is bijna klaar en er
wordt nagedacht over een kwaliteitshandboek.

Binnenkort zult u een ledenonderzoek
ontvangen waarin uw mening en ideeën
zullen worden gevraagd om te komen
tot een betere invulling in de directe
relatie van bestuur en haar leden.
Namens het bestuur,
Jelle Wijma

Jaargang 14, juni 2004

B.H. Bosker, Dr. C.C.P.M. Verheyen

Tevredenheid na hamerteencorrectie
door een resectieartrodese
83 patiënten (124 tenen) ondergingen een resectieartrodese van het PIP-gewricht,
wegens een rigide hamerteendeformiteit. De mate van tevredenheid, na een gemiddelde
follow-up van 4.5 jaar, werd geëvalueerd. Gegevens werden middels statusonderzoek en
telefonische enquête verkregen, tevens werden röntgenfoto’s beoordeeld op de mate van
consolidatie.
Inventarisatie

De afwijking kwam het meest
voor bij vrouwen en de tweede
teen was vaker aangedaan.
De indicatie betrof in 86% pijn.
Fixatie vond plaats door een
Kirschnerdraad (63 pt.) of hoedenpen (20 pt.).
Patiënten met een röntgenlogisch
bevestigde pseudartrose waren in
het algemeen minder tevreden
ten opzichte van de groep die
wel consolidatie bereikte.
In totaal was 76% van de patiënten
tevreden met het eindresultaat en
82% gaf aan de ingreep opnieuw
te willen ondergaan als de indicatie
zich weer zou voordoen.

kan er een onderscheid gemaakt
worden tussen een flexibele en een
rigide hamerteen waarbij de stand
van de hamerteen respectievelijk
wel en niet manueel te corriger
en is.3 Een dergelijke deformatie
geeft vaak aanleiding tot klachten
zoals bijvoorbeeld pijn in de
schoen. Dikwijls ontstaan clavusformaties ten gevolge van chronische irritatie op drukpunten hetgeen een ontsteking tot gevolg
kan hebben.

De etiologie van de hamerteendeformatie is multifactorieel. Het
kan onder andere geassocieerd
zijn met hallux valgus, trauma,
arthrose, arthritis, suikerziekte en
Introductie
neurologische aandoeningen.1,13,14
Een hamerteen is een deformatie De incidentie van hamerteenvan de voorvoet, waarbij er sprake deformaties neemt toe met de
is van een flexiestand in het proxi- leeftijd met een piek tussen het
male interphalangeale gewricht
40ste en 70ste levensjaar6,12 en
(PIP). Als er tevens een (hyper)komt vaker voor bij vrouwen.2,6
extensie stand van het metatarsale Correctie van de hamerteen is
phalangeale gewricht (MTP)
waarschijnlijk de meest uitgevoerde
bestaat, betreft het een klauwteen orthopedische ingreep op de
(fig. 1). Bij lichamelijk onderzoek poliklinische behandelkamer.8

Het is dan ook opvallend dat in
de literatuur slechts een beperkt
aantal onderzoeken naar de resultaten en tevredenheid van deze
ingreep zijn verricht. Het doel
van deze retrospectieve studie was
dan ook het inventariseren van
de tevredenheid na hamerteencorrectie door een PIP-resectieartrodese met tijdelijke fixatie.
Patiënten en methoden

Van de patiënten die van 1995
tot en met medio 2003 aan een
hamerteen geopereerd werden
in de Isalaklinieken in te Zwolle
werden de polikaarten en röntgenfoto’s opgezocht en geïnventariseerd volgens een vast schema.
Tevens werd telefonisch een vragenlijst ingevuld.
1 Statusonderzoek: De volgende

items werden genoteerd: personalia (leeftijd, geslacht, datum
van de ingreep), comorbiditeit
(diabetus mellitus, reumatische
arthritis, vasculaire afwijkingen),
klacht (aard en duur), lichamelijk onderzoek (stand voeten en
tenen, clavusformaties, rigide
of flexibele deformiteit, andere
voorvoet afwijkingen), operatie
(gelijktijdige ingrepen, technieken), nabehandeling (duur
van de stabilisatie en immobilisatie, tijdstip verwijdering),
complicaties (infecties, re-operatie) en röntgenfoto’s (consolidatie).
2 Vragenlijst: Een inventarisatie

van de mate van tevredenheid
werd verkregen door middel
Figuur 1: Klauw- en hamerteen.
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van een telefonische enquête.
Gevraagd werd of de voornaamste reden voor de ingreep
pijn of cosmetisch van aard was,
hoe de patiënt het resultaat na
de ingreep inschat (uitstekend,
goed, matig of slecht) en naar
gebruik van orthopedisch
schoeisel of steunzolen.Tot
slot werd de vraag voorgelegd
of de patiënt opnieuw dezelfde
hamerteencorrectie zou willen
ondergaan indien de indicatie
zich zou voordoen.
Operatieve techniek

Lokale anesthesie wordt middels
een lidocaïne injectie volgens
Oberst toegediend. Met de patiënt
in rugligging wordt de voet gejodeerd en afgedekt met een gatdoek.
Een horizontale ellipsvormige
incisie, door huid en pees, over
het PIP-gewricht van de aangedane teen waarbij een eventuele
clavusformatie wordt geëxcideerd.
Na een capsulaire en ligamentaire
release worden de condylen van
de proximale phalanx verwijderd
met een snijdende beentang. Met
een curette of knabbeltang wordt
het gewrichtskraakbeen van de
midphalanx verwijderd. Indien
nodig voor adequate correctie
wordt de flexorpees doorgenomen.
In de gewenste stand wordt een
Kirschnerdraad door het DIPen PIP- gewricht geboord of met
een extra-ossale hoedepen ondersteund; dit voor 3 weken. De
incisie wordt met ethylon in één
laag gesloten (tenodermodese).
Na hamerteencorrectie wordt
een drukverband aangelegd en
>>
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Figuur 2: de postop-schoen.

De meeste patiënten beoordeelden het eindresultaat dan ook op
basis van pijnverlichting. Het
recidiveren van de deformatie
werd door de meeste patiënten
niet als hinderlijk ervaren, zolang
er maar geen pijn in het spel was.

Discussie en conclusies

de laatste 4 jaar werd een voorvoet
ontlastende postoperatieve schoen
gebruikt gedurende 3 weken
(fig. 2).
Resultaten

In de periode maart 1995 februari 2003 konden van 83
patiënten, bij wie 124 hamerteencorrecties werden uitgevoerd in
de Isalaklinieken Zwolle, de
gegevens worden verzameld. Het
betrof 68 vrouwen en 15 mannen
met een gemiddelde leeftijd van
57 jaar (16-87). De gemiddelde
follow-up bedroeg 4.5 jaar (8-109
maanden).
Klacht voor de ingreep

Aantal

Pijn

86%

Cosmetisch

6%

Overig

8%

Tabel 1: Indicatie stelling.

De voornaamste indicatie voor
de ingreep was pijn (tabel 1). Een
pijnlijke clavusformaties op het
dorsum van het PIP-gewricht
kwam in 83% van de patiënten
voor. Naast de hamerteendeformatie werd in 78% melding
gemaakt van een voetafwijking.

Tijdelijke K-draadfixatie vond bij
92 tenen van 63 patiënten plaats
terwijl de overige 32 tenen van
20 patiënten met een hoedepen
ondersteund werden. De tevredenheid staat vermeld in tabel 2.
Van de 124 hamertenen kwam
67% aan de tweede (83 deformaties), 20% aan de derde (25
deformaties), 11% aan de vierde
(13 deformaties) en 2% aan de
vijfde teen voor (3 deformaties).
De resultaten per teen staan vermeld in tabel 3; de complicaties
van de gehele groep zijn weergegeven in tabel 4.
Bij ongeveer 1/3 van de patiënten
waren postoperatieve röntgenfoto’s
beschikbaar waardoor in totaal 43
tenen beoordeeld konden worden
op de mate van consolidatie. De
laatste foto, gemiddeld 37 maanden (7 wkn-79 mnd) postoperatief, werd beoordeeld. Van de 28
patiënten waren 20 met een Kdraad behandeld en 8 middels
een hoedenpen.
Tabel 5 geeft een beeld van de
relatie tussen tevredenheid en
consolidatie.

Ondanks het feit dat de hamerteen een veel voorkomende teenafwijking is, kan het klinisch
toch lastig zijn deze van een
klauwteen te onderscheiden.
Voor de flexibele variant van
beide typen is de behandeling
identiek namelijk een buigpeestranspositie . Voor een rigde
hamerteen is een PIP-resectieartrodese of resectieartroplastiek
meestal afdoende terwijl voor
een klauwteen vaker aanvullend
een release rond het MTPgewricht en strekpeesverlenging
noodzakelijk zijn. De indicatie in
de beschreven groep betrof rigide
hamertenen maar het is zeer
waarschijnlijk dat er sprake is
geweest van onderbehandeling
waar het eigenlijk een uitgesproken klauwteen betrof.
In deze studie bleek dat pijn de
voornaamste indicatie (86%)
voor de ingreep was. In een vergelijkbare studie door Coughlin
et al. was dit 78%3.

Ons onderzoek bevestigt andere
resultaten waaruit blijkt dat de
hamerteendeformatie met name
aan de tweede teen voorkomt.9
Beweerd wordt dat een langere
2de teen mogelijk een risicofactor voor het ontstaan van de
afwijking kan zijn.3 Dhukaram
et al7 noemt de mogelijkheid van
het dragen van te kleine schoenen.
Tevredenheid over correctie van
de deformatie aan de tweede teen
was niet hoger dan bij de andere
tenen terwijl het dan toch enigszins verrassend is dat pseudartrose
het minst lijkt op te treden bij
digitus 2. In het algemeen namelijk, lijkt het voorkomen van
pseudoartrose een verband te
hebben met een lagere tevreden- >>

Dig. 2

Dig. 3

Dig. 4

Dig. 5

Uitstekend of Goed

48/66 ptn

14/18 ptn

10/11 ptn

3/3 ptn

(73%)

(78%)

(91%)

(100%)

Pseudartrose

11/30 tenen 3/7 tenen

4/6 tenen

-

(radiologisch)

(37%)

(67%)

(-)

(43%)

Tabel 3: de resultaten per teen.
K-draad
Uitgelopen draad/ pen
Standsafwijking

2 ( 2%)

hoedepen
5 (17%)

24 (25%)

5 (17%)

29 (23%)

8 ( 8%)

5 (17%)

13 (10%)

Infectie

1

1 ( 3%)

2 ( 2%)

( 1%)

Tabel 4: complicaties.
Tenen

Uitstekend of Goed

Pseudartrose

10 (33%)

3/5 ptn(60%)

Consolidatie

20 (66%)

14/15 ptn(93%)

K-draad

Hoedenpen

Totaal

Uitstekend

32%

20%

29%

Hoedepen

Goed

49%

40%

47%

Pseudartrose

8 (62%)

1/4 ptn(25%)

Matig

11%

15%

12%

Consolidatie

5 (38%)

3/4 ptn(75%)

Slecht

8%

25%

12%

Totaal

Opnieuw? Ja/nee

86/14%

70/30%

82/18%

Aantal patiënten

63

20

83

Pseudoartrose

18 (42%)

4/9 ptn(44%)

Consolidatie

25 (58%)

17/19 ptn(90%)

Tabel 5: de relatie radiologische doorbouw en resultaat.
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7 ( 6%)

Gevoelsstoornissen

K-draad

Tabel 2: de resultaten (percentages aantal patiënten).

Totaal
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heid. Een mogelijke oorzaak
kan zijn dat pseudoartrose meer
kans geeft op een recidief van de
hamerteenstand en pijn. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat
röntgenfoto’s postoperatief in
het algemeen niet routinematig
gemaakt worden maar naar aanleiding van persisterende klachten,
vaker bij relatief “ontevreden”
patiënten. Dan zou het aannemelijk zijn dat het percentage
pseudoartrose voor de gehele
groep wel eens lager zou kunnen
zijn dan de 42% in de subgroep
waarvan wel foto’s gemaakt zijn.
In de literatuur wordt het percentage pseudoartrose tussen
10 en 50% opgegeven.9

Dit onderzoek leent zich niet
voor statistisch verantwoordde
uitspraken en daarom wordt in
deze beschouwing niet ingegaan
op vergelijkingen van kleine
groepen of uitspraken gebaseerd
op enkele patiënten. De studie
had tot doel de tevredenheid na
een correctie van een rigide
hamerteen in beeld te brengen;
dan blijkt dat globaal 80% tevreden was of de ingreep weer zou
ondergaan.

GiGaGipslinks
www.nvvn.org.voorlichting/ULN
Informatie voor arts en apotheker.

Site over aandoeningen van de 3 armzenuwen.
Duidelijke tekeningen en uitleg over bovenstaande
aandoeningen.
www.spreekuurthuis.nl/themapag.html
Site over medische informatie pijn chronische en
neuropatische pijn.

In totaal was 76% van de patiënten tevreden met het eindresultaat en 82% gaf aan de ingreep
opnieuw te willen ondergaan als
de indicatie zich opnieuw voor
zou doen. In de studie van
Coughlin et al. was de tevredenheid vergelijkbaar (84%)3 en in
een andere studie 50%.9
Uitspraken tussen verschillen in
fixatie met K-draad of hoedenpen kunnen op grond van de data
niet gedaan worden. In onze
kliniek is het nu gebruikelijk
de K-draad toe te passen.

Op deze site wordt uitvoerig ingegaan op verschillende soorten pijn, zoals: schouder-nekpijn, osteoporose,vaatlijden en pijn van het houdings en
bewegingsapparaat.
http://home.zonnet.nl/aalst
P.D. pijnlijke diagnose.

Baanbrekend onderzoek posttraumatische dystrofie
in Nederland 1992-2004.
Site over alle aspecten van P.D., onderzoek, diagnose,behandeling, medicatie etc.
B.H. Bosker,

www.wandelroute.info

co-assistent

Leuke site voor wandelaars.

dr. C.C.P.M. Verheyen,

Wandelroutes, tips en wandelarrangementen.
Aardige links voor ander recreatief vertier en fietsroutes.

orthopedisch chirurg
Wat betreft de nabehandeling
hebben we de indruk dat de
postop-schoen een adequate
bescherming tegen pijn en
ongemak geeft en enige mobilisatie goed toelaat; specifiek
onderzocht is dit niet.

Isala Klinieken
Locatie Weezenlanden
postbus 10500
8000 GM Zwolle
e-mail:
c.c.p.m.verheyen@isala.nl

www.graancirkels.tk/
Prachtige site over graancirkels. Of je erin geloofd

of niet, ze zijn de moeite waard om te bekijken.
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De gemodificeerde gipsschoen
na een correctie osteotomie
Met grote regelmaat wordt er een gipsschoen gemaakt, o.a. als nabehandeling van een
correctie osteotomie volgens Hohmann. Deze schoen is een modificatie op de bekende
gipsschoen. De aanpassing stelt de gipsverbandmeester in staat om de hallux in elke
gewenste stand te immobiliseren. Meestal wordt als osteosynthese materiaal alleen een
vicryldraad gebruikt. De gipsschoen moet dus optimale immobilisatie waarborgen.
Een subcapitale correctie osteotomie volgens Hohmann is één
van de vele operatietechnieken
die kan worden toegepast als behandeling van een hallux valgus.
De techniek van het vervaardigen
van de gipsschoen is in de loop der
jaren helemaal aangepast aan de
operatietechniek, zodat de operatiemethode en de gipsschoen
onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

hebben gelopen kunnen ook een
HV ontwikkelen.
Etiologie
De aandoening komt twee tot
drie maal vaker voor bij vrouwen
dan bij mannen en 60% van de
patiënten hebben een positieve
familieanamnese.

Onderzoek
Naast deze extrinsieke factoren,
spelen zeker ook intrinsieke facNa een kleine, eerste inventarisatie toren een rol. Er is een duidelijke
bleek dat veel ziekenhuizen in het relatie tussen pronatie van de
voet en het ontstaan van HV.
Rijnmondgebied verschillende
Inzakking van het mediale voetapplicaties en/of immobilisaties
toepasten als nabehandeling van gewelf geeft een elevatie van de
een hallux valgus operaties. Verder eerste metatarsaal. Er ontstaat
een draaiende beweging om de
onderzoek werd daarom gedaan
lengteas van de eerste metatarsaal
in enquête vorm en ik heb me
en tegelijkertijd neemt de hoek
verdiept in de beschikbare litetussen de eerste en tweede metaratuur. Daarnaast richtte mijn
onderzoek zich op het draagcom- tarsaal toe.
De voet wordt breder en de eerfort, wat voor de patiënt natuurste metatarsaal gaat steeds meer
lijk heel belangrijk is.
in varus staan. Op deze manier
ontstaat een continue disbalans,
Hallux valgus (HV)
waardoor de valgus van de hallux
Pathologie
toeneemt, maar ook de varus van
Een HV is een vervorming van
de grote teen die wordt gekarak- de eerste metatarsaal. 1
teriseerd door drie essentiële factoren:
Operatie indicatie
1 valgus van de eerste teen ter
De voornaamste klacht - en ook
hoogte van het metatarsofalan- de indicatie tot een operatie - is
geale gewricht
pijn ter plaatse van de “knok”.
2 mediaal uitsteken van de kop
Door de standsverandering provan het os metatarsale I
mineert het kopje van de eerste
3 varus van het os metatarsale I
metatarsaal een geeft druk en
wrijving in de schoenen. Door
Het gebruik van schoeisel, “verdeze druk en wrijving ontstaat
keerd” schoeisel, speelt een rol,
dikwijls een irritatie van de huid
maar is niet de oorzaak. Lang niet en de weke delen. Ook kan een
alle patiënten met “verkeerd”
slijmbeursontsteking ontstaan en
schoeisel ontwikkelen een HV.
op de lange termijn kan artrose
Mensen die nooit op schoenen
optreden.
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Naast de klachten van de “knok”
ontstaat ook een verhoogde druk
onder het kopje van de tweede
metatarsaal. Dit geeft extra eeltvorming en soms een synovitis
van het MTP gewricht.
Verder kan er een hamerteenstand
van de tweede teen ontstaan en
nestelt de grote teen zich geleidelijk onder de andere tenen.
Subcapitale correctie
osteotomie volgens
Hohmann

W.G. Hohmann is geboren in
1880 in Duitsland. De subcapitale
correctie-osteotomie volgens
Hohmann wordt uitgevoerd bij
een HV waarbij de hoek tussen
de eerste en tweede metatarsaal
kleiner is dan 15 graden. Wanneer
de hoek groter is dan 15 graden
moet er een proximale osteotomie
gedaan worden.
De operatie
De beschrijving hieronder is de
techniek die in ons ziekenhuis
vaak gebruikt wordt. De operatie
wordt onder bloedleegte gedaan.
Er wordt een dorsomediale longitudinale incisie gemaakt over
het eerste metatarsophalangiaalgewricht. De huidzenuw wordt
opzij gehouden en de pees van de
abductor halluces longus wordt
opgezocht en van het kapsel los
gesneden en gemobiliseerd. Deze
pees ligt meestal vrijwel plantair
Daardoor werkt deze abductor
bijna als flexor. Hij blijft overigens distaal wel vast zitten op de
grondphalanx van de hallux.
Vervolgens wordt subcapitaal het
periost T-vormig geïncideerd.
Het periost wordt afgeschoven.

Met een beiteltje wordt een wig
gemarkeerd met de basis naar
medioplantair.
Proximaal daarvan worden twee
boorgaatjes gemaakt, welke later
gebruikt worden voor de matrashechting om het kapsel weer op
de schacht te hechten.
Daarna wordt de wig gezaagd
met de oscillerende zaag en verwijderd. Hierbij moet opgemerkt
worden dat er een spaan lateraal
op de schacht van de metatarsaal I
blijft staan.
Het kopje wordt gemobiliseerd
en verschoven naar lateraal en iets
naar plantair.
Ter fixatie wordt het gewrichtskapsel gehecht op de schacht
van de eerste metatarsale via de
boorgaatjes die eerder al waren
geboord. Dit wordt gehecht met
een vicryldraad (fig. 1).

Figuur 1

Daarna wordt het periost weer
gesloten en de abductorpees wordt
met een hechting naar dorsaal
getrokken en daar vastgehecht
op het gewrichtskapsel.
De trekkracht van deze pees is
nu verlegd naar mediaal en helpt
weer als abductor de hallux in de
gecorrigeerde stand te houden.2
De huid wordt gesloten en de
patiënt krijgt een gipsspalkje voor
twee weken of een drukverband
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voor een paar dagen. Dit is afhankelijk van de operateur.
Nabehandeling

De patiënt wordt nabehandeld
met een gipsschoen tot 6 weken
postoperatief.
Het doel van de gipsschoen is de
osteotomie te laten consolideren
en de peestranspositie te laten
genezen zonder dat er spanning
op staat. De hallux moet dus
geïmmobiliseerd worden in
lichte varus en plantairflexie.
De patiënt mag volledig belasten
wanneer de gipsschoen is aangelegd. Na 6 weken wordt de schoen
verwijderd en wordt klinisch
onderzocht of de osteotomie is
geconsolideerd.
Modificatie van de gipsschoen
De gipsschoen, zoals hieronder
beschreven, wordt met name gemaakt als nabehandeling na een
Hohmann osteotomie. De aanpassing, een spalk van calciumgips, maakt het mogelijk om eerst
de hallux in de gewenste stand te
verkrijgen en ook te behouden
waarna vervolgens een gipsschoen
wordt aangelegd.
Naast bovenstaande voordelen
draagt de schoen tevens bij aan
een voorspoedige wondgenezing.
Overigens gebruiken we deze
techniek bij alle hallux aandoeningen omdat de hallux optimaal
geïmmobiliseerd is.

Vervolgens met de 2,5 cm brede
synthetische watten een spica
aanleggen rondom de hallux.
Daarna gaat de 7,5 cm brede tricot over de voet tot ongeveer een
handbreedte boven de malleoli.
Een ruime laag watten vanaf de
tenen tot boven de enkel, waarbij
je proximaal op de wreef een
extra dikke laag neerlegt. Dit is
ook de proximale begrenzing van
het gips en geeft dus een extra
zachte rand.
Dit is belangrijk, omdat de pezen
van met name de m. tibialis anterior en de m. extensor hallucis
longus daar promineren. De wattenlaag wordt gecomprimeerd
met de pre-tape. Het is makkelijk om nu alvast de polsterlaag
te knippen in de vorm zoals de
schoen straks gaat worden, met
1 cm extra ruimte om mooie
zachte randen te krijgen. Bij de
hallux geef je dorsaal een knipje
waar daar straks de spalk omheen
gaat.
De gipslonguette komt plantair
te liggen. Wanneer je de spalk
lateraal aan laat liggen, kun je
mediaal het gips in model knippen. Het is de bedoeling dat de
mediale begrenzing dorsomediaal verloopt. Distaal, bij het litte-

ken, laat je de spalk meer dorsaal
verlopen. Dit draagt bij aan een
droge, goede wondgenezing.
Bij de hallux gekomen, laat je de
spalk nog ongeveer twee tot drie
centimeter uitlopen, deze “flap”
gaat bijna circulair om de hallux
heen. Let erop dat de spalk niet
kan gaan snijden tussen de twee
tenen. Al het overtollige gips
wordt weggeknipt. Je laat wel een
teenplateau staan welke straks
verstevigd wordt met kunststofgips (fig. 3).
Wanneer de spalk is aangelegd
kun je de tricotkous van de hallux omslaan.
Nu is het moment gekomen om
de hallux in lichte varus en plantairflexie te zetten.
Deze stand hou je net zolang vast
tot het gips hard is geworden. Je
weet nu zeker dat de stand niet
zal veranderen tijdens de verdere
werkzaamheden (fig. 4).

Figuur 6

seerd en staat in de juiste stand,
de beide malleoli zijn vrij en ook
proximaal op de wreef zit geen
gips. Er zit wel een dikke, zachte
rand om druk- en schuurplekken
te voorkomen (fig. 5 en 6)

Figuur 3

Figuur 4

Werkwijze (fig. 2)

De smalle tricotkous (2,5 cm)
inknippen tot ongeveer de helft
en om de hallux plooivrij aanleggen.
Figuur 2

Figuur 5

De schoen wordt vervolgens vervaardigd uit twee rolletjes kunststofgips.
Om te voorkomen dat de patiënt
kan glippen in de schoen is het
nodig om bij de achillespees hoog
op te gipsen en goed te modelleren. Verder dient extra aandacht
gegeven te worden aan het teenplateau. Het moet stevig genoeg
worden, zodat het niet gaat breken wanneer de patiënt de voet
afwikkelt met lopen.
Om de spalk extra te fixeren, wordt
gebruik gemaakt van een smalle
reep cast, deze wordt verwerkt
met de rest van het plateau.
De hallux is totaal geïmmobili27

Uitkomsten patiëntenenquête
33 patiënten hebben meegedaan
aan de enquête. 1 patiënt ontwikkelde postoperatief trombose
in is verder uitgesloten van het
onderzoek.
De groep bestond voor 10% uit
mannen (19-81 jaar).
26 patiënten kregen 3 dagen post
operatief de gipsschoen de rest na
twee weken. Dit hangt af van de
operateur.
Er wordt veel pijn aangegeven
de eerste 4 dagen na de operatie.
De eerste twee weken is de
patiënt niet in staat veel te lopen
omdat de schoen dan regelmatig
knelt. Door de zwelling zijn ze
genoodzaakt veel te zitten.
Na ongeveer 3 weken is iedereen
in staat “gewoon” de hele dag te
lopen. Iedereen kon de enkel vrij
bewegen.
>>
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De gipsschoen wordt als koeler
en steviger ervaren dan het operatieverband. Meer dan de helft
geeft aan dat de voet niet zweette
in het gips.
We zagen nooit maceraties of
wondinfecties bij het verwijderen
van het gips.
Een patiënt is eerder retour gekomen in verband met een drukplek
tussen de hallux en de tweede teen.
Bijna alle patiënten klagen over de
klittenbanden van de loopzool.
Deze kruisen proximaal op de
wreef, daar waar juist geen gips
zit. De truc om de klittenbanden
anders te laten kruisen wordt
vaak als ingewikkeld ervaren.
Veel patiënten vinden daar een
oplossing voor, variërend van een
pleister op de huid tot een “bouw-

Verband

tekening” om de loopzool te
modificeren.

De gipsschoen komt heel gunstig
uit het onderzoek. De loopzool
daarentegen geeft wel veel klachten.

Conclusies

Uit het literatuuronderzoek blijkt,
dat over deze gemodificeerde gipsschoen niets te vinden is op papier
of welk ander medium dan ook.
Dit is opmerkelijk daar hij bij
ons succesvol wordt vervaardigd.
Deze techniek staat garant voor
een volledige immobilisatie van
de hallux in elke gewenste stand.
De conclusie van het patiëntenonderzoek is dat de gipsschoen over
het algemeen goed zit en weinig
klachten geeft. Het draagcomfort
is zeer hoog te noemen.
De wondgenezing is voorspoedig.
Er zijn geen maceraties of infecties
opgetreden gedurende dit onderzoek.

Aanbevelingen

Het is zinvol om deze techniek
als aanvulling op de bestaande
technieken te introduceren
onder de gipsverbandmeesters.
Tevens, maar dan bevind ik mij
op het gebied van de orthopeed,
zou deze gipstechniek kunnen
bijdragen aan een andere operatietechniek, bijvoorbeeld door geen
gebruik te maken van K-draden
of iets dergelijks.
De uitkomsten van het patiëntenonderzoek op het gebied van pijn
en mobiliteit na de operatie maken
duidelijk dat goede informatie en
nazorg heel veel moeilijkheden
kan voorkomen.

Er is inmiddels een informatiefolder ontwikkeld om op deze
manier de patiënt goed te informeren.
De huidige loopzool moet aangepast worden of van een andere
firma betrokken worden.
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Een nieuwe behandelmethode van de sleepvoet
door middel van de implanteerbare 2-kanaals
peroneus stimulator
Sinds de introductie van elektrische stimulatie in de geneeskunde (de pacemaker in de
cardiologie), wordt deze methode van behandeling in toenemende mate in de neurochirurgie
en ook de revalidatie toegepast. De eerste toepassing hiervan voor motorisch herstel werd
in 1961 beschreven, waarbij elektrische stimulatie van de n. peroneus communis door de
huid heen werd toegepast voor herstel van een sleepvoet. Als gevolg van enkele hardnekkige
problemen met oppervlakte stimulatie systemen is in de tachtiger jaren in Twente de ontwikkeling van een implanteerbaar peroneus stimulatie systeem gestart en na verschillende
testen in 1999 goedgekeurd voor toepassing bij de mens. In dit artikel wordt het stimulatie
systeem, de werking en de eerste resultaten bij de mens beschreven.
De sleepvoet

De sleepvoet of klapvoet kenmerkt
zich door het onvermogen tijdens
het lopen de voorvoet te heffen.
Deze aandoening is een bekend
probleem bij patiënten na een
cerebro-vasculair accident (CVA)
of ander centraal letsel. Bij deze
aandoeningen zijn de motorische
commando’s die normaal vanuit
de hersenen via de zenuwen naar

de spieren worden afgegeven, geheel of gedeeltelijk onderbroken.
Doordat de signalen niet (volledig)
bij de spieren terecht komen zijn
de bewegingen van de voet gestoord
hetgeen resulteert in afname van
mobiliteit.
In het verleden zijn verschillende
methoden ontwikkeld om het
slepen van de voet tijdens het
28

lopen te corrigeren. De meest
gebruikte methoden zijn speciaal
schoeisel en beugels (orthesen)
die de voet in een vaste positie ten
opzichte van de enkel houden en
elektrische stimulatie (ES) op de
huid, de zgn. oppervlakte stimulatie. Bij ES worden de spieren die
de beweging van de voet reguleren
kunstmatig gestimuleerd. Vergeleken met het gebruik van speciaal

schoeisel of een orthese heeft ES
een aantal voordelen: het geeft
een natuurlijker looppatroon, het
gaat spieratrofie tegen, het werkt
positief t.a.v. de doorbloeding van
het been en het heeft cosmetische
voordelen.
Oppervlakte stimulatie
van de n. peroneus

Bij patiënten die onvoldoende
controle hebben over de bewegingen van de voet, met name in
de zwaaifase van het been tijdens
lopen, wordt ES al lange tijd toegepast1-3. De techniek die hierbij wordt gebruikt is elektrische
stimulatie van de n. peroneus
communis door de huid heen
waardoor de spieren die de voet
heffen geactiveerd worden (fig.1).
De n. peroneus communis wordt
hierbij ter hoogte van het kopje
>>
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Figuur1. Schematische weergave van de peroneus zenuw

Figuur 2a: de implanteerbare 2-kanaals n. stimulator.

en zijn vertakkingen.

Inzet: detail opname van de elektrode.

Figuur 2b: de zender wordt op het
onderbeen gedragen boven de
onderhuidse ontvanger. Een scha-

van de fibula gestimuleerd. De
stroom voor de stimulatie wordt
geleverd door een batterij en komt
in werking door een signaal van
een schakelaar als de hak van de
vloer wordt getild en stopt als de
hak weer op de vloer wordt gezet.
Uit een enquête onder een grote
groep gebruikers van oppervlakte
stimulatie blijkt dat deze techniek
een aantal nadelen heeft die moeilijk te vermijden zijn. Deze zijn
ondermeer een ongedifferentieerde
aspecifieke stimulatie van de twee
peroneus zenuwtakken, waardoor
de beweging vaak onnatuurlijk
en onvolledig en niet in balans is;
het juist plaatsen van de elektrode
op de huid boven de zenuw vaak
moeilijk is en/of er irritatie ontstaat van de huid op de plaats van
de elektroden. Als gevolg van deze
problemen heeft oppervlakte stimulatie naast een verminderde
functionaliteit ook een beperkte
toepasbaarheid.

Sleepvoet correctie met een
geïmplanteerde stimulator

De problemen die optreden bij
oppervlakte stimulatie kunnen
worden vermeden door directe
stimulatie van de zenuw via een
geïmplanteerd systeem4. Hiertoe
is in de jaren 80-90 in Twente
in een samenwerking tussen de
Universiteit Twente (Elektrotechniek), het revalidatiecentrum ‘t
Roessingh en de afdeling neurochirurgie van het Medisch Spectrum Twente, een n. peroneus
stimulator systeem met 2 kanalen
ontwikkeld, dat bestaat uit een
implanteerbaar deel (fig.2a + inzet)
en een extern deel (fig.2b) 5. De
controle over de stimulatie wordt
ook bij dit systeem geregeld door
een schakelaar die onder de hiel
is aangebracht.
Het voordeel van dit stimulatiesysteem is dat het de twee takken
van de n.peroneus zenuw, de
superficialis en de profundus,

afzonderlijk kan stimuleren
(fig.1), hetgeen een uitgebalanceerde voetbeweging mogelijk
maakt.
In tabel 1 wordt een overzicht
gegeven van de motorische reacties van de spieren die door deze
twee peroneus takken geïnnerveerd worden. Gedurende de
zwaaifase tijdens het normale
lopen geeft de activiteit van de
m. tibialis anterior tezamen met
de twee andere dorsiflexoren (de
m.extensor digitorum longus en
m.extensor hallucis longus) dorsiflexie van de voet/tenen, terwijl
een adequate balans van de voet
wordt gehandhaafd door de eversie acties van de m.peroneus longus en brevis, en de inversie actie
van de m.tibialis anterior.
Na uitvoerige laboratorium experimenten werd in de jaren negentig een prototype van de stimulator getest in dieren.

kelaar onder de hiel geeft signalen
door aan de zender voor het aanen uitschakelen van de stimulatie.

Dit heeft geleid tot het huidige
bij onze patiënten toegepaste systeem6 (fig. 2). Een gedetailleerde
beschrijving van het systeem is
recentelijk elders gepubliceerd7.
Implantatie

Bij de implantatie worden onder
de knie van het hemiplege been
de n. peroneus profundus en
superficialis geïdentificeerd
(fig.3a). Met een hand-stimulator wordt peroperatief de juiste
plaats van de elektroden bepaald
door op verschillende plaatsen te
stimuleren en de bewegingen van
de voet te observeren. De elektroden worden vervolgens op de
geïdentificeerde plaatsen onder
het epineurium geplaatst. Door
de subepineurale positie van de
elektroden wordt een stabiele
>>

Tabel 1: Actie van de belangrijkste spieren die door de n. peroneus superficialis en profundus worden aangestuurd.
n. peroneus superficialis
Spierbeweging

Dorsiflexie
Plantairflexie
Inversie
Eversie

peroneus
longus
••

n. peroneus profundus

peroneus
brevis

tibialis
anterior

ex. hall
longus

•

•

•

ex. digi
longus

•
••
••

••

•

•
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peroneus
tertius

in dit
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Figuur 3a: het onderbeen met daarop
schematisch aangegeven het verloop
van de n.peroneus onder de huid en
de plaats van het fibula kopje.
Inzet: detail
opname van
sub-epineuraal
geplaatste

Figuur 3b: röntgenfoto

elektrode.

van een onderbeen met
geïmplanteerde stimulator.

ligging en lage stimulatie sterkte
gewaarborgd (fig. 3a inzet).
De stimulator wordt in een pocket
onder de huid van het onderbeen
geplaatst (zie ook fig. 3b). Ongeveer twee weken na de implantatie
wordt begonnen met de stimulatie
van de nn. peronei.
Resultaten

In mei 2000 is een klinisch
onderzoek gestart om de werking
en veiligheid van de 2-kanaals
implanteerbare stimulator bij de
mens te onderzoeken. In deze studie
zijn 5 patiënten geïncludeerd die
het implantaat hebben gekregen6.
In een vergelijkbare veiligheidsstudie is in het Salisbury District
Hospital (Salisbury, Engeland) bij
5 andere patiënten het systeem
getest. In dit artikel worden alleen
de Nederlandse resultaten
beschreven.
De patiënten zijn 3 mannen en
2 vrouwen, met een gemiddelde
leeftijd van 46 jaar (37-60 jaar)
op het moment van de inclusie.
Allen hadden een sleepvoet als
gevolg van een CVA en daaropvolgend een stabiel neurologisch
beeld gedurende langer dan een
jaar. Voor inclusie in de studie
werden allen gescreend m.b.t.
eerder gebruikte sleepvoet-corrigerende hulpmiddelen zoals beugels of oppervlakte stimulatie.
Twee patiënten hadden het
gebruik van een beugel gestopt
vanwege huidirritatie op de plek
waar de beugel over de kuit wreef.
Twee patiënten hadden weliswaar
veel plezier gehad van oppervlakte
stimulatie t.a.v. het motorisch
resultaat, doch waren daarmee gestopt als gevolg van problemen bij
het positioneren van de elektrode
op de huid en/of huidirritatie op
de plaats van de elektrode op de
huid.

Tijdens de operatie hadden alle
vijf een goede dorsiflexie- en
eversie beweging bij stimulatie
van respectievelijk de n.peroneus
profundus en superficialis takken.
Ongeveer twee weken na implantatie werd, na wondcontrole, elektrische stimulatie therapie gestart.
Eerst werden de afzonderlijke
bewegingen van de twee kanalen
geobserveerd en geanalyseerd en
vervolgens de gecombineerde
beweging van de 2 kanalen geoptimaliseerd. Gedurende de
eerste dagen tot weken na
implantatie en gebruik van de
stimulator werd soms enig fysiek
ongemak in de zin van spierpijn
ervaren. Deze pijn verdween
steeds na enige weken therapie.
Als veiligheidscontrole werden
voorafgaande aan en drie maanden
na de implantatie voortgeleidingsmetingen uitgevoerd aan de
zenuwen die elektrische gestimuleerd werden. Er werden geen
verschillen in geleiding gevonden
waaruit kan worden geconcludeerd
dat de neurofysiologische condities van de zenuwen onveranderd
waren.
Teneinde de motorische responsies
van de 2 kanalen afzonderlijk én

gecombineerd te bepalen, zijn
moment-metingen aan de voet bij
isometrische condities uitgevoerd
en bewegingsanalyses gedurende
lopen in het gangbeeld-lab. Bij
alle patiënten werden voor zowel
dorsiflexie als eversie lineaire
relaties gemeten tussen stimulatie
sterkte en functionele uitkomst
(kracht). Hieruit kan worden
geconcludeerd dat stimulatie
sterkte en dus functionele uitkomst
nauwkeurig ingesteld kunnen worden met het stimulatie systeem.
Postoperatief werden van alle
deelnemers gedurende de eerste
10 weken en op gezette tijden
enkele metingen uitgevoerd.
Gedurende deze periode nam
de loopsnelheid toe met 20% en
de loopafstand, bij comfortabele
loopsnelheid gedurende 6 minuten, met 15 %. De voorlopige
resultaten laten ook zien dat de
benodigde stimulatie sterkte
(spanning) voor een optimale
beweging constant blijft in de
tijd. Dit bevestigt onze eerdere
conclusie dat niet alleen de
zenuw intact blijft bij de procedure maar ook dat weinig bindweefsel (elektrische isolatie) wordt
gevormd tussen de zenuw en de
elektroden.
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Conclusie

Concluderend kan worden
gesteld dat de voorlopige resultaten met de implanteerbare
2-kanaals peroneus stimulator
laten zien dat het systeem veilig is
en functioneert zoals voorspeld,
i.e. door afzonderlijk in te stellen
stimulatie van de 2 peroneus
takken het balanceren van de
voet verbetert. Tijdens gebruik
van het systeem verbetert hierdoor de hielplaatsing en wordt
de loopsnelheid vergroot.
Tenslotte is het systeem eenvoudig
in gebruik en geeft de elektrische
stimulatie geen ongemak. Al met
al lijkt dit systeem een welkome
aanvulling te zijn als therapie
voor de sleepvoet!
Een uitgebreide vervolgstudie
waarbij 40 patiënten zullen worden geïncludeerd is inmiddels
gestart en zal tot eind 2004 lopen.
In deze studie zal speciaal gelet
worden op het lopen en de kwaliteit van leven.
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De WILMER ® Draag Orthese: een effectief hulpmiddel
voor de neutralisatie van schoudersubluxaties
In dit artikel wordt de behandeling van schouder-subluxaties met orthesen besproken. De achtergronden van schoudersubluxaties alsmede de biomechanische grondslagen worden geanalyseerd. Middels een eenvoudige krachtenanalyse
worden de tekortkomingen van conventionele orthesen voor de neutralisatie van subluxaties besproken. Aangetoond
wordt dat de biomechanische conceptie van de WILMER ® Draag Orthese slim en effectief gebruik maakt van de krachten in en op het lichaam. Hierdoor is deze orthese wel in staat om schouder-subluxaties bewezen effectief te neutraliseren. De ontwerpfilosofie en constructieve uitwerking van de WILMER ® Draag Orthese worden tot slot nader belicht
en laten ruime aandacht voor de gebruiker van deze orthese zien.
Schouder-subluxaties komen veel
voor. Het is de algemene kreet
voor het gedeeltelijk disloceren
van het gleno-humerale gewricht.
Het is een pijnlijke en niet zelden
sterk invaliderende aandoening.
Ze zijn vaak het gevolg van het
verlies aan kracht en controle van
de spieren rond de schouder. Dit
komt veel voor als resteffect na
CVA en na plexus brachialis laesies.
Bij CVA patiënten wordt van
schouder-subluxaties een incidentie gerapporteerd variërend van
17% tot 81% (Linn SL, et al1).
De grote variatie geeft aan dat nog
weinig helderheid bestaat over
de incidentie, maar zelfs in de
conservatieve schattingen gaat
het om grote groepen mensen.
Er is in de loop der tijd een ruime
variëteit aan orthesen gepresenteerd die claimen de schoudersubluxatie te kunnen verminderen
(Smith RO, et al2). Hoewel de
uitvoeringsvormen veel verschillen
laten zien, is de biomechanische
werking van deze systemen terug
te voeren tot slechts enkele basale
ondersteuningstechnieken. De
praktijk heeft geleerd dat effectiviteit van deze systemen beperkt is.
In het algemeen zijn ze niet in staat
om de subluxatie voor langere
periodes te neutraliseren (Vogels,
et al3). De biomechanische achtergrond van dit falen zal worden
besproken.

Figuur 1: Doorsnede van het Gleno-Humerale gewricht: de humerus (1), de
scapula (2), de zogenaamde cavitas glenoidalis. De stabiliteit van het gewricht
wordt maar voor een heel klein deel uit de vorm van de gewrichtsvlakken gehaald.
Kapsel en banden (3), maar vooral een actieve bijdrage van de spieren (met name
m. supraspinatus) zijn noodzakelijk om de integriteit van het gewricht te garanderen

deze orthese anders is dan die van
de conventionele oplossingen.
Door het effectief gebruik van
de krachten in en op het lichaam
is deze orthese als enige in staat
om de subluxatie daadwerkelijk
blijvend te neutraliseren.
Anatomie in relatie tot
subluxatie

In figuur 1 is een doorsnede van
het gleno-humerale gewricht
weergegeven. Daarin is te zien
dat de humerus kop slechts een
zeer klein gewrichtsvlak deelt met
de scapula. Duidelijk is dat de
vormstabiliteit van dit gewricht
beperkt is. Kapsel, banden en
spieren zorgen voor een compressie

van dit gewricht waardoor humerus
tegen de scapula aangedrukt blijft.
De naar beneden en naar lateraal
weglopende rand van het scapula
gewrichtsvlak zorgt er voor dat, bij
voldoende compressiekracht, het
gleno-humerale gewricht stabiel
blijft. Voor deze compressiekracht
is vooral de m. supraspinatus verantwoordelijk (fig. 2). EMG studies (Basmajian, et al.5) hebben
uitgewezen dat juist de activiteit
van de m. supraspinatus (samen
met de morfologie van het naar
beneden en lateraal weglopende
gewrichtsvlak van de scapula) bijdraagt aan de weerstand van het
gezonde gleno-humerale gewricht
tegen subluxatie. De meer verticaal
werkende m. biceps, m. triceps
en het grootste deel van de m.
deltoïdeus vervullen dus een veel
kleinere tot geen rol in de actieve
stabilisatie van het gewricht tegen
subluxatie.
Uitval van de spieren rond de
schouder (m.n. uitval van de m.
supraspinatus) ten gevolge van
bijvoorbeeld een CVA of een
Figuur 2: Werklijn van de m. suprasinatus (blauw) vanaf de rugzijde bezien.
Deze spier verzorgt, in tegenstelling tot

In dit artikel zal de Wilmer® Draag
Orthese worden besproken.
Aangetoond zal worden dat de
biomechanische grondslag van

de meer vertikaal werkende m. biceps,
m. triceps en het grootste deel van de
m. deltiod vooral een licht opwaarts
gerichte compressie van het gewricht.
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plexus brachialis laesie, leidt er toe
dat er niet langer een actieve compressie is van het gleno-humerale
gewricht. Ten gevolge van de
massa van de arm en van het naar
beneden en lateraal weglopende
gewrichtsvlak van de scapula zul- >>
Figuur 3: Subluxatiemechanisme van
het gleno-humerale gewricht. Bij achterwege blijven van activiteit van de
m. supraspinatus zal het gewricht
onder invloed van de zwaartekracht op
de gehele arm langs de naar onderen
en lateraal wegbuigende rand van het
scapula gewrichtsvlak (gele pijl) wegzakken. Er is slechts een zeer geringe
horizontale component (rode pijl) in
de dislocatie voldoende om de arm
nog uitsluitend aan de weke delen te
laten hangen. Oprekken van deze
structuren in vertikale zin (groene
pijl) heeft dan vervolgens vrij spel.

in dit

len de kapsels en banden van het
gewricht min of meer permanent
op trek worden belast (fig. 3).
Deze continue belasting leidt
tot een viskeuze vervorming van
deze anatomische structuren:
ze rekken uit. Door de geringe
vormstabiliteit van het gewricht
is slechts een kleine rek van deze
structuren voldoende om de verticale stabiliteit van het gewricht
niet meer te kunnen garanderen
(fig.1). Met andere woorden: de
humerus subluxeert.
Biomechanica van conventionele orthesen voor
schouder subluxaties

Bij een schoudersubluxatie hangt
de massa van de arm aan de kapsels
en banden van het gleno-humerale
gewricht. Vanwege de pijn en het
verlies aan controle over de schouderbewegingen (en daarmee het
verlies aan controle over het gebruik van de gehele arm) kan de
aandoening zeer beperkend zijn.
Orthesen worden toegepast om
een deel van de beperkingen te verminderen. Bij toepassing van een
orthese bij een schoudersubluxatie
wordt in eerste instantie getracht
de subluxatie op te heffen. Vanuit
mechanisch perspectief betekent
dit dat er ergens op de arm een naar
boven gerichte kracht nodig is die
de naar beneden gerichte zwaartekracht op de arm compenseert.
Er zijn eigenlijk maar drie technieken om dat te doen.
De eerste techniek is middels
een steunpunt onder de oksel.
Deze techniek, zoals gebruikt
in bijvoorbeeld de Bobathsling
(Vogels I, et al3), maakt gebruik
van de vorm van de kop van de
humerus (fig.1). De gedachte is
om middels een rol in de oksel
van de patiënt een kracht te kunnen opwekken die in de nek van
de humeruskop deze omhoog
kan duwen. Een ongewenst
neveneffect hierbij in de geometrie van de humeruskop laat zien
dat dit alleen kan door deze óók
naar lateraal te duwen.
De tweede techniek is om de arm
omhoog te trekken middels een
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manchet om de bovenarm (fig. 4).
Door de manchet strak aan te
trekken ontstaat er een normaalkracht van de manchet op de
huid en vice versa (fig. 5).

Figuur 4: Schouder orthese waarbij
de bovenarm omhoog getrokken kan
worden middels een manchet om de
bovenarm.

Figuur 5: Krachtenspel op de manchet
van de orthese van figuur 4. Door de
manchet strak aan te trekken ontstaat

kunnen worden. Om nu zeker te
zijn dat ook bij de soms zeer
geringe wrijvingscoëfficiënt van
de menselijke huid nog voldoende opwaartse kracht is te
genereren, zijn dan ook zeer hoge
normaalkrachten vereist. De dan
benodigde krachten zijn in het
algemeen te hoog om permanent
op de huid af te steunen. Gevolg
is dan ook dat uiteindelijk de
huid onder de manchet doorkruipt en daarmee de subluxatie
weer laat ontstaan.
De derde techniek is het genereren
van een opwaarts gerichte kracht
tegen de in 90° geflecteerde onderarm. Deze techniek wordt veel
gebruikt in allerhande modellen
slings en mitella`s. In figuur 6 is
schematisch zo’n ondersteuning
weergegeven. Deze techniek is
vanuit mechanisch perspectief
het meest veelbelovend. Eigenlijk
kunnen we met orthesen niet veel
meer dan het aanbrengen van goed
gekozen drukkrachten. In deze
techniek wordt de arm opgetild
door twee drukkrachten op de
onderarm, dus dat zou kunnen
werken.

Om nu goed te kunnen beoordelen of en hoe de sling in staat is om
de schouder-subluxatie blijvend te
neutraliseren kan een vrij-lichaamschets (VLS) van deze situatie worden weergegeven (fig. 7). De sling
wordt door de massa van onderarm
en bovenarm belast met de twee
ondersteuningskrachten Fb1 en
Fb2. Dezelfde, maar tegengesteld
gerichte krachten (Actie = - Reactie,
3e wet van Newton) werken op
de onderarm. De VLS van onderen bovenarm (linker deel fig. 7)
laat zien dat er geen momentenevenwicht is. Krachtenevenwicht
eist namelijk dat Fmassa = Fb1+ Fb2.
Echter, Fmassa heeft een andere
(kleinere) arm ten opzichte van de
elleboog dan de resultante van Fb1
en Fb2. De som van de momenten
ten opzichte van de elleboog is dan
ook ongelijk aan nul. De onderarm zal door de heersende krachten
verder willen flecteren. Zelfs als
we het steunpunt van Fb1 dichter
bij de elleboog schuiven (voorbij
Fmassa) gaat het mis. In theorie
kunnen we voor de onderarm dan
krachtenevenwicht én momentenevenwicht krijgen. Dat zal echter >>
Figuur 7: VLS van de sling en de arm

er een normaalkracht van de manchet
op de huid en vice versa. Vanwege deze

(linker fig). De sling wordt door de

normaalkracht ontstaat er ook een

massa van onderarm en bovenarm

wrijvingskracht (van huid op manchet

belast met de twee ondersteuningskrachten Fb1 en Fb2. Dezelfde, maar

en omgekeerd).

tegengesteld gerichte krachten (Actie

Vanwege deze normaalkracht
ontstaat er ook een wrijvingskracht (van huid op manchet en
omgekeerd). De wrijvingskracht
is afhankelijk van de heersende
wrijvingscoëfficiënt m via:
Fwrijving = µ.Fnormaal.
Een kleine wrijvingscoëfficiënt
vraagt daarom om hoge normaalkrachten om de benodigde
wrijvingskrachten (nodig om de
massa van de arm te compenseren) te kunnen genereren. Het
probleem is nu dat de wrijvingscoëfficiënt in contact met de
menselijke huid niet constant is.
De menselijke huid is in staat om
kortstondig zeer hoge wrijvingskrachten te genereren, maar vanwege onder andere transpiratie
zal dit niet lang volgehouden
32

= - Reactie, 3e wet van Newton) werken
op de onderarm. De VLS van onderen bovenarm (linker figuur) laat zien
Figuur 6: Ondersteuning van de arm

dat er geen momentenevenwicht is.

met een sling. Door de sling wordt de

De onderarm zal willen flecteren en

onderarm omhoog getild. Deze neemt

de sling zal om de nek glijden, waarbij

de bovenarm mee en heft daarmee

hand omhoog en elleboog, bovenarm

(kortstondig) de subluxatie op.

en dus ook humerus naar beneden
glijden (rechter figuur).
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Figuur 9:
De WILMER®
Draag Orthese.

tot een relatief grote Fb1 leiden en
een veel kleinere Fb2. Als we die
situatie analyseren voor de VLS van
de sling zelf (rechter deel fig. 7),
dan is daar weer geen momentenevenwicht. In theorie zou dit nog
kunnen worden bewerkstelligd via
een wrijvingskracht bij het steunpunt met de nek. Echter dezelfde
analyse als voor de bovenarmmanchet van fig. 4 gaat ook hier
op. Langdurig hoge wrijvingskrachten opwekken op de menselijke huid is ongewenst en praktisch
niet uitvoerbaar. De VLS van de
sling zelf eist als gevolg hiervan dat
Fb1 en Fb2 (ongeveer) evengroot
zijn. Resultaat is daarom wederom
de situatie waarbij het resulterend
moment de onderarm zal willen
flecteren. In het algemeen is de
situatie van deze groep patiënten
rond de elleboog zo dat het intern
(met spierkracht) stabiliseren van
dit flecterend moment niet mogelijk is. De arm zal dan ook flecteren, de sling glijdt om de nek, het
steunpunt van Fb2 komt omhoog
en het steunpunt van Fb1 (en
daarmee ook de elleboog, bovenarm én humerus) zakt naar beneden. De praktijk laat dit fenomeen
keer op keer zien. De standaard
reactie is dan om de sling korter te
knopen, maar dat verandert niets
aan het krachtenspel: de sling
blijft langs de nek glijden en de
subluxatie blijft na relatief korte
tijd weer terugkomen. Zelfs als we
er van uitgaan dat er een mogelijkheid is voor constante actieve
elleboogcontrole om het moment
volgens de VLS blijvend te stabiliseren (nog los van het feit dat

dit wel een erg zware continue
belasting zal vormen voor de elleboog-extensoren), dan nog is er
geen redding. Dezelfde analyse als
boven gaat namelijk ook op voor
de schouder en daar is in ieder
geval gebrek aan spiercontrole
voor continue stabilisatie.
In de drie bovenbeschreven ondersteuningstechnieken is veel aandacht besteed aan de keuze van de
plek waar de omhoog werkende
kracht moet aangrijpen die de
humerus weer terug op zijn plek
moet krijgen. Voor een goede
orthese is het echter minstens zo
interessant om na te denken over
de plek waar de reactiekracht van
de orthese in neerwaartse richting
moet aangrijpen. (de 3e wet van
Newton eist dat de opwaarts
gerichte kracht op de arm, bedoeld
om de humerus terug te duwen,
in tegengestelde richting door de
arm op de orthese zal werken. De
orthese kan dan ook alleen op zijn
plek blijven als hij elders afsteunt
op het lichaam. Op die plek zal
het lichaam op de orthese een naar
boven gerichte kracht moeten
genereren en zal de orthese op het
lichaam een naar beneden gerichte
kracht genereren).
In figuur 7 is deze kracht weergegeven als Fnek. Merk nu op dat
Fnek net zo groot is als Fmassa. In
andere woorden: de massa van de
arm hangt helemaal aan de nek.
Bedenk daarbij dat we het hier
hebben over een orthese voor
permanent gebruik. De subluxatie
gaat niet meer vanzelf weg en de
gebruiker van de orthese zal deze

dan ook de rest van zijn leven
moeten gebruiken. Het belasten
van de nek met de massa van de
arm is dan ook geen goed idee.
Ook de manier van afsteunen zoals
in figuur 4 is minder geslaagd.
Bij deze oplossing is er een verticaal gerichte belasting (Fschouder)
op de humerus regio (fig. 8).
Ook dat is niet zo’n goed idee
voor deze patiëntenpopulatie.
Samenvattend kan worden gesteld
dat de conventionele oplossingen
om met een orthese de schoudersubluxatie te neutraliseren vanuit
mechanisch perspectief weinig
effectief zijn. Dit verklaart de
magere resultaten van deze systemen in de praktijk. Wellicht nog
erger is dat sommige ondersteuningslocaties ronduit ongelukkig
gekozen zijn en leiden tot belastingen op regio’s die beter ontzien
kunnen worden zoals humerus
en nek.
Biomechanica van de
WILMER® Draag Orthese

Een analyse als boven laat duidelijk
de mechanische tekortkomingen
zien van vrijwel alle momenteel
verkrijgbare orthesen voor de
ondersteuning van een schoudersubluxatie. Toch ligt de oplossing
van het probleem ook besloten in
dezelfde analyse. Deze oplossing is
verwerkt in de WILMER® Draag
Orthese (Cool JC6).
Nogmaals terug naar de detailanalyse van figuur 7. De daar
gepresenteerde oplossing leidde

tot een elleboog flexiemoment en
daarmee tot het neerwaarts bewegen van bovenarm met humerus
doordat de resulterende ondersteuningskracht (Fb1 met Fb2)
distaal van de neerwaarts werkende
zwaartekracht op de arm Farm
werkt. Als we nu in staat zouden
zijn om de resulterende ondersteuningskracht juist proximaal
van Farm te leggen, dan zal het
tegenovergestelde gebeuren. De
arm zal willen extenderen en de
elleboog en daarmee bovenarm
met humerus zouden omhoog
gedrukt worden. Met andere
woorden: de onderarm zal als een
soort van contragewicht voor de
bovenarm functioneren en de
bovenarm naar boven duwen.
Naarmate het steunpunt verder
proximaal wordt gekozen, wordt
dit effect sterker.
De WILMER® Draag Orthese is
nu op dit eenvoudige mechanische
principe gebaseerd. In Figuur 9
is de WILMER® Draag Orthese
weergegeven. De orthese bestaat
uit een lichtgewicht onderarmframe (al dan niet met hand-pols
ondersteuning), een ondersteunende bandagesluiting juist distaal
van de elleboog en een schouderbandage die juist tussen nek en
humerus afsteunt.
In figuur 10 is een detailanalyse te
zien van de heersende krachten. In >>

Figuur 8: VLS van de orthese van figuur 4. De VLS laat zien dat er ook

Figuur 10: VLS analyse van de WILMER® Draag Orthese. De goedgekozen disbalans

afsteuning is op de humerus regio via Fschouder.

tussen Fmassa en Fresultante leidt er toe dat de elleboog door de massa van de onderarm zal
willen extenderen en
waardoor de elleboog
(en dus ook bovenarm
en humerus) omhoog
zal willen drukken).
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de VLS van de onderarm (fig. 10,
links onder) is de samengestelde
van twee krachten (Fresultante) weergegeven. Zo kan meteen worden
gezien dat deze juist proximaal
van de massakracht Fmassa werkt.
Hierdoor ontstaat er een lichte
moment verstoring ten opzichte
van de elleboog tussen deze twee
krachten, maar juist de andere
kant op als in fig. 7. Hierdoor zal
de onderarm willen extenderen.
De elleboog zal rond het ophangpunt van de band roteren (extenderen) totdat de humerus terug in
zijn positie is gedrukt en niet verder naar boven kan, zodat de neerwaarts gerichte Fhumerus ontstaat.
Merk hierbij op dat de grootte
van Fhumerus afhankelijk is van de
mate van disbalans tussen Fmassa
en Fresultante. Een grotere disbalans
(meer proximaal gekozen ophangpunt van de schouderbandage)
leidt tot een grotere opwaartse
kracht op de elleboog (Felleboog)
en daarmee dus tot een grotere
Fhumerus en vice versa.
Als laatste onderdeel van deze
analyse moet nog gewezen worden
op de afsteuning van de orthese
op de rest van het lichaam. Was
bij de orthese van figuur 4 en 6
gekozen voor een afsteuning op
de humerus regio en de nekregio
respectievelijk, bij de WILMER®
Draag Orthese is gekozen voor
afsteuning op de regio juist tussen
deze twee in. Merk op dat dit een
gelukkiger gekozen locatie is voor
het dragen van de permanente
last van de arm, dan de humerus
regio of de nekregio.

Verband

Concluderend kan worden gesteld
dat middels deze oplossing de
mechanica slim gebruikt wordt
om een effectieve, permanente
en instelbare opwaartse kracht te
krijgen die de humerus terug in
zijn positie drukt. Bovendien is
er bij deze oplossing geen sprake
van nekbelasting en of pijnlijke
belasting van de humerus regio.
Ontwerp filosofie van de
WILMER® Draag Orthese

De WILMER® Draag Orthese is in
de vroege jaren 60 van de 20e eeuw
ontwikkeld door de WILMER
groep van de sectie Mens Machine
Systemen van de huidige faculteit
Ontwerp Constructie en Productie van de Technische Universiteit
Delft. De initiator en grote motor
achter de pro- en orthese ontwikkelingen van deze groep was Prof
Ir J.C. Cool. Hij heeft in de loop
der jaren met zijn groep een sterke
ontwerp filosofie ontwikkeld voor
het ontwerpen van pro- en orthesen (Cool JC7,8). Deze filosofie
wordt wel de 3C filosofie genoemd.
Ze is er op gebaseerd dat een goed
lichaamsgebonden hulpmiddel
aan drie centrale condities moet
voldoen:
a. cosmetiek
b. comfort en
c. controle.
Cosmetiek
De WILMER® Draag Orthese
is conform de 3C filosofie ontwikkeld. Daarbij moet bedacht
worden dat cosmetiek meer is dan
esthetiek. Natuurlijk, een orthese
moet er mooi uitzien, maar dat
maakt hem nog niet cosmetisch.
Pas als een orthese zo goed bij het
lichaam past dat de gebruiker van

Figuur 12: Werking van de Vertix™. Door een druk op de knop van de Vertix™
(links boven) ontgrendelt het mechanisme van de Vertix™. De arm zakt dan door
zijn eigen gewicht langzaam naar extensie (rechts boven). Bij weer flecteren van
de arm zijn er een aantal vergrendelposities (links onder), totdat uiteindelijk de
ruststand weer wordt bereikt (rechts onder). Hiermee wordt het aan en uittrekken
van kleding eenvoudiger en kan de onderarm naar keuze tijdelijk in een andere
positie worden gebracht. De knop is vanzelfsprekend door de kleding heen te
bedienen.

de orthese niet opvalt, dan is de
orthese pas cosmetisch.
Dat stelt dus niet alleen eisen aan
de vormgeving van het product,
maar vooral ook aan de manier
waarop de gebruiker met het
product om kan gaan. Voor een
permanent gebruikte orthese is
bijvoorbeeld van groot belang dat
hij onder de kleding gedragen kan
worden, dat er geen uitstekende
delen aanzitten en dat een neutrale
kleurstelling wordt gekozen, zodat
hij niet door de kleding heen toch
nog te zien is.

Comfort
Een goede orthese moet comfortabel zijn. De orthese mag niet in
de weg zitten, moet makkelijk aan
en uit te doen zijn en niet hinderlijk zijn bij dagelijkse handelingen.
Bij de WILMER® Draag Orthese
is ook op dit punt veel aandacht
geweest. De gekozen materialen
bijvoorbeeld zijn zeer huidvriendelijk.
De WILMER® Draag Orthese is
zeer licht van gewicht. Het onderarmdeel weegt slechts 170 gram.
De schouderbandage slechts 80
gram.
Om het aan en uitrekken van
kleding te vergemakkelijken, maar
ook om de arm af en toe in een
andere positie te kunnen brengen
is aan de WILMER® Draag
Orthese de Vertix™ toegevoegd.
Dit onderdeel verbindt de schouderbandage met het onderarmframe. Door op de knop van dit
mechanisme te drukken kan de
>>

Figuur 11: De WILMER® Draag
Orthese kan geheel onder de kleding
worden gedragen. De draagband, die
de schouderbandage met het onderarm-frame verbindt, loopt daarbij
door de mouw van het te dragen kledingstuk. De gekozen materialen zijn
huidvriendelijk en goed te reinigen.
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Figuur 13: Drie uitvoeringsvormen van de WILMER® Draag Orthese. De linker
uitvoering heeft een soepele polsbandage aan het frame. Deze wordt gebruikt
indien er nog goede controle is over de pols en de hand. De middelste uitvoering

De WILMER Draag Orthese is
sinds de jaren 60 op de Nederlandse markt. De orthese is oorspronkelijk bedoeld voor patiënten
bij wie een schouder-subluxatie is
geconstateerd. Daar is in dit artikel ook aandacht aan gegeven.

De WILMER® Draag Orthese
wordt geproduceerd in Nederland
door Ambroise te Enschede.
Ambroise verkoopt de WILMER®
Draag Orthese ook buiten Nederland, o.a. in de VS, Groot Brittannië, Duitsland, Zweden,
Noorwegen en Denemarken.

heeft een minimaal steunvlak in de palm van de hand. Ondersteuning van de
pols is hierbij gegarandeerd, zonder de functie van de hand en vingers ernstig
te compromitteren. De rechter uitvoering wordt gebruikt indien ook de hand
volledig ondersteund moet worden.

arm worden gestrekt. Bij het weer
flecteren van de arm vergrendelt
de Vertix™ zichzelf in een aantal
mogelijke posities totdat de arm
weer in 90° komt (fig. 12).

Afhankelijk van de situatie rond de
hand en pols kan gekozen worden
voor die uitvoering die nog het
grootste functionele gebruik toelaat van de pols en hand (fig. 13).

Controle
In ideale zin beïnvloedt de orthese
het lichaam zodanig dat verloren
gegane functies worden hersteld
en anatomisch correcte standen en
bewegingen worden teruggebracht.
Daarbij moet worden gestreefd
naar een situatie waarin het
lichaam de baas is en de orthese
handig gebruik maakt van de
normale krachten, standen en
bewegingen van het lichaam.

Constructieve uitwerking
van de WILMER® Draag
Orthese

Bij gebruik van de WILMER®
Draag Orthese wordt de subluxatie
van de schouder geneutraliseerd
door op een slimme manier van
de krachten in en op het lichaam
zelf gebruik te maken.

De WILMER® Draag Orthese
bestaat uit een lichtgewicht onderarmframe op basis van een dunwandig RVS buis. Er zijn een
aantal standaard hand-pols ondersteuningsmogelijkheden (fig.13).
De elleboogsluiting is gemaakt
van zacht klittenband. De schouderbandage is gemaakt van imitatiezeem op basis van katoen.
De gespen en sluitingen zijn met
één hand te bedienen. Hoewel
het enige oefening vraagt is de
orthese toch zeer goed snel en
eenvoudig zelfstandig aan en uit
te trekken.

De orthese wordt echter ook
gebruikt voor enkele andere
patiëntengroepen. Te denken valt
daarbij aan gebruik na borstamputaties, ter voorkoming/behandeling van oedeemvorming, zonder
het pijnlijke operatiegebied te belasten. Ook na schouder operaties wordt de WILMER® Draag
Orthese wel gebruikt om snel na
operatie aan remobilisatie van
spieren en gewricht te kunnen
beginnen, zonder dat het gewricht
zelf te zwaar belast wordt.
De orthese is bewezen effectief.
Er is op dit moment geen andere
orthese in staat om een subluxatie van de schouder zo simpel
en doeltreffend blijvend te neutraliseren. Het succes van de
WILMER® Draag Orthese is
te danken aan de uitgekiende
biomechanische conceptie van
het ontwerp, alsmede door de
aandacht die in het ontwerp is
besteed aan de gebruiker van
de orthese via de 3C ontwerp
filosofie.
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Zwachteltje
Al mijn hele leven reis ik mee met één persoon.
Dit in een poging duidelijkheid te verschaffen
omtrent de groep van mensen waarvan deze
figuur er één is.
Mijn opdrachtgevers, die zich buiten het
bewustzijn van de mens bevinden, hadden met
hun uitgebreide kennis en vaardigheden allerlei
wetenswaardigheden ontdekt en deze beschreven in de buitenaardse kronieken van ‘IL’.
Maar er was die ene groep mensen waar ze
maar geen vat en grip op konden krijgen.
Hier kwam ik in beeld.

Vergeef mijn lange intro, maar het leek me
niet aardig om u als lezers direct te overvallen
met het dagelijkse.
De persoon waarmee ik reis weet niet van
mijn bestaan. Hij ziet, voelt of hoort me niet.
Ik ben een wezen zonder lichaam. Maar altijd
ben ik in zijn buurt, al zo’n 25 jaar.
Zoals gezegd behoort hij tot die groep waar
maar geen duidelijkheid over te verkrijgen is.
Ze bewegen zich voort in grote of kleine
gebouwen, waar men naarstig bezig is de mens
te helpen met lichamelijke en geestelijke
afwijkingen.
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Want wie zal zeggen waar een ziekte zich als
eerste nestelt, in de geest of in het lichaam.
Ze bevolken de ziekenhuizen.
Mijn opdracht bestond hieruit, dat ik een
beeld moest schetsen van de groep.

“ Toon ons het gezicht van
de ware meesters der aarde”,
zo luidde letterlijk mijn opdracht.
Ton van Nispen

in dit
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Eerste masterclass voor
wondverpleegkundigen groot succes
Wondverpleegkundigen vroegen erom,
Lohmann & Rauscher organiseerde het:
een serie “masterclasses voor gespecialiseerde
wondverpleegkundigen” over de mechanismen die ten grondslag liggen aan wondgenezing. Op dinsdag 23 maart vond de
eerste bijeenkomst plaats en deze was
meteen een groot succes.

Programma en data
Superzorg 2
Onderwerp: Fysiologie van de wondgenezing
Sprekers:
Mevr. M.A.M. Loots

dermatoloog
E. Lamme

dermatologisch onderzoeker
Datum:
Tijd:

Uit eerdere bijeenkomsten met
diverse wondverpleegkundigen
was naar voren gekomen dat het
nascholingsaanbod over wondverzorging weliswaar groot is,
maar ook enigszins eenzijdig.
Meestal gaat het om praktische
trainingen in de vorm van een
workshop; slechts zelden komen
er fundamentele, wetenschappelijke onderwerpen aan de orde.
Een deel van de wondverpleegkundigen liet weten behoefte te
hebben aan meer ‘verdieping’.
Daarom organiseert Lohmann &
Rauscher, producent van de lijn
producten voor moderne wondverzorging ‘Suprasorb’, een reeks
bijeenkomsten. Hierin wordt,
uitgaande van de fundamentele
mechanismen, gesproken over
wondgenezing. Dermatologen,
celbiologen, chirurgen, diëtistes
en verpleegkundigen leveren een
bijdrage. Tijdens de eerste bijeenkomst op 23 maart hielden celbioloog dr. F.L. van der Heijden en
dermatoloog dr. P.B. Nanninga,
beiden werkzaam in het Academisch Medisch Centrum van
Amsterdam, presentaties over de
anatomie van de intacte en verwonde huid. De stemming was
geanimeerd, het niveau hoog.

Uit een anonieme schriftelijke
evaluatie onder de deelnemers
bleek dat de bijdragen werden
gewaardeerd met cijfers tussen
de 8 en 9 op een schaal van 10.

dinsdag 20 april 2004
18:30 - 21:30 uur

Superzorg 3
Onderwerp: Bescherming van de wond
Sprekers:
S. Sivro

chirurg
M.J. Boom

De serie masterclasses draagt de
naam ‘SuperZorg’ en bestaat in
2004 uit zeven bijeenkomsten in
het Academiegebouw te Utrecht.
Per avond wordt door twee sprekers een inleiding gehouden.
Het aantal deelnemers per SuperZorg-bijeenkomst is gelimiteerd
tot 30 in verband met het interactieve karakter van de masterclasses. Voor deelname en buffet
betaalt men per keer € 65 tenzij er
voor drie of meer bijeenkomsten
ingeschreven wordt dan is dit
€ 50. De nog volgende SuperZorg-bijeenkomsten in 2004
vinden plaats op de avonden van
20 april, 3 juni, 14 september,
12 oktober, 11 november en
7 december.

Monique Le Grand,

Marketing Assistente
Lohmann & Rauscher,
Tel: 036 546 3037,
www.lohmann-rauscher.nl
www.wondverzorging.nl.
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chirurg
Datum:
Tijd:

donderdag 3 juni 2004
18:30 - 21:30 uur

Superzorg 4
Onderwerp: Necrotomie en wondbedpreparatie
Datum:
dinsdag 14 september 2004
Superzorg 5
Onderwerp: Ontstaansmechanismen en
preventie van decubitus
Datum:
dinsdag 12 oktober 2004
Superzorg 6
Onderwerp: Speciale voeding bij decubitus
Datum:
donderdag 11 november 2004
Superzorg 7
Onderwerp: Praktische aspecten van
wondgenezing
Datum:
dinsdag 7 december 2004

