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Van de redactie
Een speciale editie voornamelijk
gewijd aan de oudere mens en de
bijkomende problematiek welke
met het bewegingsapparaat te
maken heeft. Enige artikelen
kunnen elkaar een beetje overlappen maar hebben ieder een
wat andere invalshoek.
H. Rijken, drs. V.Weerdesteyn
en dr. A.Geurts bespreken de
mobiliteit bij ouderen, herkenning en behandeling van risicofactoren voor vallen. Heupfracturen, maar ook fracturen aan
de bovenste extremiteiten zijn
bij ouderen vaak het gevolg van
valincidenten als gevolg van struikelen. Er zijn diverse factoren die
bij de ouder wordende mens de
valkans en de letselkans beduidend
vergroten. Hierbij kan gedacht
worden aan zuiver lichamelijke
factoren zoals visusproblemen
en afnemende spierkracht, maar
ook aan psychische factoren zoals
het verkeerd inschatten van situaties, en het minder goed kunnen
verdelen van de aandacht. In de
praktijksituatie van de gezondheidszorg kunnen ouderen met
een grotere valkans herkend worden door een gerichte anamnese
aangevuld met een lichamelijk en
functioneel onderzoek. Een valpreventieprogramma, zoals dat in
de St. Maartenskliniek in Nijmegen is ontwikkeld, richt zich op
de behandeling van gezonde
ouderen (65+) met een positieve
val-anamnese. Het programma is
samengesteld uit verschillende
oefenvormen die gericht zijn op
de diverse valkans vergrotende
factoren. Uit onderzoek naar de
effectiviteit van het programma
bleek dat het aantal valincidenten
bij de deelnemers met bijna 50%
afgenomen was.

Proximale humerusfracturen bij
de oudere patiënt blijven lastige
fracturen om te behandelen. Om
de schouderfunctie te herstellen
kan gekozen worden uit conservatieve of operatieve behandeling.
Van belang voor de keuze zijn
onder andere fractuurkenmerken
zoals aantal fragmenten en mate
van dislocatie. Voorts zijn ook
verschillen in opvatting bij de
behandelaar bepalend voor de
keuze. Bij alle patiënten zal een
periode van enige immobilisatie
gehanteerd worden om de fractuur
te laten genezen. De behandeling

Dr. Bulstra (orthopeed uit het
AZM) schreef een stuk over letsels van het steun- en bewegingsapparaat bij ouderen. Alhoewel
de medische zorg voor de oudere
patiënt, met vaak andere medische
en psychische problematiek, het
laatste decennium enorm verbeterd is, zijn er vele patiënt- en
ongevalsfactoren die het beleid
voor de behandeling van deze
patiënten categorie beïnvloeden.
In dit resumé wordt van deze
factoren, en hoe ze ons medisch
handelen kunnen beïnvloeden, in
een kort overzicht weergegeven.

Valpreventie: je bent
nooit te oud om te leren!
van een proximale humerusfractuur is vaak een evenwicht tussen
immobilisatie en mobilisatie, een
aardig artikel geschreven door
drs. A.F.C.M. Moonen, chirurg
i.o., werkzaam in de Isala Kliniek
te Zwolle.
Dr. W.J.Mulder, internist-geriater
uit het AZM: op dit moment is
ruim 14% van de Nederlandse
bevolking ouder dan 65 jaar. De
laatste jaren hebben wij te maken
met het fenomeen dat steeds meer
mensen ouder worden en een
groeiend deel van de ouderen steeds
ouder wordt. Een bijkomend
probleem bij osteoporose is het
toegenomen fractuur risico waarbij ook de genezingstendens vaak
verminderd is zodat fracturen
kunnen leiden tot een lange periode
van immobilisatie. De vraag bij
dit alles is ook in hoeverre de
afname van spiermassa en spierkracht te voorkomen dan wel te
behandelen is. Hij komt tot de
conclusie dat er waarschijnlijk
geen andere groep mensen te
benoemen is die meer baat heeft
bij dagelijks bewegen dan de
oudere populatie.

In de komende twintig jaren
zullen de mensen van 55 jaar en
ouder een groter deel uitmaken
van onze gemeenschap dan nu al
het geval is. De mogelijkheid van
deze populatie om fysiek actief
te blijven staat of valt met het
begrijpen van er gebeurt tijdens
het ouderdomsproces. Daarnaast
is het ontwikkelen van preventiemaatregelen en de behandeling
van de ouderdom gerelateerde
blessures en ziektes van het bewegingsapparaat een must zodat
ook de oudere mens in beweging
kan blijven. Ron Sleegers, gipsverbandmeester uit het AZM, geeft
in een overzicht zijn visie op dit
onderwerp.
Met de vergrijzing van ons land
neemt het aantal fracturen bij
50 plussers toe. Per jaar zijn dat
er in Nederland ongeveer 83.000.
In dit artikel is een verdeling
gemaakt in vier grote groepen te
weten polsfracturen, heupfracturen, wervelfracturen en andere
fracturen. Het grootste deel van
deze fracturen wordt behandeld
door ongevalchirurgen. Wat zijn
de oorzaken van al deze fracturen?
5

En wellicht nog belangrijker:
wat kunnen we doen om nog
meer fracturen te voorkomen?
Drs. S.H. van Helden, chirurg,
traumatoloog uit het AZM te
Maastricht heeft een leuk overzicht gemaakt omtrent deze veel
voorkomende fracturen bij
ouderen.
René van der Lugt, gipsverbandmeester in het Erasmus MC te
Rotterdam, schreef een verslag
van een onderzoek over de pijnstilling bij een Collesfractuur. In
het Erasmus MC te Rotterdam
en het Gelre Ziekenhuis in
Apeldoorn wordt het merendeel
van deze fracturen conservatief
behandeld door middel van
repositie onder hematoom block,
gevolgd door een onderarmsgips
gedurende 6 weken. Het reponeren is echter niet altijd zo pijnloos als gewenst en kan voor de
patiënt een traumatische ervaring
zijn. Dit gegeven was aanleiding
om te onderzoeken of er andere
vormen van regionale anesthesie
gebruikt worden bij deze patiëntengroep.
Jan van Doorn, gipsverbandmeester uit het AMC te Amsterdam doet ons inzien wat het nut
is van een Geschillencommissie
Ziekenhuizen en de relevantie
voor gipsverbandmeesters. In
zijn ingezonden stuk wordt de
mogelijkheid besproken wat
patiënt en ziekenhuis kunnen
doen als men tijdens een geschil
er niet uit komt.
Namens de redactie,
Jelle Wijma
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Mobiliteit bij ouderen: herkenning en behandeling
van risicofactoren voor vallen
Heupfracturen, maar ook fracturen aan de bovenste extremiteiten zijn bij ouderen vaak het gevolg van valincidenten
als gevolg van struikelen. Er zijn diverse factoren die bij de ouder wordende mens de valkans en de letselkans beduidend
vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan zuiver lichamelijke factoren zoals visusproblemen en afnemende spierkracht,
maar ook aan psychische factoren zoals het verkeerd inschatten van situaties, en het minder goed kunnen verdelen van
de aandacht. In de praktijksituatie van de gezondheidszorg kunnen ouderen met een grotere valkans herkend worden
door een gerichte anamnese aangevuld met een lichamelijk en functioneel onderzoek. Een valpreventieprogramma, zoals
dat in de St. Maartenskliniek in Nijmegen is ontwikkeld, richt zich op de behandeling van gezonde ouderen (65+) met
een positieve val-anamnese. Het programma is samengesteld uit verschillende oefenvormen die gericht zijn op de diverse
valkans vergrotende factoren. Uit onderzoek naar de effectiviteit van het programma bleek dat het aantal valincidenten
bij de deelnemers met bijna 50% afgenomen was.

Valkans

Bij het vorderen van de leeftijd
neemt door de normale fysiologische veroudering de kans op vallen
toe. Vanwege de vergrijzing van de
bevolking zal dus ook het aantal
valincidenten toenemen. Uit epidemiologisch onderzoek komt
naar voren dat 6 % van de valincidenten resulteert in fracturen
en dat 12 % resulteert in weke
delen letsels waarvoor medische
behandeling noodzakelijk is1.
Door vermindering van de spierkracht en afname van de bewegingssnelheid wordt het moeilijker
om balansverstoringen adequaat
op te vangen. Daarnaast nemen
de reactiesnelheid en het waarnemingsvermogen af waardoor
bedreigende of onverwachte
situaties niet tijdig herkend worden. Ook wordt het uitvoeren
van dubbeltaken tijdens het gaan
steeds moeilijker. Het effect van
eventuele medicatie met een sedatieve werking kan de aandacht en
reactiesnelheid verder verzwakken.
De kans op vallen wordt door al
deze factoren tezamen beduidend
groter.
Letselkans

Naast het feit dat de kans om te
vallen toeneemt met het vorderen
van de leeftijd, neemt ook de
letselkans toe. De oorzaak hiervan
is o.a. gelegen in het feit dat de

opvangreacties, zoals het maken
van stapbewegingen en het uitstrekken van de armen, inadequaat
zijn of te laat komen. Tevens is er
vaak sprake is van osteoporose
waardoor de kans op een fractuur
als gevolg van een trauma groot
wordt. Nadat een oudere persoon
gevallen is ontstaat vaak de angst
om opnieuw te vallen, zeker als
er bij de val letsel is opgetreden.
Deze valangst kan de oorzaak zijn
van een aantal secundaire factoren
zoals rigiditeit, een verarming van
het activiteiten patroon en een
verslechtering van de fysieke
conditie, die tot een verdere
vergroting van de valkans en de
letselkans kunnen leiden.
Valpreventie

Niet alleen vanwege het persoonlijke leed en de afname van kwaliteit van leven na een val met
letsel, maar ook vanwege de
hoge medische kosten die hieraan
verbonden zijn, is valpreventie
een belangrijke zaak.
Om deze reden is binnen de
St. Maartenskliniek een oefenprogramma ontwikkeld dat zich
richt op de reductie van de factoren waarvan in de literatuur
aangegeven wordt dat deze de
valkans vergroten. De resultaten
zijn veelbelovend.
Het programma bestaat uit drie
onderdelen, te weten: een hindernis parcours, een valtrainings6

en een sport/spel onderdeel.
In het navolgende zal verder worden ingegaan op een drietal zaken:
a. de factoren die de val- en de
letselkans bij ouderen vergroten
b. de herkenning van deze
factoren
c. de reductie van deze factoren
d.m.v. een valpreventieprogramma
ad.a.
Valkans vergrotende factoren
De factoren die de valkans vergroten kunnen worden onderscheiden in intrinsieke (binnen de
persoon) en extrinsieke factoren
(fig.1). Meestal is niet een afzonderlijke factor de aanleiding voor
een valincident, maar leidt juist
de combinatie van de hier afzonderlijk genoemde factoren tot
een grotere valkans. Zo wordt
bijvoorbeeld een thuissituatie pas
echt gevaarlijk op het moment
dat het verdelen van de aandacht
lastig wordt, en men zich daar
niet van bewust is. Het verrichten
van dubbeltaken wordt dan precair. Onder een dubbeltaak wordt
verstaan: het gelijktijdig uitvoeren
van een motorische en een mentale
taak (zoals het lopen combineren
met het voeren van een gesprek),
of het uitvoeren van twee motorische taken (zoals meevoeren van
een dienblad met kopjes hete
thee terwijl een smalle doorgang
gepasseerd moet worden).

Naast valkans vergrotende factoren zijn er ook letselkans vergrotende factoren. Dit kunnen
factoren zijn die bijdragen aan
een inadequate opvangreactie,
maar ook factoren die de kans
op osteoporose vergroten.
Enkele valkans vergrotende factoren
zullen nader worden besproken.
Gevaarlijke woonsituatie
Gebleken is dat in de thuissituatie
het meeste gevallen wordt. In de
literatuur is aangetoond dat in
80% van de huizen minstens één
gevaarlijke situatie aanwezig is.
60% van alle fatale valincidenten
ontstaan thuis2. Bij gevaren binnen de thuissituatie moet gedacht
worden aan drempels, opkrullende
kleedjes, losse snoeren, keldertrapjes, smalle doorgangen etc.
Echter het selectief adviseren over
deze gevaarlijke situaties is niet
echt effectief gebleken omdat
meestal een samenspel van
extrinsieke en intrinsieke factoren
leidt tot vallen3. Verder blijkt de
bereidheid van ouderen om de
thuissituatie aan te passen niet
erg groot.
Cognitieve problemen
Onderzoeken hebben aangetoond
dat vooral bij ouderen dubbeltaken
een negatief effect kunnen hebben
op de kwaliteit van de balanshandhaving. Een voorspellende
factor voor een grotere valkans
>>
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zou “ het stoppen met lopen tijdens praten” zijn4. Het is aangetoond dat bij ouderen het uitvoeren van een tweede taak een
verslechterend effect heeft op de
kwaliteit van het gaan en op de
statische en dynamische balanshandhaving. Ouderen hebben
meer moeite om hun aandacht te
verdelen tussen de balanshandhaving en de tweedetaak5. In de
praktijk zullen veel ouderen
(onbewust) de prioriteit leggen
bij de balanshandhaving ten koste
van de tweede taak. Echter als
cognitieve problemen optreden,
waardoor gevaarlijke situaties
en/of de eigen mogelijkheden
verkeerd worden ingeschat, kan
de prioriteit bij de tweede taak
gelegd worden hetgeen onveilig
gedrag en een grotere valkans
met zich mee zal brengen.
Daarnaast kunnen verminderde
lichamelijke vermogens, zoals
verminderde balans, kracht of
visuele beperkingen, het gaan al
dermate bemoeilijken dat een
gelijktijdig uit te voeren taak nog
zwaarder gaat bijdragen aan de
vergrote valkans.
Figuur 1
aangegeven wordt hoe de verschillende
factoren met elkaar in verband staan,
en hoe de combinatie van factoren de
valkans en de valletsel kans beïnvloeden.

Valangst
De angst om te vallen, die vaak
ontstaat na eerdere valervaringen
met letsel, kan leiden tot een
aangepast (lager) activiteitenpatroon. Tevens leidt angst tot
een hogere mate van rigiditeit,
waardoor evenwichtsreacties
minder goed zullen verlopen.
Het verlaagde activiteitenpatroon
kan een mede oorzaak zijn van
het afnemen van de lichamelijke
conditie. Men gaat leven in een
beperkte omgeving, waardoor
sociale contacten afnemen en
het gevaar van depressie op de
loer ligt 6,7,8. Met het afnemen
van de lichamelijke activiteit
neemt de kans op osteoporose
toe. Osteoporose verhoogt weer
de kans op letsel, waarmee de
vicieuze cirkel rond is. Figuur 1
geeft schematisch zicht op hoe
de verschillende valkans en letselkans vergrotende factoren elkaar
beïnvloeden.

naar voren komen. Daarnaast is
het van belang in de anamnese
aandacht te hebben voor de factoren die het osteoporose risico en
daarmee de letselkans vergroten.
Bij twijfel kan een botdichtheidmeting worden utgevoerd..
Voor het bepalen van de aanwezigheid van de eventuele intrinsieke
factoren die valrisico verhogen
kunnen, naast lichamelijk onderzoek, een aantal tests gedaan
worden.
Zo kan het looppatroon geobserveerd worden. Hierbij dient gelet
te worden op zaken als stoppen
met lopen tijdens praten, en overmatig kijken naar de grond tijdens
het gaan. Tevens moet er gelet
worden op een lage staphoogte
(schuifelen), een korte staplengte
en onregelmatig stapritme.
Een breed gangspoor en moeizame richtings- en snelheidsveranderingen kunnen eveneens
duiden op een verminderde
dynamische balanscontrole. Ook
kunnen moeilijkere loopvormen
zoals de koorddansergang of het
maken van zijdelingse kruispassen
worden beoordeeld.
Om goed zicht te krijgen op
de kwaliteit van de statische en
dynamische balanshandhaving
kan de `Berg balance scale` (of
onderdelen daarvan) gebruikt

Ad.b.
Herkenning van risicofactoren
Om valpreventie maatregelen te
kunnen nemen is het van groot
belang bij de individuele patiënt
factoren te signaleren die het valrisico verhogen. Een aantal van
deze factoren, met name de
extrinsieke factoren, kunnen
middels een gerichte anamnese

-risico)

de calcium en

-

- en

worden. Met name het verminderde evenwicht tijdens draaien
om de eigen lichaamsas, het
staan op 1 been, en het staan
met de ogen dicht zijn hierbij
belangrijke items.
Met de “Timed get up and go”
test kan in een test een beeld
gevormd worden van spierkracht
en dynamische balans. Bij deze
test moet men opstaan vanaf een
stoel (46 cm), drie meter lopen,
omdraaien, weer teruglopen naar
de stoel en gaan zitten. De totale
test moet binnen 20 seconden
uitgevoerd kunnen worden.
Doet men er langer over dan kan
er sprake zijn van een verhoogd
valrisico. Als mensen niet zonder
gebruik van de handen kunnen
opstaan vanaf de stoel, kan er
sprake zijn van verminderde
spierkracht.
Zijn één of meer van deze testen
afwijkend en is er een positieve
anamnese voor (bijna) valincidenten, dan kan participatie een
gericht valpreventieprogramma
worden overwogen. Bij meer evidente lichamelijke of psychische
stoornissen moet verwijzing naar
een specialist volgen voor nadere
diagnostiek.
Ad.c.
Valpreventieprogramma
Het in de St Maartenskliniek ontwikkelde valpreventieprogramma
bestaat uit 3 onderdelen. Naast
vermindering van de valkans
door training op een hindernisparcours tijdens sport en spelactiviteiten, is hier ook plaats voor
valtraining om de letselkans te
verminderen.
Er wordt gedurende het hele
programma veel aandacht
besteed aan de bewustwording
ten aanzien van het eigen gedrag
in risicosituaties. De opdracht
bij alle activiteiten is rekening te
houden met de andere personen,
met de ruimte en consequent de
veiligheid in acht te nemen. Dit
geldt voor alle drie de onderdelen
van het valpreventieprogramma.
>>
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Een belangrijk aspect van deze
valtraining is de bewustwording
van waar het lichaam zich in de
ruimte bevindt, en de positie van
de verschillende lichaamssegmenten onderling. Draai en rolbewegingen van de romp krijgen
bij dit programmaonderdeel veel
aandacht.

Figuur 2 en 3: hindernisparcours

Tussentijds wordt regelmatig stil
gestaan om de diverse situaties en
het hanteren daarvan te evalueren.
Er wordt tijdens het trainingsprogramma zodanig gewerkt dat
niet alleen de aandacht op de
eigen oefening gevestigd wordt,
maar dat men ook van elkaar en
van elkaars oplossingen kan
leren. Op deze wijze leert men
risicofactoren te signaleren en
ontdekt men strategieën om de
mate van risico zoveel mogelijk
te reduceren.
1. Hindernis parcours
In het hindernis parcours (fig. 2,
3) worden een aantal omgevingssituaties nagebootst en zijn er een
aantal hindernissen ingebouwd
om aanspraak te doen op de
balanscontrole. Het is de bedoeling dat de hindernissen zonder
struikelen of wankelen worden
doorlopen. Tevens worden er bij
een aantal hindernissen eisen
gesteld aan de voetplaatsing. De
hindernissen worden gevormd
door situaties die herkenbaar
zijn uit het dagelijkse leven.
Een aantal voorbeelden zijn het
omgaan met losliggende stoeptegels, verschillende ondergronden,
drempels, opkrullende matjes,
hellingen, reiktaken e.d. Het
doorlopen van het hindernisparcours wordt in verschillende
omstandigheden geoefend waarbij de dubbeltaken (zowel motorisch als cognitief ) een belangrijk
aandeel vormen.
Er moet gelopen worden terwijl
twee personen ieder een uiteinde
van een stok vasthouden. Ook

een dienblad met bekertjes moet
meegevoerd worden. Hierbij wordt
soms het zicht op de voeten ontnomen doordat het dienblad
(ditmaal zonder bekertjes) tegen
de buik gedrukt moet worden.
Het parcours wordt ook doorlopen met een paraplu en een
boodschappentas. Ook wordt
het parcours met gedimd licht
doorlopen.
De cognitieve dubbeltaken
bestaan uit het beluisteren van
klassieke muziek tijdens het doorlopen van het parcours. Er zijn in
het muziekstuk deurbelgeluiden
gemonteerd. De opdracht is om
het aantal deurbellen te tellen.
Een andere cognitieve taak bestaat
uit het beluisteren van een verhaal,
waarbij bij een bepaald woord de
hand moet worden opgestoken,
en waarbij de essentie van het
verhaal achteraf moet worden
weergegeven. Ook wordt een
moeilijke situatie geschapen door
het hindernisparcours in een
andere volgorde te leggen, waarbij
men middels pijlen op de grond
een bepaalde route moet volgen.
2. Valtraining
Het valpreventie programma
biedt ook ruimte aan vijf lessen
valtraining (fig. 4). Deze lessen
hebben tot doel dat de groepsleden beter voorbereid zijn op
de momenten dat daadwerkelijk
gevallen wordt. Angstreductie door
de ervaringen die men tijdens
deze vallessen opdoet is een ander
belangrijk doel. De valtraining
vindt plaats onder gecontroleerde
omstandigheden met behulp van
een valmat van 2x3 m en 40 cm
8

dik, en judomatten. Hierbij
wordt weer opnieuw ”ontdekt”
hoe het is om op de grond te zitten en te liggen, en worden
adviezen gegeven over een goede
manier van overeind komen.
Het basisprincipe van de diverse
valoefeningen is het aanleren en
laten ervaren van veilige handelingen die nodig zijn wanneer
men komt te vallen en het achterwege laten van onveilige handelingen zoals het opvangen met
gestrekte armen. Veel aandacht
wordt besteed aan het rollen en
aan principes van valbreken. De
controle van hoofd- en rompmotoriek staan hierbij op de voorgrond. Tevens wordt de aandacht
gevestigd op het correct gebruik
van de armen. De armen moeten
niet gebruikt worden voor het
opvangen, maar voor het sturen
van de valbeweging.
Tijdens dit onderdeel wordt er
een opbouw gemaakt van vallen
vanaf laag bij de grond naar
hoger, en wordt tevens de valsnelheid opgevoerd.

Figuur 4: valtraining

3. Sport/spel activiteiten
Het sport/spel onderdeel binnen
het valpreventieprogramma is
gericht op bewegen in een ruimte
waarbij er rekening gehouden
moet worden met de overige
aanwezigen en met de omgeving
(fig. 5). Binnen dit onderdeel
worden de opdrachten geleidelijk
gecompliceerder doordat er meer
aanspraak gemaakt op de verdeelde aandacht en de handelingssnelheid. In het begin wordt er
gewerkt met loopvormen waarbij
op commando een richtingswissel
moet plaatsvinden. Later wordt
dit aangevuld met gooi- en vangoefeningen met een bal. Door
de baloefeningen toe te voegen
wordt de opdracht motorisch en
mentaal complexer, en wordt de
timing van de bewegingen een
belangrijkere factor. Al naar
gelang het niveau van de groep
wordt overgegaan op spelvormen.
Conclusie

Uit diverse publicaties komt naar
voren dat het afzonderlijk aanpakken van slechts één of slechts
enkele van de valkans vergrotende factoren, zonder aandacht
te besteden aan andere factoren
die de valkans of de kans op letsel
vergroten, geen effect heeft3,9.
Blijkbaar is het de combinatie
van diverse factoren die een verhoogd valrisico met zich meebrengt. Om die reden is er in het
gepresenteerde valpreventieprogramma voor een aanpak op
meerder fronten gekozen.
Het valpreventieve effect van
deze aanpak is in een wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Bij de deelnemers was na
deelname aan het oefenprogramma was het aantal valincidenten met 46% afgenomen in
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Figuur 5:
rekening houden
met de omgeving

vergelijking met het halfjaar voor
deelname. Vanwege dit succes
wordt momenteel de theoretische
onderbouwing van het programma
alsmede een kennismaking met
de praktische uitvoering ervan
door het Nederlands Paramedisch
Instituut (NPI) in cursusvorm
aangeboden aan fysiotherapeuten.
Op deze wijze wordt het mogelijk

om landelijk op een verantwoorde
wijze aan valpreventie te doen en
grote groepen ouderen te bereiken.
Door de ontwikkeling van richtlijnen en scholing van (huis)artsen ontstaat er een belangrijk
vangnet waardoor de mensen
met een verhoogd valrisico op
adequate wijze geïdentificeerd
en begeleid kunnen worden.
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Figuur 1: proximale humerus fractuur verdeeld
in tuberculum majus (a), tuberculum minus (b),
humeruskop (c) en humerusschacht (d)

De behandeling van proximale
humerusfractuur bij ouderen
een evenwicht tussen immobilisatie en mobilisatie
atie
Proximale humerusfracturen bij de oudere patiënt blijven lastige fracturen. Om de
schouderfunctie te herstellen kan gekozen worden uit conservatieve of operatieve
behandeling. Van belang voor de keuze zijn onder andere fractuurkenmerken zoals
aantal fragmenten en mate van dislocatie. Voorts zijn ook verschillen in opvatting bij
de behandelaar bepalend voor de keuze. Bij alle patiënten zal een periode van enige
immobilisatie gehanteerd worden om de fractuur te laten genezen. Het gevaar hierbij
is het ontstaan van een frozen shoulder. Deze aandoening is veelal self-limiting, echter
de beste behandeling is uiteraard het voorkómen ervan. De behandeling van een
proximale humerusfractuur is dus een evenwicht tussen immobilisatie en mobilisatie.
Inleiding

Een fractuur van de proximale
humerus is een vaak voorkomend
letsel (5% van alle fracturen).1
De incidentie neemt toe met
het stijgen van de leeftijd. Deze
fractuur komt dus veelal voor
bij ouderen. Ze ontstaan door
een directe val op de schouder
of een val die met uitgestrekte

arm wordt opgevangen. Een
verstoring van de functie van
de bovenste extremiteit door de
fractuur kan leiden tot ernstige
invaliditeit. Een juiste behandeling zal dan ook gekozen moeten
worden om deze functie te herstellen, zonder dat een frozen
shoulder ontstaat door immobiliteit.

Indeling en behandeling
van de fractuur

De fracturen worden meestal
ingedeeld volgens Neer, waarbij
twee-, drie- of vierfragmentsfracturen worden onderscheiden.2
De fragmenten waaruit een
proximale humerusfractuur kan
bestaan, zijn de humerusschacht,
de humeruskop, het tuberculum
9

minus en het tuberculum majus
(fig.1). Tussen de humeruskop
en de tubercula bevindt zich het
collum anatomicum. De horizontale lijn distaal van de tubercula wordt collum chirurgicum
genoemd. Aan het tuberculum
minus insereert de m. subscapularis, aan het tuberculum majus
de m. supraspinatus, de m. infra- >>
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spinatus en de m. teres minor.
Tezamen vormen deze spieren de
rotatorencuff van het schoudergewricht, die belangrijk is voor
functie en stabiliteit van de
schouder.
Naast dat het bepalen van het
juiste aantal fragmenten op een
röntgenfoto soms moeilijk is,
kan ook de beoordeling van de
mate van dislocatie lastig zijn.
Om de dislocatie goed te kunnen
beoordelen zijn röngenfoto’s in
tenminste twee verschillende
projectierichtingen nodig. Een
CT-scan van de schouder zou
meer informatie over de positie
van de verschillende fragmenten
ten opzichte van elkaar en ten
opzichte van de schouderkom
kunnen geven. Echter dit onderzoek wordt weinig verricht voor
de proximale humerusfracturen.
De behandeling van een proximale humerusfractuur is erop
gericht het functieverlies van het
schoudergewricht te herstellen.
Op basis van het bovenstaande
is het begrijpelijk dat blijvende
dislocatie van de tubercula kan
leiden tot ernstig functieverlies.
Het doel is dan ook om de anatomische positie van de tubercula
ten opzichte van de kop zo goed
mogelijk te herstellen.
Hierbij kunnen echter diverse
wegen bewandeld worden. Deze
verschillen zijn ook zichtbaar in
de diverse behandelingsprotocollen van de verschillende ziekenhuizen.
Overzicht
behandelingsmethoden
humerusfracturen

Het onderstaande is een overzicht
van wat zoal de mogelijkheden
zijn voor de behandeling van
een proximale humerusfractuur
zonder de pretentie of doel om
compleet te zijn.
a. niet gedisloceerd
Niet gedisloceerde fracturen
kunnen conservatief worden
behandeld met een sling. Al vrij
snel, meestal na een week na het
trauma wordt begonnen met een
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oefenschema op geleide van de
pijnklachten. De breuk is nog
niet volledig geconsolideerd
maar zal door beginnende callusvorming niet disloceren tijdens
slingeroefeningen. Hierdoor
wordt geleidelijk de mobiliteit
vergroot wat uiteindelijk zal leiden tot een verbeterde schouderfunctie. Deze fracturen hebben
dan ook een goede prognose.
b. twee fragmenten
Twee fragmentsfracturen met
dislocatie van één van de tubercula, waarbij dus sprake is van
een avulsie fractuur, zullen in de
regel operatief hersteld worden.
Waar de grens ligt tussen wel en
geen acceptatie van de mate van
dislocatie blijft afhankelijk van de
beoordeling door de behandelaar.
Wanneer gekozen wordt voor
een operatief herstel zal gekozen
worden voor een ORIF (open
repositie en interne fixatie)
behandeling. Schroef-osteosynthese of Zuggurtung osteosynthese
zijn veel gebruikte technieken.
Wanneer bij een twee fragmentsfractuur de fractuurlijn loopt
ter hoogte van het collum anatomicum kan de vascularisatie van
de humeruskop bedreigd worden.
De humerskop wordt met name
gevoed vanuit aftakkingen van de
a. circumflexa anterior humeri,
welke zelf een aftakking is van
de a. axillaris. De a. circumflexa
anterior humeri is gelegen rondom
het collum anatomicum.
De behandeling van deze fracturen
zal dan vaak gesloten repositie
zijn door bijvoorbeeld simpelweg
het uit laten hangen van de arm
in een sling. Bij goede repositie
zal een expectatief beleid volgen.
Eventueel kan een hemiprothese
van de humeruskop overwogen
worden. Echter deze operatie
wordt weinig verricht in de acute
fase bij deze fracturen.
Twee fragmentsfracturen waarbij
het collum chirurgicum is gefractureerd worden meestal met een
sling behandeld. Indicaties voor
10

Figuur 2: plaatsing van
schouderprothese met
fixatie beide tubercula
met hun spierinserties

operatief herstel zijn naast de open
fracturen het niet behouden van
een acceptabele gesloten reductie.
Er zijn aanzienlijke verschillen
tussen de behandelaars met
betrekking tot de mate van dislocatie die acceptabel is. Voor
het behouden van de reductie
zijn diverse fixatietechnieken
beschreven, zoals de percutane
fixatie , intramedullaire fixatie
of de (hoekstabiele) plaat fixatie.
Voorkeur van de operateur ligt
ten grondslag aan de keuze van
osteosynthesemateriaal.
c. drie en vier fragmenten
Bij de fracturen die bestaan uit
drie dan wel vier fragmenten zal
minimaal één van de tubercula
los liggen. Door goede repositie
kunnen goede resultaten bereikt
worden. De manier waarop deze
repositie verkregen wordt verschilt
in de diverse ziekenhuizen.
Gekozen kan worden voor de
ORIF methode, zoals beschreven
bij de twee fragmentsfracturen.
Geprobeerd zal worden om het
losliggende tuberculum te fixeren.
Diverse behandelaars zijn echter
erg terughoudend in operatief
herstel, aangezien patiënten met
deze fracturen veelal een osteoporotisch skelet hebben. Het
gevolg is dat interne fixatie weinig grip in het bot zal hebben en
dus niet leidt tot de gewenste
oefenstabiele osteosynthese.
Naast de bekende risico’s bij elke

operatie zullen patiënten dan
opnieuw een periode van immobilisatie aan moeten houden.
Aangezien de nadelen dan mogelijk niet opwegen tegen de voordelen is de vraag geoorloofd of
operatief herstel de voorkeur
geniet boven een conservatief
beleid met een sling.
Een optie is om bij deze lastig te
behandelen fracturen te kiezen
voor een hemi-artroplastiek.
Doordat de humeruskop vervangen wordt door een schouderprothese is er geen kans meer
op het ontstaan van avasculaire
necrose van de humeruskop,
die wel zou bestaan wanneer
gekozen wordt voor een conservatieve behandeling van deze
fracturen. Bovendien kan snel
geoefend worden.
Bij deze operatietechniek worden
de beide tubercula met hun
spierinserties teruggeplaatst en
gefixeerd aan de prothese zodat
een functioneel herstel nagestreefd
kan worden (fig.2). Dit herstel is
helaas lang niet altijd optimaal.
Daarnaast heeft het inbrengen
van een schouderprothese ook
risico’s. Loslating van de prothese,
een (sub)luxatie postoperatief en
letsel van de rotatorencuff zijn
belangrijke complicaties.
Aangezien de ingreep dus technisch lastig is met een uiteindelijk
mogelijk niet optimaal resultaat
>>
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keer na denken om te kiezen
voor een hemi-artroplastiek bij
dit soort fracturen.
Frozen shoulder

Voor welke behandeling, conservatief dan wel operatief, ook
gekozen wordt, het doel blijft
herstel van de functie van de
bovenste extremiteit. Wanneer de
arm voor langere tijd geïmmobiliseerd wordt kan een frozen
shoulder ontstaan, zeker bij de
oudere patiënt.
Een frozen shoulder, of een adhesieve capsulitis, is een syndroom
dat gekenmerkt wordt door een
sterk verminderde passieve en
actieve beweeglijkheid van het
glenohumerale gewricht ten
gevolge van een schrompeling
of contractuur van het kapsel.
Hierdoor is het gewrichtsvolume
verkleind. Het beeld kan ontstaan
wanneer door pijn de schouder
een tijd niet wordt bewogen,
zoals wanneer de arm voor langere tijd in een sling wordt geïmmobiliseerd na een proximale
humerusfractuur. Opvallend is
dat een frozen shoulder nog al
eens voorkomt bij diabetici.3
Het klinische beeld wordt gekenmerkt door geleidelijke toenemende pijn in de schouder die
zo ernstig wordt dat patiënten er
’s nachts niet van kunnen slapen.
Deze pijn leidt tot een toename
van immobilisatie van de schouder met als gevolg het ontstaan
van een vicieuze cirkel. Na een
aantal maanden wordt de pijn
minder en staat de stijfheid van
de schouder op de voorgrond.
Bij lichamelijk onderzoek is er
een beperking van de actieve en
passieve bewegingsomvang van
het glenohumerale gewricht.
Meest opvallend hierbij is de
afname van de exorotatie. De
overige beweging van de schouder
is grotendeels scapulothoracaal.
Een frozen shoulder is een goedaardige aandoening die na een tot
twee jaar verdwijnt, hoewel vaak
enige bewegingsbeperking blijft
bestaan. De meeste patiënten
reageren goed op een conservatieve

behandeling met pijnmedicatie,
ontstekingsremmers en fysiotherapie. De pijnbehandeling is van
belang om een oefenprogramma
te kunnen uitvoeren. De fysiotherapie omvat actieve en actief
geleide bewegingsoefeningen van
de schouder in combinatie met
passieve manipulaties van de
schouder om het kapsel op te
rekken. De pijngrens dient daarbij niet te worden overschreden.
Na zes tot acht weken wordt de
pijn iets minder en neemt de
beweeglijkheid toe. De oefentherapie moet lang worden volgehouden omdat het twaalf tot
achttien maanden kan duren
voor de beweeglijkheid zich bijna
volledig heeft hersteld. Deze conservatieve behandeling is effectief
bij 90% van de patiënten.

frozen shoulder wordt voorkomen. De behandeling van een
proximale humerusfractuur is
dan ook een evenwicht tussen
immobilisatie en mobilisatie.

A.F.C.M. Moonen,
arts-assistent chirurgie
Isala klinieken, locatie Sophia
Dr. v. Heesweg 2
8025 AB Zwolle
e-mail:
a.f.c.m.moonen@isala.nl

Wanneer conservatieve behandeling faalt moet operatieve therapie worden overwogen. Allereerst
kan de schouder onder narcose
passief gemobiliseerd worden,
waarbij het geschrompelde
kapsel los wordt getrokken.
Bij patiënten met osteoporose
bestaat het gevaar van een humerusfractuur tijdens dit mobiliseren. De laatste jaren kunnen het
kapsel en de verklevingen in het
gewricht artroscopisch worden
gekliefd, waarna de schouder
voorzichtig wordt doorbewogen.
Complicaties in de vorm van een
fractuur worden zo vermeden.
Belangrijk voor elke nabehandeling is het blijven mobiliseren
van het schoudergewricht zodat
de functie van de schouder
behouden blijft.
Conclusie

De behandeling van proximale
humerusfracturen bij de oudere
patiënt is lastig. De keuze tussen
conservatieve of operatieve
behandeling hangt af van fractuurkenmerken zoals het aantal
fragmenten en mate van dislocatie alsook van opvattingen bij de
behandelaar. Het streven is een
acceptabel functioneel herstel
van het schoudergewricht waarbij de fractuur geneest en een
11
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Rust roest
Op dit moment is ruim 14% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar.
Dit komt neer op 2.251.748 personen waarvan 558.671 ouder zijn dan 80 jaar.1
De laatste jaren hebben wij te maken met het fenomeen dat steeds meer mensen ouder
worden en een groeiend deel van de ouderen steeds ouder wordt. Dit verschijnsel wordt
aangeduid met de term dubbele vergrijzing. De verwachting is dat tegen 2030 het
percentage ouderen (> 65 jaar) in de buurt van 23% zal liggen.
Toename van de leeftijd gaat wat
het lichaam betreft gepaard met
een groot aantal veranderingen.
Zowel op het niveau van de cel
als op orgaanniveau is er vanaf
het derde decade sprake van een
afname van de functionele capaciteit. Lange tijd blijkt dit uitsluitend uit een vermindering van
de reserve capaciteit. Dit is dan
alleen te merken wanneer er in
extreme omstandigheden aanspraak gemaakt wordt op deze
overcapaciteit.2, 3 Maar vroeger
of later zal deze reductie zijn
weerslag hebben op het leven
van alle dag. Ook de spiermassa
neemt af met klimmen van de
jaren. Dit wordt in de literatuur
wel aangeduid met de term sarcopenie.4 Het betreft hier vooral
de skeletspieren van zowel de
bovenste en onderste extremiteiten. Dit leeftijdsgerelateerde
verlies van spiermassa is verantwoordelijk voor de afname van
het basaal metabolisme, verminderde spierkracht en verminderde
activiteit die wij veel zien bij
bejaarden. De zogenaamde vetvrij
massa van het lichaam vermindert
zo met ruim 15% tussen het
dertigste en tachtigste jaar. De
afgenomen calorische behoefte
die hieruit volgt wordt vaak niet
gevolgd door een verminderde
calorische intake waardoor het
vetgehalte van het lichaam toeneemt bij het ouder worden.
Hierdoor ontstaat een vicieuze
cirkel waarbij het lichaamsgewicht
toeneemt en de spierkracht
afneemt, hetgeen weer leidt tot
nog minder bewegen en uiteindelijk een situatie oplevert waarbij
lopen tot een riskante onderne12

ming wordt met een grote kans
op vallen. Daarnaast geeft de toename van het lichaamsvet een
grotere kans op het ontwikkelen
van diabetes mellitus type II
(vroeger wel aangeduid als
ouderdomssuiker) met alle
daarbij horende cardiovasculaire
risico’s.
Het bewegingsapparaat

voor schade aan het bewegingsapparaat omdat deze in het algemeen optreedt na de reproductieve leeftijd.6
Een bijkomend probleem bij
osteoporose is het toegenomen
fractuur risico waar bij ook de
genezingstendens vaak verminderd is zodat fracturen kunnen
leiden tot een lange periode van
immobilisatie.

Ook het skelet en de gewrichten
ondervinden effecten van veroudering. Afname van het gewrichtskraakbeen leidt tot arthrose.
Bij het stijgen wordt een toenemende incidentie gezien van
osteoporose, skeletontkalking,
en ook het gewrichtskapsel,
ligamenten en banden verandert
met het stijgen van de leeftijd.
Dit resulteert veelal in pijn met
als gevolg dat de patiënt geneigd
is minder te bewegen, hetgeen
weer leidt tot vermindering,
atrofie, van de skeletspieren.
Tenslotte is er op hogere leeftijd
een vaker voorkomen van aandoeningen van de skeletspieren
zoals polymyalgia rheumatica en
reuscel artritis of van gewrichtsontstekingen als jicht. Dit alles
heeft het gevolg dat aandoeningen van het bewegingsapparaat
de meest voorkomende oorzaak
zijn van pijn en verminderde
mobiliteit bij ouderen.5 Als
mogelijke verklaringen voor deze
slijtage van bewegingsapparaat
worden genoemd accumulatie
van traumatische beschadigingen
eerder in het leven, een niet volledige aanpassing van het menselijk skelet aan het rechtop lopen
en een slecht ontwikkeld herstel
mechanisme van het lichaam

De vraag bij dit alles is in hoeverre de afname van spiermassa
en spierkracht te voorkomen dan
wel te behandelen is.
Bij onderzoek bij jonge mannen
en mannen van middelbare leeftijd die trainden op uithoudingsvermogen is naar voren gekomen
dat de vet reserves en de maximale
aërobe capaciteit niet gerelateerd
waren aan leeftijd maar aan het
totaal aantal uren dat per week
geoefend werd.7 Zelfs bij mensen
die een voornamelijk zittend
leven leiden verklaart de hoeveelheid energie die in dagelijkse
activiteiten wordt gebruikt 75%
van het verschil in lichaamsvet
zowel bij jongere als bij oudere
mannen.8 Bij bejaarde atleten
(lopers en zwemmers) zijn vet
massa en spierkracht echter vergelijkbaar met leeftijdsgenoten
die een meer zittend bestaan
hadden.9 Dit suggereert dat
alleen trainen op uithoudingsvermogen onvoldoende is om
sarcopenie te voorkomen. De
maximale aërobe capaciteit neemt
tussen het twintigste en zeventigste jaar af met ongeveer 1% per
jaar. Deze afname wordt grotendeels bepaald door afgenomen
dagelijkse activiteit, afname van
>>
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de maximale hoeveelheid bloed
die het hart kan uitpompen
(cardiac output) en de afname
van de hoeveelheid spierweefsel.
Sarcopenie is hierbij verantwoordelijk voor een reductie van 35%
van de maximale aerobe capaciteit
zowel bij geoefende als ongetrainde
mannen.10 Wanneer op latere
leeftijd begonnen wordt met
aërobe training (tot 70% van de
maximale hartslag trainen gedurende 45 minuten, drie dagen
per week) kan bij jongeren (2030 jaar) zowel als bij ouderen
(60-70 jaar) een vergelijkbare
winst geboekt worden wat
betreft de maximale aërobe
capaciteit.11 Bij ouderen werd
deze winst echter op een andere
manier geboekt dan bij jongeren.
Bij ouderen was er met name
sprake van de toename van de
zuurstof bindingscapaciteit van
de spieren en toename van glycogeen stapeling in de skeletspieren.
Bij oudere vrouwen werd geen
verbetering gezien van de cardiac
output bij ouderen mannen was
er sprake van enige toename. Bij
jongere personen ligt de winst
van aërobe training juist in de
toename van de cardiac output.
Op basis van deze en vergelijkbare bevindingen wordt er tegenwoordig vaak geadviseerd om
juist bij ouderen krachtraining
toe te passen, vooral wanneer er
sprake is van afgenomen spiermassa en zwakte. Hiermee wordt
bedoeld het belasten van de spieren tegen een steeds grotere
weerstand. Zelfs bij zeer oude
patiënten (87-96 jaar) leverde 8
weken trainen op deze wijze een
toename van de spierkracht van
bijna 180% en een toename van
het spiervolume van 11%.12 Dit
resulteerde in een betere balans
bij staan en lopen, sneller lopen
en verbetering in het opgaan van
trappen.In het geheel werden
deze proefpersonen actiever in
vergelijking met leeftijdsgenoten
die geen training kregen.

Bovendien bleek deze training
ook de stemming te verbeteren.
Conclusie

Er is waarschijnlijk geen andere
groep mensen te benoemen die
meer baat heeft bij dagelijks
bewegen dan de oudere populatie.
Een actief dagelijks bestaan, te
definiëren als aërobe training,
geeft betere oxygenatie van de
skeletspieren. Door een verbetering van de gevoeligheid voor
insuline wordt het risico op hart
en vaatziekten verminderd, zeker
bij de ‘jongere’ oudere. Deze
vorm van bewegen voorkomt
echter niet de op oudere leeftijd
optredende sarcopenie. Wanneer
hiervan sprake is zal gerichte
krachttraining moeten plaatsvinden ondersteund met de
inname van voldoende eiwit om
de spiermassa en de spierkracht
te doen toenemen.
Voor de groep bejaarden die wij
in het ziekenhuis zien heeft dit
belangrijke consequenties. Het
moge duidelijk zijn dat langere
immobilisatie (bedrust) voor
bejaarden absoluut ongewenst is.
Dit zal leiden tot een extra verlies
aan spiermassa en spierkracht
hetgeen zal leiden tot een moeilijke en langdurige revalidatie.
Er zijn ook weinig ziektes die in
bed overgaan. Dit betekent dat
zo snel mogelijk na een ziekenhuisopname gestreefd moet worden naar behoud en waar nodig
verbeteren van spiermassa en
spierkracht. Er zijn weinig betere
indicaties te verzinnen voor het
vroegtijdig inzetten van fysiotherapeuten bij klinische patiënten.
Ook wanneer de oudere patiënt
bijvoorbeeld door een fractuur
of na een operatie niet meteen
gemobiliseerd kan worden dient
de fysiotherapeut door specifieke
training zorg te dragen voor het
zoveel mogelijk behouden van de
spierkracht. Dit alles kan bijdragen aan een verkorting van zowel

de opnameduur als de revalidatieperiode, waardoor een patiënt
sneller kan terugkeren naar zijn
eigen omgeving. Ook kan dit
soort trainingen het risico verkleinen op vallen. In dit verband
is het verheugend te kunnen
constateren dat in Nederland een
speciale geriatrische fysiotherapie
tot ontwikkeling komt. Juist
voor deze soort fysiotherapie is
in de literatuur overduidelijk een
wetenschappelijke grondslag te
vinden en is daarmee met recht
‘evidence-based’.
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Traumatologie bij de geriatrische patiënt
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat komen bij oudere mensen significant vaker voor dan bij de jongere. Met de vergrijzing van onze bevolking neemt het aantal te behandelen letsels derhalve significant toe. Alhoewel de medische zorg voor
de oudere patiënt, met vaak andere medische- en psychische problematiek, het laatste decennium enorm verbeterd is, zijn er
vele patiënt en ongevalsfactoren die het beleid voor de behandeling van deze patiënten categorie beïnvloeden 2. In dit
artikel wordt van deze factoren, en hoe ze ons medisch handelen kunnen beïnvloeden, in een kort overzicht weergegeven.
Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is
vanzelfsprekend om de patiënt
terug te brengen, of zelfs te verbeteren, ten opzichte van het
niveau voor het ongeval. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat
voor patiënten met cognitieve
stoornissen (dementie, ziekte van
Alzheimer, ziekte van Parkinson)
geldt dat zij na het doormaken van
een collum fractuur niet alleen
een niveau zakken in hun mobiliteit (dus bv. van moeizaam lopend
naar niet lopend) maar ook geestelijk minder stabiel worden. Dit
wordt dan veroorzaakt door het
toenemen van de algemeen
medische problemen en het verder afnemen van de cognitieve
functies, waardoor revalidatie
zelfs met een anatomisch geopereerde fractuur niet meer tot de
mogelijkheden behoort1,4 .
Planning van de operatie

In het algemeen geldt dat de
behandeling van een fractuur bij
voorkeur binnen 48 uur na het
trauma moet plaatsvinden, omdat
anders de kans op slechtere genezing van bot en wond, alsmede
het risico op overlijden binnen het
eerste jaar na de operatie ongeveer
verdubbelt 6. Voor patiënten die
relatief gezond zijn (2 of minder
co-morbiditeiten) geldt zelfs dat
de operatie beter binnen 24 uur
kan plaats vinden3,6 . Anderzijds
geldt dat patiënten waarbij er drie
of meer co-morbiditeiten zijn
beter juist niet binnen de eerste
24 uur geopereerd kunnen worden, aangezien dit het risico op
overlijdensrisico significant verhoogd. Al met al is het belangrijk om pre-operatief de balans
op te maken tussen snel opereren
en het verder uitbreiden van

het pre-operatief onderzoek.
Alhoewel er veel geschreven is over
voordelen van regionale boven
algehele anesthesie bij de operatieve behandeling van een collum
fractuur, zijn er geen belangrijke
verschillen in overleving van de
patiënt tussen beide technieken
vastgesteld. Anderzijds is natuurlijk bekend dat door het toepassen
van een regionale techniek (spinaal
en epiduraal) het risico op pulmoembolische complicaties daalt,
zodat dit een reden kan zijn om
voor deze techniek te kiezen
indien er geen andere medische
contra-indicaties zijn. Juist het
gebruik van antistolling (in toenemende mate bij ouderen) kan
dan weer een reden zijn om te
moeten kiezen voor een algehele
anesthesie. In het algemeen geldt
voor alle oudere patiënten dat
een fractuur gepaard gaat met
morbiditeit die toeneemt met het
hebben van een co-morbiditeit.
In toenemende mate moeten dus
ook deze factoren meegenomen
worden bij het maken van de
afweging om te opereren of niet.

Vanzelfsprekend zal indien er
ook maar een mogelijkheid is om
de patiënt postoperatief te mobiliseren in eerste instantie gekozen
worden voor een anatomische
repositie en interne fixatie van de
collum fractuur. Intramedullair
geplaatste pennen bieden hier
juist een goede stabiele en direct
belastbare oplossing.
Voor fracturen zoals bijvoorbeeld
in de proximale humerus, komen
gesloten plaatsystemen in aanmerking. Bij deze platen worden de
schroeven middels een moer of
een getapte draad in de plaat, niet
alleen in het bot maar ook aan de
plaat gefixeerd, waardoor de stabiliteit van de constructie toeneemt.

Intra-articulaire fracturen
Vanzelfsprekend is het primaire
streven bij de behandeling van een
intra-articulaire fractuur gericht
op anatomische reductie en oefenstabiele fixatie. Toch zijn de resultaten van een dergelijke behandeling bij de oudere patiënt niet zo
voorspelbaar als bij de jongere
patiënt. Zo worden de resultaten
van tibiaplateau fractuur behanWel of niet opereren?
deling beschreven als slecht, of
Collum fractuur
het nu operatief of conservatief
Bij de planning van een behande- gebeurt. Ook laat de behandeling
ling, bijvoorbeeld van een collum van intra-articulaire en commufractuur, moet dan ook met een
nitieve polsfracturen zien dat de
achteruitgang van algemeen
behandeling die gericht is op
lichamelijke en geestelijke functies functioneel resultaat zonder perrekening worden gehouden. Dit fecte anatomische reductie, een
kan betekenen dat bij een patiënt beter resultaat afwerpt dan die
met cognitieve storingen, die
waarbij dit wel het geval was.
voor het ongeval slecht ter been
Primaire vervanging van het
was, verwacht wordt dat hij/zij na gewricht heeft zich derhalve een
het ongeval niet meer op de been belangrijke plaats verworven bij
komt. Men kan dan overwegen om de behandeling van communite kiezen voor een niet-operatieve tieve peri-articulaire fracturen.
behandeling, waarbij de behanDit geldt bijvoorbeeld voor de
deling van de pijn en vroege
mediale collum fractuur, en de
“zitmobilisatie” centraal staan5.
humeruskop fractuur.
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Vervanging door een prothese is
minder bekend en wordt toch
steeds vaker overwogen bij elleboogsfracturen en fracturen rond
het knie gewricht.
Conclusie

Vanwege de complexiteit van de
behandeling van fracturen bij
oudere patiënten met 1 of meerdere co-morbiditeiten, lijkt het
verstandig om deze patiënten te
laten begeleiden door een interdisciplinair team. Een dergelijk
team kan rekening houden met
alle factoren die niet alleen het
per- maar ook het postoperatieve
beloop beïnvloeden. Daarnaast is
het belangrijk dat we meer kennis
verwerven over de outcome van
fractuurbehandeling bij ouderen.
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Het ouder wordende lichaam
de veranderingen van de ouder wordende mens
Het is niet nieuw dat onze maatschappij aan het vergrijzen is. In de komende twintig
jaren zullen de mensen van 55 jaar en ouder een groter deel uitmaken van onze gemeenschap
dan nu al het geval is. De mogelijkheid van deze populatie om fysiek actief te blijven staat
of valt met het begrijpen van er gebeurt tijdens het ouderdomsproces. Daarnaast is het
ontwikkelen van preventiemaatregelen en de behandeling van de ouderdom gerelateerde
blessures en ziektes van het bewegingsapparaat een must zodat ook de oudere mens in
beweging kan blijven.
Bij het ouder worden, is het normaal dat cellen verouderen. Dit is
echter geen ziekte1,2,4, maar met
het verstrijken van de tijd wordt
het risco om een ouderdomsfractuur of een degeneratieve afwijking aan het bewegingsapparaat
te krijgen beduidend hoger 3,5,6.
Veel voorkomende leeftijdgebonden blessures kunnen zijn:
● fracturen van het femur, de
wervelkolom, de radius, osteoporotische fracturen van de
bekkengordel;
● spierpijn en spieratrofie,
● ontstekingen van de aanhechtingen van pezen, artritis van
de heup, knie, voet en hand;
● degeneratie van de tussenwervelschijven, wervelkanaalstenose;
● rupturen van de rotator cuff
pezen 1,3.
Verminderde spierwerking, bewegingsbeperkingen en pijn weerhouden jonge 55 plussers en ouderen
om optimaal gebruik te maken van
geboden mogelijkheden om nog
een bijdragen te kunnen leveren
aan de huidige maatschappij.
Beperkingen welke ook negatief
bijdragen tot het niet alleen
lichamelijk maar ook geestelijk
gezond te blijven.
Het goed herkenbare verval van de
hersenactiviteit (zoals dementie)
en het cardiovasculaire systeem,
heeft indirect invloed op de mobiliteit van de oudere. Niet zo op de
voorgrond maar zeker ook aanwezig zijn de veranderingen die
zich voordoen in de spieren en
botten. Deze laatste kunnen direct
leiden tot fracturen of ouderdomsgerelateerde blessures en degenera-

tieve ziektes van skeletstelsel, kraakbeen, tussenwervelschijven, pezen,
ligamenten en gewrichtkapsels.
Bot

De botmassa en sterkte verandert
dramatisch als de jaren vorderen 7,8.
Tijdens de adolescentie heeft men
een versnelde botaanmaak en bereikt het bot een maximale sterkte
ongeveer 10 jaar nadat het skelet
is uitgegroeid.Vanaf dit punt gaat
het alleen maar bergafwaarts en bij
de meeste onder ons vermindert
het tot de helft van de sterkte tussen het tachtigste en negentigste
levensjaar. Bij vrouwen is het verlies van botmassa het sterkst na de
menopauze en dit kan zo’n tien
jaar duren. Vrouwen verliezen
tijdens hun leven gemiddeld de
helft van het spongieuze en één
derde van het corticale bot; mannen daarentegen verliezen maar
30 procent van beide.
Spieren

Het verlies van kracht naarmate de
leeftijd vordert, is terug te voeren
op het verlies van spiermassa 16.
De oorzaak hiervoor is zowel het
verminderen van zowel het aantal
als de grote van de spiercellen.
Tussen de leeftijd van 30-80 vermindert de kracht van de spiergroepen van armen, rug en benen
met 60%17,11. Vanaf het 25e levensjaar vermindert de spiermassa
van skeletspieren met gemiddeld
4% per 10 jaar tot de leeftijd van
50 is bereikt17-12. Daarna kan het
verlies oplopen tot zelfs 10% per
decennium. Bij ouderen, waarbij
de hormonale huishouding ont16

regeld is, kan het verlies zelfs oplopen tot 35% per decenium12-13.
Het verlies van kracht beperkt niet
alleen de mobiliteit maar vergroot
ook de kans op vallen en hierdoor
de kans op een fractuur. Ouderdom gerelateerde veranderingen
aangaande het bewegingsapparaat,
vergroten de kans op spierblessures
en verminderen het herstellend
vermogen van een spier.
Het komt frequent voor dat skeletspieren ruptureren door eigen
contracties. Speciaal als ze gestrekt
worden tijdens een contractie.
De combinatie van toenemende
kwetsbaarheid voor een blessure
en een verminderde herstelfunctie
zorgt ervoor dat bij ouderen de
spieren sneller verslappen en
eerder vermoeid raken.
Gewrichtskraakbeen

Bij het ouder worden vermindert
de dikte van het kraakbeen en z’n
elasticiteit. Het kraakbeen op zich
blijft intact, maar herstelt moeilijker
na een belasting. Vooral eenzijdige
piekbelasting wordt door ouder
kraakbeen slecht verdragen en kan
aanleiding zijn tot beschadiging en
klachten. Bij artrose is er sprake van
kraakbeen wat niet meer intact is.
Het oppervlak is beschadigd en de
belastbaarheid kan hierdoor sterk
verminderen.
Vaak zijn meerdere gewrichten erg
pijnlijk. Door artrose zijn ouderen
vaak gelimiteerd in hun bewegingsmogelijkheden door gewrichtspijn
en stijfheid.
Tussenwervelschijven

Geen enkel weefsel in het mense-

lijk lichaam ondergaat zo’n dramatische ouderdomsgerelateerde
verandering als de tussenwervelschijf 18,19,20.
De veranderingen zijn het meest
zichtbaar in het centrale gedeelte
van de discus, welke bestaat uit
een buitenste annulus fibrosis en
een nucleus pulposus (kern).
Gedurende de groei en het volwassen worden van het skelet, zal
de heldere gelei-achtige nucleus
pulposus (kern) veranderen in
een stevige fibreuze plaat. Bij jong
volwassenen ontstaan er fisuren en
breuken in de discus die vanaf de
perifere rand kunnen doorlopen
tot in de kern. Ook het volume
van de discus verandert maar deze
is niet zo uitgesproken als de eerder
genoemde veranderingen.
Een verslechterde voedingstoestand heeft consequenties voor
de veranderingen bij de discus.
Discuscellen worden gevoed door
diffusie, en als door de ouderdom
de bloedvoorziening naar de
annulus verslechtert heeft dit zijn
gevolgen voor de celstructuur en
stevigheid/functie van de tussenwervelschijven.
De verouderde discus staat verder
onder spanning door verschillende
factoren zoals, toenemende fysieke
belasting, vibratie, spinale veranderingen en verder systemen die
een directe impact hebben op de
bloedvoorziening van de discus
zoals roken, vasculaire problemen
en suikerziekte.
Hierdoor zijn stijfheid en een
pijnlijke rug en nek een van de
meest voorkomende klachten van
middelbare en oudere mensen 21.
Pezen, ligameten en
gewrichtskapsel

Ouderdomsgerelateerde veranderingen in stevig fibreus weefsel
krijgen meestal minder aandacht
als de veranderingen die optreden
bij bot, skeletspieren, gewrichtskraakbeen en tussenwervelschijven.
Toch kan men zeggen dat deze
ouderdomskwalen zeker een grote
invloed kan hebben op het leven
van de ouderen 1,2,22. Degeneratieve veranderingen bij dit soort >>
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weefsels kunnen leiden tot spontane of laag energetische rupturen
van de rotator cuff van de schouder
en van de bicepspees, de tibialis
posterior, de patellapees,en achillespees. Ook kunnen er spontaan
rupturen en haarscheurtjes optreden van de kapsels rondom het
polsgewricht en rug. Het is aannemelijk dat klachten van ouderen na een activiteit of chronische
klachten aan het bewegingsapparaat
te verklaren zijn door beschadigingen van de fibreuze componenten van spierpees overgangen en/
of pees, ligament, en gewrichtskapsel aanhechtingen aan het bot.
Conclusie

Concluderend kan men zeggen
dat veranderingen op cel-, weefsel- en systeemniveau in samenhang met ouderdom kunnen
leiden tot een grote mate van
vermindering van functionaliteit.
De behandeling van ouderen zal
dan ook vooral gericht moeten
zijn op het herstellen en behouden
van restfunctie van het lichaam.
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VGNieuws

Fuwavaz en FWG

Beroepsdeelprofiel

Bestuurslidmaatschap

Visitatie

Deze twee afkortingen blijven
veel leden bezig houden.
Wat betreft de eerst afkorting:
dit betreft de functiewaarderingssystematiek in de Academische
Ziekenhuizen. De collegae in deze
ziekenhuizen zijn nog steeds drukdoende met het maken van functieomschrijvingen en het zoeken naar
de juiste weg om als gespecialiseerd
verpleegkundige gipsverbandmeester een correcte inschaling
gerealiseerd te kunnen zien.
Overigens is het aan het VGN
bestuur nog steeds volledig
onduidelijk waarom er naast het
uitgewerkte FWG systeem (met
al zijn problemen) nog een waarderingssysteem moest worden
toegevoegd wat de verschillen
tussen de academische en perifere
ziekenhuizen zeker niet positief
heeft kunnen beïnvloeden.

Het beroepsdeelprofiel staat in de
definitieve versie op de VGN-site
en is te downloaden.
Zeer de moeite waard om de weergave van uw beroepsinhoud in
professionele vorm te kunnen lezen
en te toetsen aan de dagelijkse
praktijk.
Sedert onze aansluiting bij de Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden is meer
en meer duidelijk geworden dat de
AVVV de spreekbuis is geworden
van en naar het ministerie van VWS.
Subsidiegelden worden steeds
meer met de tussenkomst van de
AVVV uitgezet in het veld en
ook de aankomende wijziging
van het verpleegkundige opleidingscontinuüm wordt uitgewerkt door de AVVV.
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 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.
Op korte termijn heeft het VGN
bestuur een overleg met de besturen van de Nederlandse Orthopaeden Vereniging (NOV) en de
Nederlandse Vereniging voor
Traumatologie (NVT) om van
gedachten te wisselen over de
inhoudelijke kant van het Beroepsdeelprofiel en te onderzoeken hoe
de invulling van het resterende
`grijze` gebied tussen de arts en de
gespecialiseerde verpleegkundige
op een zorgvuldige wijze kan
plaatsvinden.
Wanneer er meer bekend is zal ik
u daarover nader informeren.

In juni was het VGN bestuur te
gast bij de AVVV om in kaart te
brengen wat de VGN op het
gebied van kwaliteit nog te organiseren had.
Dat was aanzienlijk en met de
AVVV als gids werd een samenhangend plan opgesteld waaraan
stapsgewijs invulling zal worden
gegeven.
Als eerste onderdeel de samenwerking met de NOV en NVT
zoals hierboven benoemd.
Als tweede onderdeel een onderzoek onder de leden van de
VGN: wat vindt men goed en
wat zou beter moeten/kunnen?
De enquête zult u bij het uitkomen van deze uitgave hebben
ontvangen, want reeds in de
najaars ALV op 5 november willen we als bestuur hierover met u
van gedachten wisselen.
Los van alles is het van groot
belang dat het bestuur wordt uitgereid met een aantal jonge
ambitieuze gipsverbandmeesters.
Binnen het VGN bestuur is een
tamelijk harde kern al meerder
zittingsperiodes actief. Dat is
goed voor de inhoudelijke kennis
en bestuurlijke vaardigheden van
deze mensen, maar het maakt
een opvolging steeds lastiger.
Daarom moeten er een aantal
mensen nu al meedraaien met dit
bestuur waardoor de taken geleidelijk kunnen worden overgedragen om binnen afzienbare tijd
een bestuurlijk probleem te kunnen voorkomen.
Denk er de komende tijd eens
over na of een zittingsperiode in
het bestuur u niet zou aanspreken: het is bijzonder leerzaam!

Christ van der Rijt is de stuwende man achter de visitatiecommissie. Samen met bestuurslid Liesbeth Rietra en de hulp
van een groot aantal visiteurs
geven deze mensen vorm aan de
commissie visitatie.
Veel ziekenhuizen hebben een
visitatie ter de rug en hebben dit
als bijzonder waardevol ervaren.
Tot nu toe was visitatie binnen
de VGN een betrekkelijk vrijblijvende activiteit: men kreeg een
aantal goede adviezen van visiterende collegae die de mogelijkheid benutten met een helikopterview de betreffende gipskamer
te bezien.
In de nabije toekomst komt het
verschijnsel hervisitatie om de
hoek kijken en Christ heeft zijn
licht opgestoken hoe dit op een
professionelere wijze kon worden
vormgegeven.
Hoe dit verder wordt uitgewerkt
zal u mettertijd duidelijk kunnen
worden gemakt. Feit is wel dat
met behulp van een AVVV subsidie en een bijdrage vanuit de
VGN kas, een professionele visitatie kan worden gerealiseerd die
binnen de verpleegkundige groeperingen nog niet werd gezien en
dit dank zij de inzet van Christ.
Chapeau!

Wat betreft FWG kan ik u melden
dat er op korte termijn voor de
functie van de gipsverbandmeester
een controle zal worden uitgevoerd
door de landelijke commissie FWG.
Elk jaar wordt een aantal functies
geobserveerd en dit jaar is het
onder meer de beurt aan de functie
van gipsverbandmeester.
Het VGN bestuur heeft inmiddels
een overleg achter de rug met deze
commissie waarin aandacht kon
worden gevraagd voor de vernieuwingen die plaatsvonden in
de functie-uitoefening van de
gipsverbandmeester in de afgelopen jaren.
Aan de hand van het vernieuwde
Beroepsdeelprofiel en de publicatie
van dr. E. Hammacher betreffende
de `fractuurmeester` kon dit aan
de commissie worden geïllustreerd.
Het ligt in de verwachting dat
in enkele ziekenhuizen een veldonderzoek zal worden uitgevoerd
op de gipskamer, evenals een
enquête onder de betreffende
leidinggevenden.
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Peter van den Berg,
secretaris VGN
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Vanuit de schoolbanken
Deze keer een kort stukje van de
Opleidingscommissie. Dit houdt echter niet
in dat er niets gebeurt in onderwijsland!
Achter de schermen wordt door Antoinette
Brandenburg (LOG) en de commissie hard
gewerkt om de opleiding aan te passen aan
het nieuwe Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester. Welke aanpassingen worden doorgevoerd kunt u lezen in de volgende editie.

23 en 24 september stonden de cursisten
van de LOG 2000 in het voetlicht met het
presenteren van hun onderzoeken. Dinsdag
28 september vond de uitreiking plaats van
de diploma’s in de recreatieruimte van het
Opleidingsinstituut van het Erasmus MC.
Een verslag van deze happening verschijnt
in het volgende nummer.

In oktober 2004 start een voltallige groep
van 18 cursisten de opleiding. Namens jullie
gediplomeerde collega’s: “heel veel succes met
de studie”.
Namens de Opleidingscommissie VGN,
René van der Lugt, voorzitter

Erkenning beroep gipsverbandmeester
Secretariaat VGN

Al jaren probeert de VGN erkenning te krijgen voor de opleiding
tot gipsverbandmeester, nu ziet
het er naar uit dat dit gerealiseerd
gaat worden!
Historisch perspectief

Tot 1997 stonden de verpleegkundige vervolgopleidingen
onder toezicht van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg. Met
de komst van de wet BIG kwam
dit te vervallen en werd “het
veld” verantwoordelijk. In 2000
hebben de VAZ, NVZ en AVVV
(Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden) en
VOVV (Vereniging van Opleidingsinstituten voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen) een
overeenkomst getekend: Landelijke Regeling Verpleegkundige
Vervolgopleidingen (LRVV).
Het zorgt er voor dat ziekenhuizen én opleidingsinstituten
kwalitatief goede en doelmatige
verpleegkundige vervolgopleidingen verzorgen. In 2002 heeft
het bestuur van de VGN een
aanvraag ingediend om ook
voor erkenning in aanmerking
te komen. Dit werd echter niet
gehonoreerd: de LRVV richtte
zich volledig op 8 voorheen wettelijk erkende verpleegkundige
vervolgopleidingen, zoals IC,
SEH, neonatologie, oncolgie.
De LRVV schoof de aanvraag
door naar de inmiddels opgerichte CZO.

College Ziekenhuis
Opleidingen

In 2003 werd het College
Ziekenhuis Opleidingen (CZO)
opgericht door de VAZ en NVZ.
Qua opzet en uitvoering ongeveer
hetzelfde als de LRVV, maar het
staat open voor alle andere ziekenhuis opleidingen. In het voorjaar
2003 zijn het VGN bestuur en
het Opleidingsinstituut Erasmus
MC de erkenningsaanvraag toegelicht bij het CZO. Vlak voor
de zomervakantie bereikte ons
het bericht dat het CZO dit
inderdaad wil gaan doen.
Wat is het nut van een
erkenning voor de
gipsverbandmeester?

De opleiding tot gipsverbandmeester wordt verzorgd door de
ziekenhuizen (het praktijkdeel),
samen met het Opleidingsinstituut
van het Erasmus MC (het theoriegedeelte). Het CZO geeft de eisen
aan waaraan de theorie én de
praktijk moeten voldoen, zodat
de gehele opleiding van goede
kwaliteit is. Het biedt de garantie
dat zowel de theorie als ook de
leerplek aan bepaalde criteria voldoet. Als aan de eisen is voldaan
krijgt de opleiding een landelijk
erkenning. Deze erkenning is een
soort keurmerk dat de Opleiding
tot Gipsverbandmeester goed in
elkaar steekt. De erkenning geeft
een diploma dat in alle Nederlandse ziekenhuizen geldig is (civiel
effect) en geeft titelbescherming:
alleen die personen die de oplei-

ding hebben gevolgd mogen zich
gipsverbandmeester noemen.
Daarnaast zijn de werkgevers
directer bij de opleiding betrokken en kunnen aangesproken
worden op hun verantwoording,
bijv ten aanzien van opleidingscapaciteit.
Opleidingscommissie
Gipsverbandmeester

De opleidingscommissie GVM
houdt toezicht op de uitvoering
van de regels die voor deze opleiding gelden. In deze commissie
werken vertegenwoordigers van
de VGN, Opleidingsinstituut
Erasmus MC, werkgevers (VAZ
en NOV) en vakdeskundigen
samen (waarschijnlijk vertegenwoordigers van NOV en NVT).
Zij bepalen aan welke voorwaarden de opleiding moet voldoen,
zowel de theoretische als ook de
praktische kant van de opleiding.
Welke opleidingen vallen
onder de CZO?

Het CZO is gestart met de medisch
ondersteunende opleidingen tot
OK- assistent, anesthesiemedewerker, klinisch perfusionist en
ziekenhuishygiënist. De LOG is
de eerste nieuwkomer in deze
club. Andere opleidingen zullen
nog gaan volgen.
In de toekomst worden mogelijk
de LRVV en CZO samengevoegd
waardoor een grote koepel ontstaat
die waakt over de kwaliteit van
gezondheidsopleidingen in
Nederland.
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En nu?

De Opleidingscommissie GVM
wordt in de tweede helft van
2004 samengesteld. Wij houden
u op de hoogte van de ontwikkelingen. Een lang gekoesterde
wens komt in zicht!
René van der Lugt,
opleidingscommissie
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GiGaGipslinks

Zwachteltje

www.xray.20m.com
is een Engelstalige site met heel veel röntgenfoto`s van het gehele lichaam.
www.thieme./viamedici/lernen/eselsbruecken/anatomie.html
is een Duitstalige site over medische ezelsbruggetjes, grappig.
www.feestartikelen.nl
met de feestdagen als sinterklaas,
kerst en carnaval voor de deur, is
dit een site met allerlei attributen.
Ook voor geboorte,huwelijk en
jubilea. Keus te over om leuke
ideeën op te doen en te bestellen.

www.cholesterol.cjb.net
zeer uitgebreide interessante site over cholesterol, risico`s ,medicijnen.
Nuttig om eens te lezen en er je voordeel meedoen.
www.keac.nl/index.htm
site over allergie. Uitgangspunt is de klinische ecologie, die de invloed van de omgeving
op de mens bestudeert.
Interessante site over allergieonderzoeken en testen.
www.schoolbank.nl
site over het terugvinden van oude klasgenoten. Door lid te worden kun je op zoek
gaan en mailen met teruggevonden schoolgenoten. Voor een reünie kun je je ook
aanmelden.

De eerste ‘Ware meester’ daalde neer van een
berg en stelde zich in dienst van de zieke en
kwetsbare mensheid.
Al snel verzamelde hij een aantal discipelen
om zich heen die hij op voorzichtige wijze en
bij mondjesmaat deelgenoot maakte van zijn
kennis, die almachtig was, zo meende hij.
Zo ontstond een ‘Ware meester genootschap’,
dat in kennis, vaardigheden en geheimzinnigheid niet onder deed voor de Kruisvaarders en
Ronde Tafel ridders van weleer.
Kennis werd gekoesterd en in afgelegen en
verborgen plaatsen gedeeld met hun gezellen.
Als alchemisten koesterden zij het materiaal
waarmee ze tot grote hoogte wensten te stijgen.
En speciaal was het.
Wanneer het door je handen ging voelde het
aan als zachte koele slagroom.
Je kon het uitsmeren en kneden tot je de juiste
vorm bereikt had en het vast aan voelde.
Menigeen duidde dit gevoel in de handen als
het hoogste genot.
In grotten en bedompte gewelven kwamen de
Meesters en hun gezellen te samen om toepassingen te bedenken voor dit hemelse materiaal.
In een van de buurlanden, Duitsland, werden
bijeenkomsten gehouden, waar de ‘grote
Meesters’ onder de meesters hun kunsten vertoonden en onder luid gejuich op de schouders
werden genomen na afloop van zo’n bijzondere
demonstratie.
Momenteel zijn de ‘Ware Meesters’ niet meer
weg te denken uit de verzamelbakken van zieken
en hulpbehoevenden.
Als geen ander staan ze hun vrouwtje en mannetje.
Ja ook het vrouwvolk begeeft zich in de kringen
der ‘Meesters’.
Als deskundig wezen zonder lichaam durf ik te
beweren dat het toetreden van de vrouw tot de
rangen de ‘Meesters’ een zege voor de mensheid
is gebleken.
Ton van Nispen

Voor het aanmelden van interessante site`s:
Leny Uineken
e-mail: hjuineken@home.nl
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Drs S.H. van Helden

Fracturen, osteoporose en vallen
Met de vergrijzing van ons land neemt het aantal fracturen bij 50 plussers toe. Per jaar zijn dat er in
Nederland ongeveer 83.000. Er is een verdeling te maken in vier grote groepen te weten, polsfracturen,
heupfracturen, wervelfracturen en andere fracturen. Het grootste deel van deze fracturen wordt behandeld
door ongevalchirurgen. In dit artikel kijken we eens wat verder dan alleen naar de fractuur. Wat zijn
de oorzaken van al deze fracturen? En wellicht nog belangrijker: wat kunnen we doen om nog meer
fracturen te voorkomen?
Fracturen

In de dagelijkse praktijk, als
ongevalchirurg, zien we vooral
veel patiënten met extremiteitfracturen. Een groot deel daarvan,
ongeveer 15.000 per jaar, heeft
een heupfractuur. Het oplopen
van een heupfractuur is eerder
een symptoom van een groter
probleem dan een op zichzelf
staand feit. We zien bij deze
patiënten vaak een algehele achteruitgang van de gezondheid,
osteoporose, ondervoeding en
diverse factoren die het valrisico
verhogen. Deze samenloop van
omstandigheden heeft dan uiteindelijk een heupfractuur tot
gevolg.
Op de tweede plaats staat een
groep fracturen die veel voorkomt:
de polsfracturen. In Nederland
zo’n 12.000 per jaar. Ook hier
speelt het voorkomen van osteoporose een grote rol. De botbreuk
is weer vaak ontstaan na een simpele val in of rond het huis.
De derde grote groep fracturen
betreft de wervelfracturen. Er
wordt geschat dat er per jaar
ongeveer 16.000 osteoporotische
inzakkingsfracturen zijn. Dit
aantal is gebaseerd op een schatting omdat een groot deel van
deze fracturen klinisch onopgemerkt blijft. Het betreft ouderen
die op de poli komen met pijn in
de rug, meestal niet gerelateerd
aan een ongeval.
De behandeling bestaat vaak uit
adequate pijnstilling en fysiotherapie. Het valt echter aan te
bevelen om in dergelijke gevallen
toch na te gaan of er een wervelinzakking heeft plaatsgevonden.

Als dit namelijk het geval is, is
de kans op een volgende wervelinzakking verviervoudigd. Dit is
dan ook voldoende reden om te
starten met medicatie om op die
manier de kans op een nieuwe
inzakkingfractuur te halveren.
Chirurgische mogelijkheden om
iets te doen aan wervelinzakkingen
zijn op dit moment in ontwikkeling. Alleen patiënten met blijvende rugpijn na een dergelijke
fractuur komen eventueel in aanmerking voor een zogenaamde
percutane vertebroplastiek. Een
techniek waarbij botcement in het
wervellichaam wordt gebracht
om het te verstevigen. De langere
termijn resultaten hiervan zijn
nog onvoldoende bestudeerd om
dit aan grotere patiëntengroepen
aan te raden. Vooralsnog blijft dus
de medicamenteuze behandeling
ter voorkoming van wervelfracturen de belangrijkste. Het is dan
natuurlijk wel zaak om de diagnose
bijtijds te stellen en een zijwaartse
röntgenfoto aan te vragen van de
lumbale en thoracale wervelzuil.
De vierde grote groep zijn alle
andere fracturen. Dit is een
gemengde groep met als grootste
subgroepen o.a. enkelfracturen,
proximale humerusfracturen,
distale humerusfracturen en tibiafracturen. Ook bij al deze fracturen speelt verminderde botdichtheid en vallen een grote rol.
Osteoporose en vallen

Osteoporose, botontkalking, en de
daaraan gerelateerde botbreuken
wordt een steeds groter probleem.
Recent ontstond hier meer aandacht voor, getuige de rapporten
die hierover verschenen.
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Allereerst de tweede herziene
richtlijn osteoporose van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Verder verscheen
er van de International Osteoporosis Foundation “A call to
osteoporosis action : European
Union Policy Project Update.”
Hierin worden de nationale overheden opgeroepen resoluut te
starten met het traceren van osteoporose en het adequaat behandelen daarvan. De huidige praktijk staat echter in schril contrast
met hetgeen geadviseerd wordt.
Door voortschrijdende vergrijzing
van de bevolking is te verwachten
dat het aantal osteoporotische
botbreuken de komende jaren
nog verder zal toenemen (cfr.
CBO consensus).
Om een fractuur te veroorzaken
is echter meer nodig dan enkel
een lage botdichtheid. Veel extremiteitsfracturen ontstaan ook
door een val. Het is bekend dat
een val bij ouderen vaak leidt tot
letsel waar medische verzorging
voor nodig is. Een deel van deze
valincidenten heeft een fractuur
als gevolg. In november 2003 werd
door het kwaliteitsinstituut voor
gezondheidszorg CBO tevens
een conceptrichtlijn uitgebracht

over de preventie van valincidenten bij ouderen. Hierin wordt
geadviseerd om bij ouderen die
zich presenteren in het ziekenhuis met een fractuur, ook na te
kijken of er oorzaken zijn voor
een verhoogd valrisico.
Een systematische uitvoering van
zowel de consensus osteoporose
2002, alsmede de consensus
preventie van valincidenten bij
ouderen zal nieuwe fracturen in
deze hoge risicogroep voorkomen.
Met name de preventie van
heupfracturen leidt tot sterke
vermindering van morbiditeit
en ook mortaliteit en de daaraan
gerelateerde veelal langdurige ziekenhuisopnames. Met de huidige
vergrijzing van de bevolking kan
dit op termijn leiden tot aanzienlijke besparingen.
Nieuwe fracturen na een
recente fractuur

Om een idee te krijgen van de
incidentie van nieuwe fracturen
na een recente fractuur werd een
studie verricht.
Via de ziekenhuisregistratie werden de patiëntengegevens opgezocht van iedereen vanaf 50 jaar
die zich in de periode januari
2001 tot en met september 2001
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heeft aangeboden met een fractuur. De studie werd gedaan in
september 2003, zodat er minimaal 2 jaar follow up was voor
de hele groep. Er konden 545
patiënten worden gëindentificeerd.
Daarvan waren er reeds 121 overleden. In 8 gevallen waren er
onvoldoende gegevens. Zo bleef
er een groep over van 416 nog
levenden, die allemaal een enquête
toegestuurd kregen. Hierin werd
ondermeer gevraagd of de patiënt
na de eerste fractuur nog een
fractuur had opgelopen. Eveneens
werd gevraagd of er ten tijde van
de fractuurbehandeling iemand
had voorgesteld om na te kijken
of er sprake was van osteoporose
of botontkalking. Verder werd er
eveneens in het ziekenhuis informatie systeem Mirador gezocht
naar nieuwe fracturen in de hele
groep. Dit leverde het volgende
op:
Bij de groep van 121 overledenen
vonden we 16 patiënten met één
of meerdere refracturen (13.2%).
Van de 416 enquêteformulieren
werden er 327 beantwoord (79%).
Slechts 15 mensen gaven aan dat
er enig onderzoek was verricht
naar hun botstatus. 42 patiënten
meldden één of meerdere refracturen. In de groep van 89 patiënten die niet antwoordden op de
enquete werden in het ZISmirador, nog eens 11 patiënten
met één of meerdere refracturen
gevonden. In de groep nog in
leven zijnde patiënten gaat het
dus om 53 patiënten met één of
meerdere refracturen (12.7%).
In beide groepen is het refractuurpercentage dus ongeveer 13%.
Het is niet bekend welke patiënten reeds osteoporose hadden
toen ze hun fractuur opliepen.
Als we die groep post factum
zouden kunnen aanwijzen, mag
redelijkerwijs verwacht worden,
dat het refractuurpercentage
daarin nog wat hoger zou liggen
dan 13%.
In de fracture intervention trial
werd bij een grote groep postmenopauzale osteoporotische
vrouwen een fractuur reductie
bereikt van 50% door medica-

menteuze behandeling met een
bisfosfonaat. Slechts 41% van
die patiënten hadden een fractuur in de voorgeschiedenis. Dat
is bij onze patiënten dus 100%.
Alleen al een medicamenteuze
behandeling met een bisfosfonaat
bij onze fractuurpatiënten had
dus wellicht de helft van deze
nieuwe fracturen kunnen voorkomen. Het postieve effect van
een goede valpreventie is dan nog
niet meegerekend.
Fractuur en osteoporose
polikliniek

Op het moment dat een patiënt
van 50 jaar of ouder een fractuur
heeft opgelopen, is een evaluatie
van de bone mass density dus op
z’n plaats. Uit een NIPO onderzoek van november 2002 blijkt
dat dit op bedroevend marginale
wijze gebeurt in het ziekenhuis.
Uit deze enquête waaraan 201
chirurgen en orthopeden deelnamen, blijkt het volgende: per
maand komen gemiddeld 100
patiënten ouder dan 50 jaar met
een fractuur op de Spoedeisende
Hulp afdeling van een ziekenhuis. Het grootste deel van deze
fracturen wordt behandeld door
de afdeling chirurgie. In 14%
volgt in dat acute stadium controle op osteoporose. In 22%
vindt controle later plaats op de
polikliniek, waarbij vaak moet
worden doorverwezen naar een
ander specialisme. Verder blijkt
dat in het overgrote deel van de
ziekenhuizen geen advies in het
chirurgisch fractuurprotocol
aanwezig is om osteoporose na
te kijken. In de praktijk worden
dus veel patiënten behandeld
met een osteoporotische fractuur
zonder na te gaan of het onderliggende lijden, namelijk de
osteoporose zelf, behandeling
behoeft.
Het is u ongetwijfeld duidelijk
geworden: het is in Nederland
tijd om op een systematische
manier bij al die patiënten met
een recente fractuur eens iets meer
te doen dan alleen de fractuur
behandelen. De beste manier om

dit vorm te geven is de opening
van een `Fractuur en Osteoporose polikliniek`. Een goed
voorbeeld vinden we in Glasgow,
waar sinds een aantal jaren in
alle 4 de stadsziekenhuizen een
‘specialist nurse’ is aangesteld.
Deze draagt zorg voor het systematisch opsporen van osteoporose bij iedereen boven de 50
jaar, die klinisch of poliklinisch
behandeld wordt met een fractuur.
Naar dit model werd in augustus
2003 als eerste in Nederland de
`Fractuur en Osteoporose polikliniek` te Groningen gestart.
Her en der in het land heeft dit
navolging gevonden. In het Academisch Ziekenhuis Maastricht
zijn we met een dergelijke polikliniek in september 2004 gestart.
De huisarts krijgt de resultaten
van het DEXA onderzoek en de
valrisico-bepaling. Hierbij wordt
direct een behandeladvies gevoegd.
Het is aan de huisarts om de
medicatie die werd opgestart in
het ziekenhuis te continueren.
De medicamenteuze behandeling van osteoporose is van langere duur. Derhalve hoort de verdere behandeling ervan thuis in
de eerste lijn.
De valpreventie bestaat uit het
signaleren van een verhoogd
risico naar de huisarts. Soms kan
een simpele maatregel al effectief
zijn, zoals het aanpassen van de
brilsterkte of een dosisverlaging
van benzodiazepines. Ook daarvoor is de huisarts de juist aangewezen persoon. Tevens krijgt de
patiënt een checklist mee om de
veiligheid binnenshuis te optimaliseren. In de toekomst kan deze
valpreventie uitgebreid worden
met speciale fysiotherapeutische
programma’s voor de groep met
het hoogste valrisico. Uiteindelijk
zal er een transmuraal samenwerkingsprotocol ontwikkeld worden
tussen diegenen die de fractuur
in het ziekenhuis behandelen en
de huisarts. Het doel hiervan is
om in deze hoog risico groep het
aantal nieuwe fracturen te minimaliseren.
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Conclusie

De fracturen bij ouderen kunnen
in vier grote groepen ingedeeld
worden: heup- , pols-, wervel- en
andere fracturen.
Men moet zich hierbij realiseren
dat er altijd een grote impact op
het dagelijks leven is gedurende
een aantal maanden. Dit geldt
eigenlijk voor alle botbreuken.
De patiënt zal dan ook gemotiveerd zijn om in de toekomst een
botbreuk te vermijden. Parallel
aan de fractuurbehandeling dient
er dus onderzoek gedaan te worden naar verminderde botdichtheid en/of een verhoogde valkans.
Ook de behandeling van osteoporose kan dan nog in het ziekenhuis gestart worden.
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René van der Lugt

Regionale anesthesie bij het reponeren
van distale radius fracturen
Aanleiding

Onderzoeksmethode

Distale radiusfracturen komen
op de gipskamer frequent voor,
voornamelijk bij oudere vrouwen.
De oorzaak is meestal gelegen in
een laag energetisch trauma (de
overbekende val op de pols).
Deze radiusfracturen zijn over het
algemeen gesloten fracturen en
gaan vaak gepaard met verplaatsing van fractuur fragmenten.
In het Erasmus MC en het Gelre
Ziekenhuis wordt het merendeel
van deze fracturen conservatief
behandeld door middel van repositie van de fractuur onder een
hematoom block, gevolgd door een
onderarm gips gedurende 6 weken.
Het reponeren kan echter een
pijnlijke en traumatische ervaring
zijn. Dit gegeven was aanleiding om
te onderzoeken of er misschien
andere vormen van regionale
anesthesie gebruikt worden bij
deze patiëntengroep die misschien
een betere pijnstilling en repositie
bereiken.

Zoekstrategie
In Pubmed (zoeksysteem voor
medische onderzoeken) en The
Cochrane Database (internationaal
databestand van effectiviteitonderzoeken) met de zoektermen
“anaesthesia” in combinatie met
“colles fracture”, “distal radius
fracture”, “reposition”.
Resultaten

Over het onderwerp bleek een
groot aantal studies te bestaan.
Maar de meest interessante studie
troffen we aan in de Cochrane
database. In 2003 is een groot
review gepubliceerd waarin het
effect van de belangrijkste regionale
anesthesie methodes is onderzocht 1. Hierin zijn 18 studies
geïncludeerd (totaal 1200 patiënten) en beoordeeld op hun inhoud.
Op basis van deze review wordt
antwoord gegeven op de eerder
genoemde 3 subvragen.
Evidence

Probleemstelling

Wat is de meest effectieve medicamenteuze pijnbestrijding bij
een repositie van de distale radius
fractuur bij volwassenen op de
gipskamer? Als “meest effectieve
behandeling” wordt gekeken
naar de toedieningswijze, het
pijnstillend effect en resultaat
van de repositie.
In dit onderzoek willen we antwoord krijgen op de volgende
vragen:
● Welke regionale anesthesietechnieken bij repositie van
distale radiusfracturen worden
in de literatuur beschreven?
● Wat zijn de belangrijkste vooren nadelen van elke techniek?
● Welke techniek wordt vanuit
de literatuur aanbevolen?

In de review worden de volgende
4 vormen van regionale anesthesie
beschreven:
- Hematoom block (Böhler anaesthesie). Hierbij wordt een lokaal
anaestheticum geïnjecteerd in
de fractuurspleet
- Intraveneus regionale anaesthesie (ook wel Biers’ block genoemd). Bij deze methode wordt
onder bloedleegte van de onderarm (dmv een tourniquet rond
de bovenarm) een lokaal anaestheticum in de onderarm gespoten
- Regionale zenuwblokkade in
de elleboog of oksel dmv het
injecteren van een anaestheticum rondom zenuwbanen in
de elleboog of oksel
- Intraveneuze sedatie.
In Cochrane wordt dit bedoeld
als het toedienen van medicatie
(sedativa) waarbij de patiënt
wel het bewustzijn verliest,
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maar waarbij hij wel spontaan
blijft ademen.
De 18 geïncludeerde studies betroffen voornamelijk onderlinge
vergelijkingen, oa. hematoom
block versus Biers’ block, zenuwblokkade versus hematoom block
Uit de grote hoeveelheid gegevens
hebben we ons beperkt tot de
voor het onderzoek belangrijkste aspecten:
- toedieningswijze
- pijnstillend
effect
- complicaties

het minste aantal complicaties.
Relatieve complicaties zoals verminderde pijnstilling door onvoldoende infiltratie of te korte
inwerktijd zijn wel beschreven,
maar gelden ook voor de andere
methoden. Complicaties ten
gevolge van overdosering of
reactie op de medicatie worden
niet beschreven.

Figuur 2

Hematoom block
Toedieningswijze (zie figuur 1)
Het hematoom block is populair
op de SEH en gipskamer omdat
het snel en eenvoudig toe te passen
is. Een arts (assistent) injecteert
het anaestheticum (procaïne of
lidocaïne) in de fractuurspleet. In
de studies worden verschillende
medicamenten, eenheden en
concentraties gebruikt. Helaas
ontbreekt een eenduidig protocol
over de beste toedieningsmethode.
Dit maakt het onmogelijk om een
“best of ” aan te wijzen.
Pijnstillend effect
Uit de verschillende onderzoeken
lijkt het hematoom block minder
pijnstilling te bieden dan het
Biers’ block.
Complicaties
Het toepassen van het hematoom
block geeft in vergelijking met de
drie eerder genoemde methodes

Biers’ block
Toedieningswijze (zie figuur 2)
Een Biers’ block wordt vaak door
2 artsen uitgevoerd (1 chirurg,
1 anesthesist). Deze methode is
populair in Angelsaksische landen.
De methode vergt meer scholing
en oefening dan het hematoom
block. De voorbereidingstijd is
gemiddeld 22 min. langer dan
bij het hematoom block.
Pijnstillend effect
Een veel gebruikt anaestheticum is
procaïne. Uit 5 onderzoeken lijkt
dat patiënten met deze methode
significant minder pijn aangeven
tijdens repositie dan de patiënten
met een hematoom block, maar
omdat eenheden en medicamenten sterk verschillen kan er geen
“harde bewijslast” worden aangevoerd.
>>

Figuur 1
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Uit 3 onderzoeken blijkt de
Biers’ block methode minder rereposities geeft. Andere onderzoekers zetten hierbij vraagtekens
en stellen dat een inadequate
repositie niet het gevolg kan zijn
van de anesthesie methode.
Complicaties
Omdat het tourniquet pas wordt
verwijderd nadat het gips is aangelegd, kan dit vaker stuwingklachten in het gips geven.Verder
zijn compressie van de n. medialis
en onvoldoende pijnstilling tgv.
een niet goed werkende tourniquet
beschreven. Complicaties zijn in
het laatste geval ook omvangrijker
aangezien er een grote hoeveelheid anaestheticum direct in de
bloedsomloop terechtkomt.
Regionale zenuwblokkade
(zie figuur 3)

Figuur 3

Deze behandelmethode wordt in
Cohrane slechts kort toegelicht
en betrof slechts 1 studie waardoor geen duidelijk oordeel gegeven kan worden.
Intra veneuze sedatie
Toedieningswijze
In Cochrane werd 1 onderzoek
opgenomen waarin deze vorm
vergeleken is met het hematoom
block (67 patiënten). Deze
patiënten kregen 30 mg pentazocine + 5 mg diazepam versus
22 ml 1.5% xylocaïne
Pijnstillend effect
De sedatie methode scoorde
beduidend slechter dan het
hematoom block.

Complicaties
Het tijdstip om tot repositie over
te gaan duurde langer bij de sedatie.
Bewaking van vitale functies werd
niet verricht!
Conclusies

Uiteindelijk moeten alle gegevens
leiden tot de hamvraag: “Welke
techniek wordt vanuit de literatuur aanbevolen?”. Het antwoord
hierop is een stuk moeilijker: het
ligt eraan welke invalshoek wordt
gebruikt.

met een eenduidige onderzoeksopzet nodig is om uiteindelijk tot
een goed vergelijk te kunnen
komen.
Wij zijn van mening dat in de
praktijk van alledag op gipskamer
en SEH het hematoom block een
goede interventie bij repositie
van distale radius fracturen kan
zijn. Mits het bekwaam wordt
uitgevoerd is deze methode snel,
simpel, doeltreffend en is er weinig kans op complicaties. Voor
een optimale uitvoering is het
belangrijk dat een protocol wordt
ontwikkeld.
Naast de technische kant van
de zaak is de begeleiding van de
patiënt van essentieel belang voor
het welslagen van de behandeling,
hetgeen in de studies niet wordt
benoemd. Hierbij gaat het om
invoelend vermogen, aanwezigheid en het geven van informatie
en begeleiding.

Toedieningswijze
Als toedieningswijze scoort het
hematoom block het beste resultaat: het is snel, simpel en safe uit
te voeren. Op de (Nederlandse)
gipskamers en SEH wordt deze
methode het meest gebruikt. De
uitvoerende is meestal de (arts)
assistent. De andere methoden zijn
ingewikkelder en
worden dan ook
voornamelijk
door meer ervaren
artsen uitgevoerd.
Met het hematoom block kan
ook het snelst tot
repositie worden
Literatuur
overgegaan.
1 Handoll HHG, Madhok R, Dodds C.
Pijnstilling
Over de beste vorm van pijnbestrijding kan in de studies van de
Cochrane database geen duidelijk
antwoord: de vele studies verschillen teveel met elkaar en dit
maakt een zuivere vergelijking
onmogelijk. Er zijn wel sterke
aanwijzingen dat het Biers’ block
over het algemeen het beste
resultaat geeft.
Complicaties
Tenslotte de complicaties: ook
hier geldt hoe eenvoudiger de
handeling, hoe minder kans op
complicaties. De complicaties
bij een hematoom block zijn
minder ernstig dan bij de andere
methoden.
Besluit

De samenstellers van het review
concluderen dat nader onderzoek

Anaesthesia for treating distal fracture
in adults (Cochrane review). The
Cochrane Library, Issue 4, 2003,
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
2 Scott BC, Local regional technics of
anaesthetics.

Correspondentie

In het kader van vervolgonderzoek zijn wij op zoek naar relevante informatie over repositie:
bijv werkinstucties (medicatie,
techniek) of protocollen uit de
instellingen. Svp sturen naar:
René van der Lugt,
gipsverbandmeester
Erasmus MC, Rotterdam,
e-mail:
r.vanderlugt@erasmusmc.nl
Janine Benning,
gipsverbandmeester
Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn,
e-mail: j.benning@gelre.nl
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Jan van Doorn

De Geschillencommissie Ziekenhuizen
en de relevantie voor gipsverbandmeesters
In het navolgende wordt de
mogelijkheid besproken wat
patiënt en ziekenhuis kunnen
doen als men tijdens een
geschil er niet uit komt.
Uit een onderzoek van twee jaar
geleden blijkt dat er niet veel
klachten tegen gipsverbandmeesters worden ingediend.1 Toch gaat
er wel eens wat mis op de gipskamer. Een patiënt/consument kan
het ziekenhuis dan aansprakelijk
stellen voor de geleden schade.
Komen de patiënt/consument en
het ziekenhuis er vervolgens samen
niet uit dan bestaan er twee routes
die er gevolgd kunnen worden.
De patiënt kan, als er iets mis is
gegaan, zich tot de civiele rechter
wenden of een beroep doen op
de Geschillencommissie Ziekenhuizen.
De Geschillencommissie

De Geschillencommissie is niet
iets nieuws. Vanaf de jaren´70
functioneren verschillende
Geschillencommissies voor
consumentenzaken. De mondigheid van de burger is de afgelopen
decennia toegenomen en van
daaruit is de behoefte gegroeid de
consument meer mogelijkheden
te bieden om in beroep te gaan.
Bijvoorbeeld indien men meent
niet goed geïnformeerd of behandeld te zijn. Deze Geschillencommissies bieden een goedkoper
en sneller alternatief dan de civiele
rechter. Het aantal Geschillencommissies is de laatste jaren
gegroeid naar dertig, die diverse
terreinen bestrijken. Te denken valt
dan aan bijvoorbeeld “Relatiebemiddeling”, “Textielreiniging”,
“Reizen”, “Bankzaken” en last

but not least de Geschillencommissie “Ziekenhuizen”.
In dit artikel wordt uiteraard
de laatste Geschillencommissie
behandeld, maar de andere
Geschillencommissies werden
hier even aangestipt ter illustratie
dat er voor consumenten nogal
wat mogelijkheden bestaan om
schade, onheuse behandeling,
slechte kwaliteit van goederen
en diensten etc. te kunnen aankaarten. De Geschillencommissie
waar het hier om gaat, de Geschillencommissie Ziekenhuizen, is
opgericht in 1996, aanvankelijk
als experiment, maar kreeg in
2001 definitief gestalte.
Hoe werkt de
Geschillencommissie
Ziekenhuizen?

Als er tijdens het verblijf in het
ziekenhuis, of bij de behandeling, iets fout gaat, of de patiënt
meent dat er iets fout is gegaan,
bestaat de mogelijkheid dat de
patiënt een verzoek tot schadevergoeding kan indienen bij het
ziekenhuis. De patiënt dient
eerst zelf de directie van het ziekenhuis aan te schrijven met de
klacht.2 Indien dit na overleg
(vaak gaat dit via de verzekeringsmaatschappij van het ziekenhuis)
niet tot overeenstemming leidt
kan de patiënt vervolgens op
relatief eenvoudige wijze haar/
zijn klacht aankaarten bij de
Geschillencommissie Ziekenhuizen. Uiteraard geldt hiervoor
een aantal spelregels maar dit is
te overzien. Wie bijvoorbeeld
internet als informatiebron
neemt ziet dat de procedure
helder en kort wordt uitgelegd,
en de kosten gering zijn, namelijk 25 euro.

Andere voordelen zijn: een snelle
procedure (5 maanden), de uitspraak is bindend, de procedure
wordt afgehandeld door een
onafhankelijke commissie die
uit de volgende leden bestaat:
een voorzitter van de Stichting
Geschillencommissie voor consumentenzaken, een lid voorgedragen door de consumentenbond
en een lid voorgedragen door de
vereniging van ziekenhuizen of
de KNMG (Koninklijke Maatschappij ter bevordering der
Geneeskunst).
Van belang voor de patiënt is
tevens de termijnstelling. De
patiënt moet de klacht binnen
6 maanden nadat deze voor het
eerst bij het ziekenhuis is ingediend was bij de Geschillencommissie voorleggen. Voorts moet

de patiënt op de hoogte zijn van
het feit dat het maximale te vergoeden bedrag de 5000 euro niet
overstijgt. Besluit de Geschillencommissie, om wat voor reden
dan ook de klacht niet te behandelen, dan kan de patiënt het
geschil bij de gewone rechter
voorleggen.
Voorbeelden

In de 2 besproken casussen is de
rol van de gipsverbandmeester
niet de voornaamste, dit is, als
behandelaar, de arts. De rol van
de gipsverbandmeester kan evenwel belangrijk zijn in het behandelproces – dat is zeker bij deze
casussen het geval - en kan het
“gipsgedeelte” in de klacht van
de patiënt een (doorslaggevende)
factor van belang zijn.3

Casus 1
Op 18 september 1996 werd de patiënt door een orthopedisch
chirurg geopereerd aan haar grote teen: een arthrodese. Postoperatief kreeg zij een loopgips voor 6 weken. Zij kwam éénmaal
terug voor controle op 3 oktober, en op 31 oktober werd ten slotte
het gips verwijderd.
De klacht van de patiënt bestond hieruit dat zij vond dat er een
“ te zwaar” gips werd aangelegd, zij haar been niet kon opheffen
en daardoor haar rug te veel moest belasten. Bovendien zat het
gips te strak naar haar oordeel Toen zij voor controle terugkwam,
op 3 oktober, vroeg zij om lichter (kunststof ) gips. Na wat vijven
en zessen kreeg zij, ondanks een aanvankelijk tegenstribbelende
gipsmeester, toch een lichter gips. Patiënte betoogde dat ook dit
gips ook te strak was aangelegd. Op 31 oktober werd het gips verwijderd, waarbij bleek dat de voet en het been opgezet waren en
ontstoken. Er werden gevoelloze plekken geconstateerd door het
hoofd van de gipskamer, en later ook door een andere, in hetzelfde
ziekenhuis werkende arts, en ten slotte ook door de huisarts.
Patiënte stelde dat er enkele zenuwen zouden zijn aangedaan door
het te strak zittende gips, zij slecht heeft kunnen lopen, na het ver>>

1. Doorn Jan van. Gipsverbandmeesters en gipsklachten: een inventarisatie. In dit Verband, april 2003. Nr.1, Jaargang 13 p.16. 8.Jacobs, Manfred.Verbetering van kwaliteit van zorg door
gipsklachtenregistratie. Afstudeerproject LOG 2000. Oktober 2002.
2. Als een patiënt schade heeft geleden wordt dit niet beoordeeld door de klachtencommissie die in ieder ziekenhuis verplicht is. Deze cie beoordeelt alleen het handelen (of nalaten) van
hulpverleners, en beoordeelt niet of de patiënt recht heeft op schadevergoeding.
3. Uiteraard zijn de casussen ge-anomiseerd en ingekort.
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wijderen van het gips, en bovendien apart schoeisel heeft moeten
aanschaffen. Bovendien zat er een knobbel op haar voet die er voordien niet zat. Verder heeft ze veel vervoerskosten moeten maken.
Zij vond dat veel leed voorkomen had kunnen worden als er zorgvuldiger gehandeld was.
Het standpunt van het ziekenhuis in deze was: het gips was volgens
protocol aangelegd, niet alleen het soort gips maar ook de methode
van aanleggen. De orthopedisch chirurg vond het gips niet te strak
zitten bij controle. Van het gips verwijderen werd op de gipskamer
niets vastgelegd. Dat de patiënt pas na veel moeite lichter gips kreeg
kon niemand zich op de gipskamer herinneren. Bij de controle
heeft de patiënt de klachten niet duidelijk aangegeven.
Het standpunt van de Commissie

De klacht bestond uit twee onderdelen:
1. het gebruik van een te zwaar soort gips en
2. het te strak aanbrengen van eerst het ouderwetse gips en later
ook van het kunststof gips.
De Commissie stelde dat vast moest komen te staan dat de schade
was ontstaan ten gevolge van onzorgvuldig handelen tijdens het
aanbrengen van het gips. Bovendien moest het onzorgvuldig handelen aan degene die het gips had aangebracht kunnen worden
toegerekend.
Ter zitting betoogde de gipsmeester dat het gips, zowel qua materiaal als qua methode volgens de standaardprocedure was aangelegd. Het gewichtsverschil is verwaarloosbaar, het oude gips ademt
beter en bloedingen zijn sneller te constateren. De Commissie
vond wat betreft het eerste onderdeel van de klacht dat niet kan
worden gesteld dat de gipsmeester onzorgvuldig heeft gehandeld
door het zwaardere gips te gebruiken.
Met betrekking tot de tweede klacht voerde de gipsmeester aan
dat als het gips te strak wordt aangebracht dit altijd binnen 6 tot
10 uur wordt geconstateerd en de klacht dan over het algemeen
zo hevig wordt dat patiënten uit zichzelf weer naar het ziekenhuis
komen. Na die periode gaat het gips juist steeds losser zitten. De
Commissie meent dat het gips niet te strak is aangelegd daar de
patiënte pas ruim twee weken later op controle kwam. Bovendien
is het naar het oordeel van de Commissie onwaarschijnlijk dat
een zenuw is beschadigd door het te strak aanleggen van het gips
aangezien de zenuw diep in het been ligt en onvoldoende is gebleken dat de buitenste structuren van het been zijn beschadigd
(bv. de huid).
De Commissie vond ook dit onderdeel ongegrond. Op grond van
voorgaande komt de Commissie tot de conclusie dat de klacht
ongegrond is.
Beslissing

De door de patiënte gevraagde schadevergoeding wordt afgewezen.
Uit deze casus blijkt dat hoor en wederhoor wordt toegepast: de
patiënte heeft haar klacht kunnen toelichten en de gipsverbandmeester heeft op de klacht van de patiënte kunnen reageren.
Beide partijen worden gehoord tijdens de zitting van de
Geschillencommissie.
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Casus 2
Het kan voor de gipsverbandmeester en voor de instelling waar
zij/hij werkt ook anders aflopen.
Een vrouw wendde zich tot de Geschillencommissie omdat ze een
verminderd gebruik van haar pols en hand had t.g.v. posttraumatische dystrofie. Zij brak haar distale radius en ulna in 1996.
Op de SEH was de pols naar behoren gereponeerd. Helaas liet de
controlefoto van 8 dagen later zien dat de fractuur aan het inzakken was, waarna besloten werd om het gips te verlengen naar een
bovenarms. Het gipsen door de gipsmeester werd naar behoren
uitgevoerd en een week later bleek de stand nog ongewijzigd.
De patiënte had bij het eerste bezoek aangegeven pijn te hebben,
waarop de arts besloot tot verlenging van het gips tot een bovenarms. Bij het volgende bezoek klaagde de patiënte niet meer over
pijn. De patiënte verweet het ziekenhuis dat ze haar beter hadden
kunnen omgipsen, en dat ze nu posttraumatische dystrofie aan de
behandeling heeft overgehouden. Het ziekenhuis had de patiënte
voorgesteld de fractuur te opereren toen het gips uiteindelijk verwijderd werd, en was zich dus, op dat moment, van geen posttraumatische dystrofie bewust. Vóór de geplande opname datum
consulteert de patiënte haar huisarts en die constateerde een
posttraumatische dystrofie en verwijst haar door naar een ander
ziekenhuis, en de patiënte werd daar verder behandeld.
De Commissie stelde vast dat de klacht van de consument uit drie
onderdelen bestond:
Het over het hoofd zien dan wel niet goed zetten en het onjuist
gipsen van één der fracturen;
Het veronachtzamen van haar pijn en het niet tijdig doorverwijzen
naar een orthopeed;
Het missen, dan wel niet tijdig vaststellen van de diagnose posttraumatische dystrofie, waardoor ten onrechte werd voorgesteld
tot een re-repositie.
De overwegingen van de Commissie

Voor het eerste onderdeel: primair was het gipsen en reponeren
goed gegaan zo bleek uit de röntgenfoto´s. Het inzakken dáárna
komt vaak voor en het verlengen van het gips en de kwaliteit van
handelen van de gipsmeester was deugdelijk en niet voor kritiek
vatbaar.
Wat betreft het tweede deel: juist ter vermindering van de pijn
heeft de patiënte uiteindelijk een bovenarmsgips gekregen. Maar
de arts had i.v.m. de pijn niet mogen volstaan de patiënte pas drie
weken later een afspraak te geven. Dit onderdeel van de klacht
vond de commissie gegrond.
Ten slotte het laatste onderdeel: de arts had bij het verwijderen van
het gips de diagnose posttraumatische dystrofie niet gesteld wat
soms moeilijk te diagnosticeren is,ook volgens de commissie. Echter
er was onvoldoende op de pijnklachten van de patiënte ingegaan
na het verwijderen van het gips en mede door ´dit afwachtend beleid
is de schade naar het oordeel van de Commissie hem toe te rekenen´.
Beslissing

Op grond van bovenstaande komt de Commissie tot de conclusie
dat de klacht ten dele gegrond is en ziet aanleiding om over te gaan
tot vaststelling van de schade. De consument heeft schade geleden:
niet door het ziekenfonds vergoede medicijnen, aanpassen van de
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auto, reiskosten, hulp in de huishouding, gederfde inkomsten en
vergoeding van geleden psychische schade en lichamelijk ongemak.
Aan het afwachtende beleid van de arts kan een gedeelte van de
schade worden toegerekend, dat de Commissie begroot op 700
euro. Bovendien moet het ziekenhuis de 20 euro betalen die de
consument heeft moeten betalen voor het aanhangig maken van
het geschil 4.
Uit bovenstaande blijkt dat de patiënt gerede kansen maakt
(gedeeltelijk) in het gelijk te worden gesteld. En duidelijk wordt dat
gipsverbandmeesters vrij gemakkelijk met dit soort geschillen in
aanraking kunnen komen. De klachten zoals hierboven beschreven
zijn tenslotte geen zeldzame geluiden. Iedereen op de gipskamer
heeft ze wel eens gehoord. Je zou verwachten dat er wel heel veel
van dit soort klachten, of over andere zaken in de gezondheidszorg, voorkomen.
Het blijkt dat er niet zoveel
klachten worden ingediend5. In
het meest actuele gegevens waarover de auteur beschikt, namelijk
het jaar 2002, werden er alleen
bij de Geschillencommissie
Ziekenhuizen 72 klachten ingediend 6. Veel klachten konden
niet worden behandeld omdat
bijvoorbeeld de consument geen
extra informatie kon of wilde
geven of dat de consument eigenlijk alleen om informatie had
verzocht. Bovendien bleken toch
nog in 4 klachten het ziekenhuis
niet aangesloten bij de Geschillencommissie. Uiteindelijk werden slechts 32 uitspraken gedaan,
waarvan 8 geheel of gedeeltelijk
gegrond en 23 ongegrond. Eén
geval werd niet behandeld omdat
de consument de termijn had
overschreden. Gemiddeld was de
vergoeding voor de consument
3191 euro, de hoogste vergoeding was 4538 euro en de laagste
204 euro 7. De bedragen variëren
nogal zoals men ziet.
Tot slot is de (nog) geringe naamsbekendheid van de Geschillencommissie een oorzaak van het
lage aantal klachten.
In Academische Ziekenhuizen
loopt de procedure intern verder

na aansprakelijkstelling door de
patiënt. Academische Ziekenhuizen zijn uitdrukkelijk niet
aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Dat is
te herleiden tot het feit dat zij een
andere aansprakelijkheidsverzekering hebben, in dit geval niet
bij Medirisk, maar bij Centra
Med. Academische ziekenhuizen
hebben verzekeringstechnisch
gezien een hoog eigen risico bij
schadegevallen. Blijven schadeclaims onder de eigen risicogrens
van het ziekenhuis dan heeft het
ziekenhuis veel onderhandelingsruimte. Is een claim boven de
eigen risicogrens dan wikkelt
de verzekeraar de zaak verder af.
Een interne klachtencommissie
lost de klacht op, al dan niet door
bemiddeling. Volgens een woordvoerder van een groot Academisch
Ziekenhuis verloopt de klachtafhandeling in haar instelling naar
tevredenheid.
Naar mijn smaak is dit “ tweestromenland” spijtig. Het is voor
de patiënt een wat ongunstige
ontwikkeling. Het is te wensen
dat voor ons hele land een uniforme regelgeving zou bestaan,
zodat de patiënt ongeacht het
type ziekenhuis zou weten hoe
een klachtprocedure op te starten,

als blijkt dat zij / hij enerzijds en
het ziekenhuis anderzijds er samen
niet uit kunnen komen. Bovendien zou het voor de patiënt veel
beter te accepteren zijn om “extern” de klacht te laten afhandelen,
dit om de schijn van belangenverstrengeling etc. te vermijden.
Wat is de relevantie van dit
alles voor gipsverbandmeesters?

In elk geval werkt het merendeel
van onze beroepsgroep in een
ziekenhuis dat is aangesloten bij
de Geschillencommissie. Eind
2002 was reeds 90% van de algemene ziekenhuizen bij deze
Geschillencommissie aangesloten.
Dat betekent dat een groot deel
van de Nederlandse gipsverbandmeesters theoretisch in aanmerking zou kunnen komen om ooit
met de Geschillencommissie
Ziekenhuizen in aanraking te
komen. Uit de eerste casus blijkt
dat gipsverbandmeesters dus óók
opgeroepen kunnen worden om
gehoord te worden. Het kan geen
kwaad om als professional op de
hoogte te zijn van wat er zou
kunnen gebeuren als er tijdens
of na de behandeling zaken een
verkeerde wending nemen. Als
medebehandelaar draag je dan
ook een grote verantwoordelijkheid. Vandaar dat het ook voor
onze beroepsgroep dienstig is
van de instelling van klachtencommissies en Geschillencommissies op de hoogte te zijn.
Ten slotte, en dat blijkt maar
weer uit de eerste casus, zouden
ook gipsverbandmeesters een
verslaggeving moeten (kunnen)
hanteren. Achteraf kan dit als
bewijsmateriaal dienen.8
Zorgvuldig klachtafhandeling
en dito dossiervoering kan veel
ellende voorkomen, voor de
patiënt maar ook voor de gipsverbandmeester.

4
5
6
7

(Met dank aan mw. mr. J. M.
Bouter-Bijsterveld, secretaris
van de Geschillencommissie
Ziekenhuizen).

Jan van Doorn,
gipsverbandmeester
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
e-mail: j.vandoorn@amc.uva.nl

Dit was het toenmalige bedrag, dit is inmiddels verhoogd tot 25 euro.
Uiteraard zijn de klachten die bij de klachtencommissies zijn binnen gekomen hierin niet opgenomen.
Ter vergelijking in 2002 : de Geschillencommissie “ Reizen” 3232 maal en bijvoorbeeld “ Telecommunicatie” 1144 maal. Jaarverslag 2002
Op 3 zaken na gingen de meeste zaken over personenschade. De meeste klachten betroffen arm- en handletsel en letsel aan het gebit en de ingewanden. Het tekort schieten in de informatievoorziening bleek ook in een groot aantal hiervan een rol te spelen. Bij de 3 resterende zaken ging het om zaakschade zoals diefstal, verlies en beschadiging.
8 Zie ook het onderzoek van Manfred Jacobs; Verbetering van kwaliteit van zorg door gipsklachtenregistratie, oktober 2002. Afstudeerproject LOG 2000
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Masterclass voor gespecialiseerde
wondverpleegkundigen
Lohmann&Rauscher organiseerde op 14 september jl. in Utrecht de 4e Masterclass in
een serie van 7, over de fundamentele mechanismen van wondgenezing.
Dr. Maarten Lubbers, chirurg in
het AMC te Amsterdam, vertelde
na een algemene samenvatting,
over specifieke kenmerken van
acute en chronische wonden, fases
van wondgenezing en behandelingsmethoden door de jaren
heen, over nieuwe methoden van
wondbehandeling.
Ook door middel van T(tissue)
I(infectie)M(moisture)E(edge)
management werd uitgebreid
over de oorzaak en gevolg van
gedachten gewisseld. Interessant
was weer te horen over antiseptica
en antibiotica.

Meer over debridement werd verhaald door dr. S. Sivro, chirurg uit
het Flevo Ziekenhuis te Almere.
De noodzaak van debridement
werd besproken alsmede de
verschillende manieren waarop
dit kan worden verricht zoals
chirurgisch, spoelen, autolytisch,
enzymatisch (collagenase) of
biologisch (madentherapie) en
de voor- en nadelen hiervan.
Als slotconclusie kon worden
gesteld dat chirurgische interventie snel, pijnlijker, en het
meest effectief kan zijn maar
wel veel duurder is daar vaak

een korte ziekenhuis opname
noodzakelijk kan zijn.
De conservatieve methode is
daarentegen een goedkopere,
prima aanvulling en is minder

pijnlijker en geschikt voor de
thuissituatie.
Mijn inziens had er wat meer
uitleg gegeven kunnen worden
over de technische kant van het
uitvoeren van een debridement.
Begin volgend jaar zal er gestart
kunnen worden met een opleiding
voor wond- en decubitusverpleegkundige, welke geaccepteerd is
door het Ministerie van VWS.
De opleiding met de status van
seniorverpleegkundige/nursepractitioner, zal eerst
1 keer per jaar gegeven
worden, waarna deze
waarschijnlijk in 8
(academische) ziekenhuis een vervolg zal
krijgen.
Jelle Wijma

Creatief en artistiek verband
Dat het een hele kunst is om een goed verband aan te leggen, weet iedere gipsverbandmeester. Maar dat je met verband een
geweldig kunstwerk kunt maken, weet niet iedereen. Dat is jammer, want kunstenares Ans Markus geniet in artistieke
kringen een reputatie op het gebied van magisch-realistische schilderkunst. Zij maakte naam met een prachtige serie
portretten van vrouwen die geheel of gedeeltelijk in verband en sluiers gewikkeld zijn. Op hetzelfde stramien schilderde
zij een eigentijdse versie van de symbolen van de dierenriem. Het zal geen verwondering wekken, dat deze schilderes, die
verbandstof tot een spannend pictografisch element heeft weten te verheffen, onlangs te gast was bij Lohmann & Rauscher.
Ans Markus

Creatief met Cellacast“

Ans Markus is een fenomeen. Zij
is bekend van televisie en talloze
interviews in kranten en tijdschriften. Ze schildert al ruim 25
jaar en heeft meer dan 650 schilderijen gemaakt. Door kunstkenners
wordt zij wel gezien als de vrouwelijke pendant van Willink. Haar
afbeeldingen verrassen telkens
weer doordat aan de dagelijkse
werkelijkheid een onverwachte
wending wordt gegeven.

In een tot tentoonstellingsruimte
omgebouwd informatiecentrum,
zag Ans Markus dat Cellacast“ Xtra
gipsverbandmeester kan aanzetten
tot het creëren van verrassende
kunstwerken. Tijdens haar bezoek
bewonderde zij de tentoonstelling
van diverse creaties die zijn vervaardigd in het kader van een
artistieke competitie.
Zij kwam naar Lohmann &
Rauscher om een indruk te krijgen
van de kunstwerken en er een aan
te wijzen als winnaar van de actie,
georganiseerd onder een selectie van
gipsverbandmeesters. De winnaar
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zal worden bekend gemaakt tijdens
een workshop voor gipsverbandmeesters in het atelier van Ans
Markus op het Prinseneiland in
Amsterdam, die gehouden wordt
op donderdag 4 november.
Van de kant van Lohmann &
Rauscher zullen daarbij aanwezig
zijn: Marga de Ruiter, Jurrian
Bijsterbosch, Marianne Katoen,

Marc Windt en Jolanda van Dijk.
Na afloop van de workshop wordt
de winnaar bekend gemaakt en
zal hij worden beloond met een
reproductie van een van de werken van Ans Markus.
Toekomst

Met de samenwerking met Ans
Markus slaat Lohmann &
Rauscher een nieuwe weg in, die
met de introductie van een
nieuw product voor de gipsmaker in de loop van 2004/2005 zal
worden voortgezet. Dan zal elke
gipsverbandmeester kunnen
ervaren dat er een ware kunstenaar in hem schuilt.
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Klaas Peter Scholten

Hoe kindvriendelijk is de gipskamer?
De gipskamer een pretpark…
Kinderen reageren anders op lichamelijk letsel, onderzoek en behandeling dan volwassenen.
Dit vereist een speciale behandeling en benadering in de omgang.
In dit artikel wordt het onderzoek beschreven naar kindvriendelijkheid op de gipskamer. Naast de houding
van de gipsverbandmeesters, wordt gekeken naar de inrichting en het materiaalgebruik op de gipskamer.
Doel van het onderzoek is om
inzicht te krijgen in de huidige
situatie op de gipskamer en na
te gaan of veranderingen hierin
mogelijk zijn.
Om het onderzoek af te bakenen
richt het zich op twee leeftijdsfasen van normaal functionerende
kinderen; namelijk de kleuters
(4-5 jaar) en de schoolkinderen
(6-12 jaar).

terugval in een vroeger ontwikkelingsstadium; boosheid; apathie;
onverschilligheid; zich vastklampen aan de ouders, of zich juist
van hen afwenden en negeren.
Andere factoren die een rol spelen bij kinderen wat betreft de
ervaring van een bezoek aan de
gipskamer zijn: leeftijd; sociaal
milieu; karakter; voorbereiding;
duur behandeling; aard van het
trauma; hoe is de opvang.

Inleiding

Voor kinderen kan een behandeling in een ziekenhuis een stressvolle gebeurtenis zijn. In hoeverre
het kind nadelige invloeden hiervan ondervindt, hangt onder
andere af van omgevingsfactoren
en sociale steun.
Een kindvriendelijke omgeving
zal het kind minder angstig maken.
Dit geeft de gipsverbandmeester
een aangrijpingspunt om deze zo
positief mogelijk te beïnvloeden.
Kindvriendelijkheid is het streven,
dat de zorg die het kind krijgt
in alle opzichten op hem/haar is
afgestemd wat betreft omgeving,
materiaal en benadering. Dit
houdt per definitie ook oudervriendelijkheid in. Ouders merken
het eventuele afwijkende gedrag
vaak snel op.
Kinderen reageren zeer verschillend. Bepaalde reacties hangen
af van de ernst van het probleem
waarvoor ze naar de gipskamer
komen en eventuele vroegere
ervaringen of angstwekkende
verhalen van anderen.
De reacties die een kind in deze
situatie kan vertonen zijn de
normale reacties van kinderen
in stressvolle situaties: huilen;
verzet tegen lichamelijk contact;

Onderzoek

Voor het onderzoek is een
schriftelijke enquête gehouden
onder 300 gipsverbandmeesters
in Nederland (die aangesloten
zijn bij de VGN en werkzaam
op een gipskamer).
De respons van 187 wordt als
totaalgetal gezien (N;187=100%).

om de ouders erbij te betrekken,
al is de aanwezigheid van ouders
wel weer van groot belang. Ouders
en kind probeert men zoveel mogelijk samen te laten zijn tijdens de
behandeling. Zij kunnen het kind
troosten en afleiden.

Resultaten

Nagenoeg alle gipsverbandmeesters vinden kindvriendelijkheid
op de gipskamer belangrijk.
Ruim 75% vindt het belangrijk
op de hoogte te zijn van de ontwikkelingsfasen van het kind.
Meer dan 88% van de geënquêteerden vindt het belangrijk zich
direct tot het kind te richten om
zo het vertrouwen te winnen.
Het kind probeert men op
verschillende manieren bij de
behandeling te betrekken, waarbij
opvalt dat veel aandacht uitgaat
naar een duidelijke uitleg over de
behandeling, en men streeft naar
een benadering van het kind waarbij spelenderwijs uitleg gegeven
wordt over het gebruik van de
materialen en de apparatuur.
Opvallend is dat maar een percentage van 5.3% van de geënquêteerden het belangrijk vind

De meeste gipsverbandmeesters
vinden, dat het eigen gedrag
invloed heeft op het kind. Door
bepaalde voorwaarden te scheppen kan dit positief gestimuleerd
worden. Denk aan rust, een goed
humeur, deskundigheid en een
aangepaste benadering.
De volgende (be)handelingen
zijn volgens de enquête het meest
vervelend voor een kind:
1. De gipszaag, zagen, ontgipsen
2. Reposities
3. Angst voor de onbekende
omgeving, het geluid, de pijn
4. Pennen/K-draden verwijderen
5. Wondverzorging
6. Standscorrecties (wiggen,
redresseren)
7. Gipswisselingen bij verse
fracturen, na operaties
8. Overigen

Inrichting

Van de ondervraagden vindt
77% dat de inrichting van de
gipskamer van invloed is op
het kind (denk aan verlichting,
kleur, aankleding en apparatuur).
Opvallend hieraan is dat maar
40% van de gipsverbandmeesters
zegt, dat er daadwerkelijk met de
inrichting rekening gehouden is
met de kinderen die er komen.
De meest voorkomende manieren
die door de gipsverbandmeesters
worden toegepast om het verblijf
van een kind op de gipskamer zo
aangenaam mogelijk te laten verlopen zijn in verreweg de meeste
gevallen het aanbieden van verschillende kleurtjes gips, maar
ook diploma’s en kindvriendelijke
materialen doen het zeer goed.
Op meerdere gipskamer staan
grabbeltonnen of worden er kleine
precentjes uitgedeeld, en op een
enkele gipskamer staat zelfs een
televisie of een video.
8,6% van de geënquêteerden heeft
een speciale behandelruimte voor
kinderen.
>>
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Conclusies

Getrouwd !!

Om kindvriendelijk te kunnen
werken, is het belangrijk om kennis
te hebben van de lichamelijke,
psychische en sociale ontwikkeling
van het kind. Hierdoor kan beter
ingeschat worden hoe het kind
– met zijn/haar specifieke klachten – moet worden benaderd en
behandeld.
Voor een gipsverbandmeester is
het de kunst om het vertrouwen
te winnen van kind en ouders, de
rust en het geduld te bewaren in
de hectiek die er soms is op een
gipskamer. Het is nodig om voldoende tijd te nemen voor een
behandeling!
Je hoeft niet persé als een clown
rond te lopen in een “pretpark”
én allerlei dingen te verzinnen om
een kind af te leiden tijdens een
(vervelende) behandeling. Wel is
het belangrijk om je bewust te zijn
van de effecten van een gebeurtenis op het kind.
Bij pijnlijke behandelingen, of
bij behandelingen die het kind als
angstig ervaart zou je dan extra
aandacht hieraan kunnen besteden.
Het vraagt een zekere flexibiliteit
van jezelf om in te spelen op het
kind en bepaalde patronen/rituelen
los te laten! Zie het als een uitdaging om je te verplaatsen in de leefen belevingswereld van het kind!
Alles wat het kind hoort, ziet en
voelt geeft een indruk waarop het
reageert. Een sfeervolle en uitnodigende aankleding en inrichting
die rekening houdt met kinderen
werkt meer ondersteunend voor
een kindvriendelijk klimaat dan
een zakelijk ingerichte ruimte met
apparatuur, installaties en harde
verlichting.
Bij de inrichting van een gipskamer
kijkt men vaak door de ogen van
een volwassene. Bij een verbouw
of nieuwbouw van een gipskamer
blijkt - ondanks de wil om rekening te houden met kinderen, dat
dit nog te weinig wordt gedaan.
Dit heeft vaak met het budget van
de organisatie te maken, en niet
zozeer met onwil vanuit de directie.

Op vrijdag 17 september jl.
zijn Roland van Beek en Jessica
Bakker, rayon manager woundcare van 3M, in Gouda, in het
echt met elkaar verbonden.
Namens de redactie van harte
gefeliciteerd!

Aanbevelingen

- Kindvriendelijk bouwen en
inrichten wil zeggen, dat je niet
alleen rekening houdt met de
praktische eisen en vormingsideeën waar een ruimte aan moet
voldoen, maar ook met factoren
als sfeer, rust en veiligheid. Op
low-budget-basis kun je al kleine
ingrepen uitvoeren die een ruimte
minder saai maken. Meer inspraak
en betrokkenheid van de gipsverbandmeesters bij bouwplannen.
- Creatief omgaan met de materialen die je gebruikt tijdens
een gipsbehandeling (in plaats
van één kleur, kun je ook meerdere kleuren gebruiken om een
spalk aan te zwachtelen. Varieer
de zwachteltechniek – met
behoud van functie – zodat het
gips een ander uiterlijk krijgt).
- Gebruik zoveel mogelijk materiaal wat met een schaar verwijderd kan worden.
- Houd wachttijden voor kinderen kort (“eventjes wachten” is
moeilijk te begrijpen).
- Het kind serieus nemen, observeren en proberen pijn te vermijden of te bestrijden met
behulp van pijnstilling. Het
immobiliseren en zonodig
reponeren van een fractuur of
luxatie bij een kind leidt vaak
al snel tot afname van de pijn.
Als een kind minder pijn heeft,
geeft deze minder stress en angst
waardoor de behandeling makkelijker kan verlopen en als
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minder traumatisch wordt
ervaren.
- Een kind kan de inrichting,
omgeving en het materiaalgebruik misschien niet als vriendelijk ervaren. Maar een gipsverbandmeester kan door zijn
eigen inzet (actief en creatief )
het verblijf – van een kind op
de gipskamer – toch op een
goede manier laten verlopen!

Geboren !!
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Klaas Peter Scholten,
gipsverbandmeester
Groene Hart Ziekenhuis
Postbus 1098
2800 BB Gouda

Arjan en Karin Harsevoort
hebben er een dochter bij.
Hilde is geboren op
23 augustus jl.
Ontzettend veel geluk samen.

