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Van de redactie
We leven maar in een vreemde
wereld. Je kunt de televisie niet
aanzetten of er is in de wereld
wel weer ergens iets aan de hand.
Irakezen die blijven moorden,
hongersnood in Afrika, een kind
dat dood gevonden wordt in een
kofferbak.
Waar Nederland niet meer koud
of warm wordt van weer een
Palestijn die zich opblaast voor
eeuwige roem, of van een overstroming ergens in India, was
iedereen zwaar onder de indruk
van de moord op Van Gogh.
Iedereen heeft er wel een mening
over, waar ligt het aan? Zijn het
de niet ingeburgerde Marokkanen
of is het juist het niet functionerende inburgeringsbeleid?

Een kleinschalige inventarisatie
naar de (na-) behandelingsmethoden in verschillende ziekenhuizen
van een achillespeesruptuur, conservatief of operatief, is gedaan
door Mendel van Griethuysen.

olpadronaat bij kinderen met
osteogenesis imperfecta, met
zeer opmerkelijke resultaten.
Een artikel dat u wellicht niet verwacht in ons vakblad, is geschreven

De redactie van
In dit Verband wenst u
prettige kerstdagen en een
voorspoedig 2005.

Het geweld komt steeds dichterbij lijkt het. Mogen er nog verschillen zijn, of moeten we ons
allemaal aanpassen aan de heersende norm. Mogen we nog
kritisch zijn, een eigen mening
hebben?

In het verlengde daarvan ligt het
artikel van Janine Benning uit
Apeldoorn, zij heeft een zeer duidelijk beschrijvend en vergelijkend
onderzoek gedaan naar de verschillende postoperatieve behandelingen
bij de achillespeesbehandeling. Ze
zet de brace en tapebehandeling
tegen elkaar af. Een duidelijk artikel
dat iets toevoegt aan onze vakgroep.

Over tot de orde van de dag.
Ondanks dat er zeer verschillend
wordt gedacht over de onderwerpen die we behandelen, wil
ik graag (met gevaar voor eigen
leven) de voor u liggende editie
aanprijzen.

Een zeer interessant artikel komt
van Theo Burm. Hij behandelt
hierin een artikel (welke eerder
verscheen in the Lancet) van dr.
Sakkers. Dr Sakkers heeft onderzoek gedaan naar de effecten van
het gebruik van het medicijn

door H. van Luinen. Het bespreekt
de waarde van magnetische velden
als elementaire energie. De waarde
hiervan wordt vaak niet gezien,
terwijl al in de oude hoogculturen
de helende kracht van magnetische
velden werd erkend.
Hyperbare geneeskunde is nu
zoiets waar zeer verschillend over
wordt gedacht in de medische
wereld. Met het interview bij het
Instituut van Hyperbare Geneeskunde willen we u een verbreding
van uw kennis aanbieden, vooral
omdat de wondgenezing op de
gipskamer een steeds grotere
plaatst lijkt in te nemen.
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De zomer lijkt alweer ver achter
ons, maar in de Isala klinieken
Zwolle loc. Sophia is afgelopen
periode een pilot geweest om te
kijken welke letsels er ontstaan
door ongevallen met de trampoline. De trampoline lijkt meer
en meer zijn intrede te doen in
Nederland. Er kunnen nog geen
conclusies worden getrokken,
maar wel zijn er een aantal voorzichtige aanbevelingen, die vragen
om een vervolgstudie.
Hetzelfde geldt zeker ook voor het
artikel van Maarten Haneveer,
hij bespreekt in zijn artikel de
oorzaken en de behandeling van
ulnair collateraal ligament-letsel
van het MCP-1 gewricht.
Margreet Luger doet verslag van
haar werk als gipsverbandmeester
in een Arubaans ziekenhuis.
U ziet, het is weer een uitgave met
zeer verschillende onderwerpen.
Lees de artikelen, vorm een
mening, doe er uw voordeel mee
… even goede vrienden.
Namens de redactie,
Arjan Harsevoort

in dit

Verband

Janine Benning
Tabel 1

Achillespees reconstructie:
brace- of gipsbehandeling

Resultaten in gemiddelden Brace

Een beschrijvend en vergelijkend onderzoek

6,2 weken

Revalidatietijd

13,1 weken

19,5 weken

Re-ruptuur

1

1

Restverschijnselen/
complicaties

12%

48%

In de Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn, worden patiënten na een reconstructie
van de achillespees behandeld met een achillespeesbrace. Aangezien de meeste patiënten
elders in het land met gips of met tape worden behandeld, is er een onderzoek gedaan
naar de verschillen in postoperatieve behandelingen.
Sinds een jaar of vijf worden de
patiënten met een achillespeesruptuur in Apeldoorn postoperatief
behandeld met een achillespeesbrace. Om uit te zoeken of deze
behandeling echt de betere resultaten oplevert, heb ik in het kader
van de opleiding een beschrijvend
en vergelijkend onderzoek gedaan
naar de behandelresultaten van
de brace en de bekende gips/tape
behandeling.

Ad1 a. De dynamische
behandeling
De dynamische behandeling
staat voor de behandeling met
de achillespeesbrace.
De achillespeesbrace is een afneembaar hulpmiddel, bestaande uit
een manchet, net onder de knie,
gemaakt van softcast, dat aan de
voorzijde wordt geopend om het
afneembaar te maken. Aan dit
manchet wordt met klittenband
een stuk sterk elastiek bevestigd,
Opzet
dat de functie van de achillespees
Er is retrospectief onderzoek geondersteunt. Dit elastiek zit distaal
daan naar 50, reeds uitbehandelde, vast aan een verbandschoen door
patiënten, in de leeftijd variërend middel van een popnagel of een
van 25 tot 59 jaar, at random ge- holniet. In deze verbandschoen
kozen van OK-overzichten. Van wordt in de eerste twee weken een
deze 50 waren er 25 nabehandeld hakverhoging aangebracht van
met een onderbeengips of tape
twee centimeter. De volgende twee
en 25 met de brace. De patiënten weken wordt de hakverhoging
met een achillespeesruptuur,
gereduceerd naar één centimeter
werden door middel van dezelfde en aansluitend volgen twee weken
operatietechniek behandeld.
zonder hakverhoging. Om het
Patiënten werden uitgesloten van onderbeen wordt onder de brace
het onderzoek, indien er sprake was een elastische kous (bv. een tubivan een ziekte of een behandeling, grip) gedragen. Het is een groot
die invloed zou kunnen hebben
voordeel dat de patiënt in rust de
op de kwaliteit van spier- of pees- brace gemakkelijk af kan doen
weefsel.
en bijvoorbeeld ook gewoon kan
douchen. Een ander groot voorOnderzoek
deel is dat de brace maar één keer
In dit onderzoek heb ik een inven- gemaakt hoeft te worden, wat de
tarisatie gemaakt naar aanleiding gipsverbandmeester een hoop tijd
van de volgende vragen:
en materiaal bespaart.
1. Hoelang duurde de dynamische Ad1 b. De statische behandeling
of de statische behandeling?
Dit is een behandeling met gips
2. Hoelang was de totale revalidatie- of met tape. De gipsbehandeling
tijd in beide behandelgroepen? wordt over het algemeen als volgt
3. Hoe vaak is er een re-ruptuur
toegepast: na de operatie krijgt de
opgetreden?
patiënt een onderbeengips, waar4. Zijn er restverschijnselen aan
bij de voet in een spitsstand wordt
het einde van de revalidatie of geïmmobiliseerd. Na twee weken
hebben zich complicaties voor- vindt er een gipswissel plaats, waargedaan tijdens de behandeling? bij de voet iets meer in dorsaal6

Gips/tape

Behandeltijd

flexie wordt gebracht, echter is er
nog wel sprake van een lichte spitsstand. Weer twee weken later is de
laatste gipswissel, waarbij de voet,
opnieuw voor twee weken, in 90º
dorsaalflexie wordt geïmmobiliseerd. De tape behandeling is gelijk
aan de gipsbehandeling voor wat
betreft de stand van de voet in het
tape gedurende de behandeling.
De tapewissels vinden ook elke
twee weken plaats en in het tape
wordt gebruik gemaakt van hakverhogingen gecorreleerd aan de
fase van behandeling. Bij de tapebehandeling is een zeer kleine
beweging mogelijk in de enkel.

6,4 weken

deerd. Daarbij hebben zich bij
deze bracebehandeling beduidend
minder complicaties voorgedaan.
De 12% na de achillespeesbrace
zijn als gevolg van lichte dorsaalflexiebeperking en littekenirritatie,
tegenover 48% na de gips- of
tapebehandeling als gevolg van
littekenverklevingen, dorsaalflexie-beperkingen, huid irritaties
door de tape en krachtsvermindering van de kuitspieren.
Gezien deze resultaten is het
jammer dat de achillespeesbrace
zo weinig wordt gebruik.
Al in 1999 heeft Ronald
Harleman5 deze behandelmethode via de “In dit Verband”
onder de aandacht willen brengen. In een volgend artikel zal de
behandelmethode en het maken
van de brace worden uitgelegd.

Resultaten

Na de inventarisatie zijn gemiddelden berekend, naar aanleiding
van de vier eerder gestelde vragen.
Dit leverde de in tabel 1 benoemde
resultaten op.
Wanneer de kracht in de kuit
voldoende is herstelt om sportactiviteiten te hervatten, zal de specialist de behandeling beëindigen.
Conclusies

Er is weinig verschil in behandeltijd tussen de dynamische en de
statische behandeling.
Daarnaast is in beide behandelgroepen slechts één keer een reruptuur voorgekomen, waaruit
geconcludeerd kan worden dat
een dynamische behandeling niet
meer risico met zich meebrengt
dan een statische behandeling.
Wel een groot verschil doet zich
voor bij de totale revalidatietijd
en de complicaties en/of restverschijnselen. Na een dynamische
behandeling is de patiënt gemiddeld 6,4 weken eerder gerevali-
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Mendel van Griethuysen

De (na)behandeling van achillespeesrupturen
een inventarisatie
Op de gipskamer van het Sint Franciscus Gasthuis te
Rotterdam worden we als gipsverbandmeester vaak
betrokken in de nabehandeling van een achillespeesruptuur, conservatief of operatief. Reden voor mij om
een kleinschalige inventarisatie te doen naar de (na-)
behandelingsmethoden in verschillende ziekenhuizen.
Mythologie en Oudheid

Achilles werd door zijn moeder
Thetis gedoopt in de heilige rivier
de Styx, waardoor hij onkwetsbaar zou worden. Ze had hem
daarbij vastgehouden aan zijn
achilleshiel, dit was daardoor de
enige kwetsbare plaats geworden.
Achilles was een van de heldhaftigste strijders uit het Griekse
epos `De Ilias`. Hij streed in
woeste en wrede oorlogen. De
bekendste oorlog waar hij zijn
sporen heeft nagelaten is wel de
Trojaanse Oorlog. Aan het einde
van de Trojaanse Oorlog wilde
Achilles de poort van Troje uit
zijn hengsels lichten, om eindelijk
de stad Troje te kunnen innemen,
maar Apollo die de Trojanen
beschermde, schoot van uit een
donkere wolk zijn dodelijke pijl
in de hiel van Achilles.
De Achillespees wordt nog steeds
als zwakke plek gezien vooral ook
in spreekwoordelijke zin, zo wordt
bijvoorbeeld gesproken van de
achilleshiel van ... als er over een
kwetsbare kwestie gepraat wordt.
Behandelmethoden

Op de gipskamer van het Sint
Franciscus Gasthuis worden we
als gipsverbandmeester vaak
betrokken in de nabehandeling
van een achillespeesruptuur, al
dan niet operatief behandeld.
De ene arts wil dat de patiënt
conservatief behandeld wordt met
twee weken bovenbeengips, met
knie in flexie en voet in spits.
Hierna volgt een redressie van de
voet naar 90º in een onderbeengips gedurende 6 weken.

De andere arts wil graag operatief
behandelen, gevolgd door twee
weken onderbeengips met voet in
spits waarna gevolgd door 4 tot
6 weken tape.
Weer een ander wil het nog eens
op een andere manier.
Reden voor mij om een kleinschalige inventarisatie te doen naar
de (na-)behandelingsmethoden
in verschillende ziekenhuizen.
Uit deze inventarisatie bleek al
snel dat er niet echt een eenduidige methode te destilleren valt.
Je zou daar dan ook de voorzichtige conclusie uit kunnen trekken
dat de ideale (na-)behandeling nog
niet is ontdekt of in ieder geval
nog niet voldoende onderzocht.
In dit verslag wil ik o.a. een nieuwe
behandelmethode naast een toegepaste conservatievere methode
zetten en zo de voor en nadelen
beschrijven van deze behandelmethode.
Naast het invoeren van de nieuwe
nabehandelmethode is er ook
een nieuwe operatiemethode
geïntroduceerd, namelijk met de
Achillon®, een percutane hechttechniek.
In januari van dit jaar is er een
nieuw beleid gestart waarin de
achillespees functioneel nabehandeld kan worden d.m.v. een
Achillotrain® na een operatieve
behandeling. Dit is een kous
met siliconen ondersteuning
voor de achillespees en siliconen
hakverhoging ter ontlasting van
de achillespees.
Door middel van een inventarisatie bij de academische centra in
Nederland is geprobeerd een vorm

van consensus te vinden als voorbeeld voor het Sint Franciscus
Gasthuis.
Methodologie

Het onderzoek is deels kwantitatief van aard omdat in de vraagstelling van het meetinstrument de
verschillende behandelmethoden
naast elkaar komen te staan om zo
een consensus te kunnen destilleren. Het gaat hier dus niet alleen
om pure feiten maar een verzameling van verschillende gegevens.
Dataverzameling

Het meetinstrument dat gebruikt
wordt in dit onderzoek is een
enquête. Nadeel van de gebruikte
onderzoeksmethode is dat de
gegevens niet alleen kwantitatief
van aard zijn waardoor ze minder
gemakkelijk te vergelijken en
interpreteren zijn.
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Verder valt onder het meetinstrument ook de verzamelde literatuur
uit tijdschriften, eerdere onderzoeksverslagen en internet databronnen.
Het nadeel van de internet
data-bronnen is dat deze
moeilijk beoordeelbaar zijn
op hun validiteit en herkomst.
Populatie

In dit onderzoek is gekozen om
alleen de behandelaars (artsen en
gipsverbandmeesters) van academische centra in Nederland te
ondervragen, aangezien vanuit de
academische centra de behandelaars over het land uitzwermen.
Hieruit zou je kunnen veronderstellen dat de behandelingen in
perifere ziekenhuizen een afgeleide
is van wat er op de academische
centra geleerd is.
>>

in dit

Verband

<< Bovendien zijn voor het verkrijgen
van de onderzoeksgegevens alleen
academische centra aangeschreven
omdat de hoeveelheid gegevens
dan nog goed te verwerken is
binnen de gegeven tijd voor
dit onderzoek. Daarbij worden
academische centra vaak gezien
als voorloper op het gebied van
techniek, onderzoek en beleid.

Figuur 2: de test volgens Thompson

Anatomie

Figuur 1:
de anatomie van de
kuitspieren (Sabotta)

De achillespees of wel tendo calcaneus (tendo Achillis) is één van
de sterkste pezen in het menselijk
lichaam die het distale uiteinde
vormt van de dorsale onderbeenspieren (kuitspieren) te weten
m.soleus en m.gastrocnemius
(fig.1).

belasten. De patiënt geeft vaak
aan dat er een knappend geluid
achter zich is gehoord, alsof er
een bal neervalt.
Uit ander onderzoek blijkt dat
de meeste rupturen ontstaan bij
patiënten in een leeftijdsgroep
van 30 tot 45 jaar 14. Dit zou te
wijten kunnen zijn aan de degeneratie van de achillespees terwijl
de spiergroep die er aan trekt nog
sterk is.
Diagnose

Het distale deel van de pees, 2 tot
6 cm boven de aanhechting van
de achillespees op de calcaneus,
is slecht gevasculariseerd. Dat zou
kunnen verklaren waarom volgens
de verschillende onderzoekers
ongeveer 80% van alle achillespeesrupturen op die plaats ontstaat.
Trauma

Door overbelasting van de achillespees kan deze verscheuren.
Meestal bestaat deze overbelasting
uit plotselinge dorsaal flexie van
de voet in combinatie met hoge
trekkracht in de kuitspieren, bijvoorbeeld bij het aanzetten voor
een sprint. Ook kan er sprake zijn
van een excentrische kracht die
de m.gastrocnemius uitoefent op
de achillespees en de m.soleus die
dit tegenwerkt. Samen ontstaat
zo een wringende kracht die tot
schade kan leiden in combinatie
met de bloedvoorziening tijdens
8

Op de Spoed Eisende Hulp afdeling kan de diagnose achillespeesruptuur gesteld worden aan de
hand van een aantal onderzoeken.
Ten eerste kan bij een volledige
ruptuur een delle (kuiltje) gevoeld
worden ter hoogte van de ruptuur
door met de vinger over de achillespees te gaan terwijl de patiënt
op z’n buik ligt
Vervolgens kan de Thompson
test (fig. 2) gedaan worden: de
patiënt kan meestal niet meer
actief de voet in plantairflexie
krijgen en wanneer in de kuit van
de patiënt geknepen wordt zal
er geen of weinig plantairflexie
optreden. In de literatuur wordt
beschreven dat in 25% van de
gevallen de diagnose ‘achillespees
ruptuur’ gemist wordt.
Een echo kan, als een achillespeesruptuur klinisch niet duidelijk te vinden is, als aanvullende
diagnostiek worden gebruikt.
Behandeling

Na het stellen van diagnose moet
er voor een behandelmethode

gekozen worden.
In Nederland bestaat al enige
tijd discussie over de keuze voor
conservatieve of operatieve
behandeling.
In het Nederlands Tijdschrift
voor Orthopedie en Traumatologie wordt gesproken over een
verhouding van 70% operatief
en 30 % conservatief, cijfers die
redelijk overeenkomen met dit
onderzoek (81% tot 19 %).
Reden voor conservatieve behandeling is vaak co-morbiditeit bij
de te behandelen patiënten, zoals:
hoge leeftijd, diabetes, prednisongebruik, reuma, dialyse etc.
Beleid Sint Franciscus
Gasthuis

1. Conservatief
Gipsimmobilisatie van het
onderbeen met voet in maximale
plantairflexie ofwel spitsstand.
Vervolgens om de twee weken
gipswissel waarbij de voet voorzichtig in minder spits tot 90º
wordt geredresseerd in 6 tot 8
weken. Hierna volgt dan nog een
hakverhoging met vilt pelotten
in de schoen van de patiënt van
twee maal twee weken.
Tot september 2002 is deze
conservatieve methode veel toegepast. Uit intern onderzoek van
Dr. van Deurzen (arts assistent)
en Dr. Kerver (traumatoloog)
bleek dat er een vrij hoog percentage (15%) van de conservatief
behandelde patiënten met een
reruptuur terug kwam.
Bovendien was het risico op
trombose (5% tot 10%) een
belangrijke factor om eens naar
de functionele nabehandeling
te kijken.
2. Operatief
Ook is er in hetzelfde onderzoek
een vergelijking gedaan naar verschillende operatieve technieken
en is er gekozen voor een percutane hechttechniek van de achillespeesrupturen met behulp van
de Achillon.
Nabehandeling op de gipskamer
die tot september 2002 nog con-

>>
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servatief was (ook bij geopereerde
rupturen) ziet er vanaf januari
2003 als volgt uit.
Postoperatief 14 dagen achterspalk in spitsstand, vervolgens
krijgt de patiënt een Achillotrain
mits de voet in 90º komt ten
opzichte van het onderbeen.
De Achillotrain wordt met
instructies meegegeven aan de
patiënt en 6 weken lang gedragen.
In de afgelopen 10 maanden
zijn er 13 patiënten operatief
behandeld waarvan er sinds
januari, 8 een Achillotrain hebben gekregen als nabehandeling.
Anderen werden behandeld met
tape of gips.
Van deze 13 patiënten zijn er 8
langdurig onder controle geweest
wegens complicaties. Het gaat in
3 gevallen om een re-ruptuur en
in 2 gevallen om wondinfecties.
Ook zijn er gevallen bekend
met wijkende wondranden.
Twee patiënten hadden meer
dan 1 complicatie.

Vooral deze functionele nabehandeling is er in veel verschillende variaties. Motivatie voor
de keuze van een nabehandeling
is de operatie techniek, de ingeschatte therapie trouwheid en
leefomstandigheden van een
patiënt, de eventuele complicaties
en met name de voorkeur van de
behandelaars.
Vaak zijn dit de artsen, maar
ik denk dat we als gipsverbandmeesters toch ook wel een belangrijke stem kunnen inbrengen als
we deze goed kunnen onderbouwen.
Resultaten

Het percentage rupturen dat
spontaan ontstaat versus sport,
komt overeen met gegevens uit
de literatuur en staat in een verhouding van 7,5% : 92,5 %,
ook het percentage mannen versus vrouwen komt overeen met
gegevens die in de literatuur zijn
gevonden (82%:18%).

In de academische centra wordt
in vijf gevallen zowel operatief
als conservatief behandeld,
in drie gevallen alleen operatief.
Op de vraag welke beslissingscriteria er gehanteerd worden
voor het al dan niet operatief of
conservatief behandelen kwamen
de volgende antwoorden zo als in
tabel 1a en 1b.
Wel blijkt dat in 75% van de
gevallen er volgens een vast
protocol gewerkt wordt.
Samenvattend bestaan deze protocollen uit één a twee weken na
de operatie een gipsspalk met de
voet in spitsstand gevolgd door
een functionele of conservatieve
nabehandeling. Functioneel met
wrap, tape, Achillotrain of een
andere dynamische voorziening.
Conservatief door middel van
gips immobilisatie gemiddeld 8
weken postoperatief met geleidelijke redressie van de voet/enkel
tot 90º.2

>>

a klinisch onderzoeken, test positief dan ok, test negatief dan wrap of controle.

Behandelmethoden in de
academische centra

De nabehandeling is in twee
groepen te verdelen:
1. functionele behandeling
2. conservatieve of niet functionele behandeling.
Binnen dit onderzoek bleek dat
5 van de 8 ondervraagde gipskamers functioneel nabehandelen.
De conservatieve of niet functionele nabehandeling bestaat uit
een immobilisatie van 6 tot 8
weken al dan niet in gips1. Vaak
is het mogelijk om de laatste
twee weken van de behandeling
de patiënt te laten belasten met
de voet in 90º flexie. De functionele methode bestaat over het
algemeen uit 1 tot 2 weken
onbelast (al dan niet) mobiliseren meestal met een achterspalk
in spitsstand.

b 1. locatie ruptuur

a. in overgang spier pees of alleen spier dan is de behandeling conservatief
b. in pees zelf dan is ok geïndiceerd

2. volledig of part.

a. volledige ruptuur dan ok
b. partiele ruptuur dan conservatief

3. leeftijd patiënt in combinatie met co-morbiditeit => conservatief
4. diabetes mellitus of gebruik prednison => conservatief
c niet bekend
d in principe alles operatief
e nvt
f orthopedie kiest vaker voor een conservatieve behandeling
g in principe alles conservatief tenzij een scherpe doorsnijding of recidief na conservatieve behandeling
h als bij echo met de voet in 120º de ruptuur einden meer dan 2 mm van elkaar staan dan ok
Tabel 1a
Bij operatieve behandeling, welke operatiemethode/techniek wordt dan toegepast?
a n.b.
b 1. spontane ruptuur => mitek ankers
2. bij doorsnijding => pees primair hechten
c nb.
d mitek ankers, bunnell hechting open of partieel gesloten
e f draad door calcaneus en het proximale uiteinde van de pees
g 1. bij scherpe doorsnijding => hechten,

Daarna 6 weken belast mobiliseren met een brace, Achillotrain,
tape, wrap, een combinatie van
deze technieken of nog iets heel
anders.

2. bij acuut letsel => plastiek evt met mitek ankers
3. chronische ruptuur => plastiek
h aproximerend fasciculair hechten van de “getande” ruptuur met atraumatisch PDS met voet in spits daarna
drukverband en voet in 90º in achterspalk
Tabel 1b
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Gips immobilisatie

Open herstel

N

Rerupturen

Percentage

N

Complicaties

Percentage

Gillies & Chalmers

7

1

14

Arner & Lindholm

86

17

19,8

Lea & Smith

66

7

11

Gillies & Chalmers

6

1

17

Inglis

31

9

29

Kristensen

37

6

6,2

Lildholdt

14

2

14

Inglis

44

2

4,5

Stein & Leukens

8

1

13

Percy

74

25

34

Jacobs

32

7

22

Jacobs

26

5

19

Persson

20

6

29

Nistor

40

2

5

Edna

10

2

20

Quigley

45

2

4

Carden

90

2

2

Kellam

68

7

10,3

Nistor

60

5

8

Carden

56

4

7,1

Saleh

40

2

5

Aldam

41

1

2,4

Soldatis

23

2

8,7

Kreuger

365

46

12,6

Cetti

56

12

21

Totaal

967

132

12,3

N

Rerupturen

Percentage

Totaal

378

44

12,3

Tabel 2a

<< Complicaties
Landelijk
Uit de enquête voor dit onderzoek blijkt dat trombose in de
academische ziekenhuizen zelden
als complicatie gezien wordt.
Wondinfecties na een operatie
komen in 0-10% van de gevallen
voor. Ook een re-ruptuur heeft
een prevalentie van 0-11%.
In de literatuur worden de volgende cijfers getoond3 (tabel 2a,
2b en 2c).

Tabel 2b

Open herstel

Arner & Lindholm

86

4

4

Gillies & Chalmers

6

0

0

Kristensen

37

1

2,7

Inglis

44

0

0

Percy

74

0

0

Jacobs

26

0

0

Nistor

40

2

5

Conclusies en
aanbevelingen

Quigley

45

2

4

Kellam

68

2

2,9

In het Sint Franciscus Gasthuis is
men overgegaan van een conservatief beleid met een conservatieve
nabehandeling naar een operatief
beleid met functionele nabehandeling. Dit omdat de conservatieve
methode teveel re-rupturen liet
zien aan het einde van de behandeling en de verhoogde kans op
trombose of zelfs een embolie.
Uit de registratie van de afgelopen
10 maanden blijkt echter dat het
percentage complicaties niet erg
vermindert is ondanks het feit dat
er nu operatief behandeld wordt.
Kanttekening hierbij is dat
de onderzoekspopulatie nog te
klein is voor een verantwoorde
uitspraak.
De behandeling van achillespeesrupturen in den lande is volgens
mij heel mooi in kaart gebracht

Carden

56

2

3,6

Aldam

41

1

2,4

Kreuger

365

9

2,5

Cetti

56

3

5,4

Totaal

944

26

2,5
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Tabel 2c

met als opmerking dat voor de
compleetheid eigenlijk ook alle
perifere ziekenhuizen zouden
moeten participeren.
Een eenduidig beleid in heel
Nederland op het gebied van
de nabehandeling zie ik als een
onhaalbare kaart.
Wel zal er in de regio Rotterdam
met een tiental participerende
gipsverbandmeesters en een nog
te benaderen traumatoloog of

orthopeed, geprobeerd worden
een richtlijn op te stellen voor de
nabehandeling van achillespeesrupturen in de regio.
Uit de enquête blijkt dat er een
gebrekkige registratie van complicaties is. Ook valt op dat er
zeer wisselende vormen van
behandeling gehanteerd worden.
Ook in de literatuur wordt al
langere tijd gesproken over het
feit dat de behandeling van achillespeesrupturen controversieel is.

>>
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Als verpleegkundigen en gipsverbandmeesters hebben de meeste
van ons waarschijnlijk geleerd de
mens holistisch te benaderen en
zullen we misschien niet altijd
standaard protocollen kunnen
hanteren. We blijven tenslotte
professionals die graag maatwerk
leveren.
Toch zou het prettig zijn dat
maatwerk binnen een protocol
te kunnen maken, zodat er in
ieder geval duidelijkheid is over
de te volgen weg.

meer handvatten geven voor een
echt goede consensus.
Tot die tijd kunnen we, theoretisch gezien, misschien beter de
“risicogroep” van mensen tussen
de 35 en 45 jaar preventief een
hakverhoging geven.
Eén ding is duidelijk geworden
in dit onderzoek, namelijk dat
de ideale behandelmethode - en
dan met name op de gipskamer nog niet is uitgevonden of onvoldoende uitgedragen naar collega’s.

Het is raadzaam een vergelijkend
onderzoek te doen naar twee of
meerdere nabehandelmethoden
en de resultaten en complicaties.
Ook wil ik pleiten voor een
betere registratie van complicaties en resultaten van de verschillende behandelmethoden. Dit
zal naar alle waarschijnlijkheid

Mendel van Griethuysen,
gipsverbandmeester
Universitair Medisch Centrum
Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
e-mail:
m.vangriethuysen@azu.nl

De auteur is inmiddels werkzaam in het UMC te Utrecht.
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De meetbare effecten aan de botten en functionele
uitkomsten met olpadronaat bij kinderen met
osteogenesis imperfecta
Een 2 jarig gerandomiseerd placebo gecontroleerd onderzoek.
Osteogenesis imperfecta (O.I.) is een erfelijke aandoening met een defect in de synthese
van collageen type I. Collageen I is de wapening van het bot zoals staaldraden dit zijn
bij gewapend beton. Het defect in de wapening heeft broosheid van bot tot gevolg. Naast
de afwijkingen aan het bot zijn er ook afwijkingen aan de tanden, het oogwit, het
gehoor en aan het hart en de longen. Het belangrijkste klinische kenmerk is de verhoogde
vervormbaarheid en breekbaarheid van het skelet en de algehele osteoporose.
Osteogenesis imperfecta is in
meerdere typen ingedeeld. Type I
is de meest voorkomende en de
mildste vorm, type II de meest
ernstige en leidt vaak tot de dood
binnen enkele uren na de geboorte.
Type III kenmerkt zich door ernstige botdeformiteiten en multipele fracturen. De meeste patiënten
van dit type worden rolstoelgebonden. Type IV zit qua ernst
tussen type I en type III en kan
qua verschijningsvorm en fractuurkans erg wisselen.

aan de hydroxyapatietkristallen.
Daarnaast wordt aangenomen
dat er een direct effect is op de
osteoclasten, de cellen die bot
afbreken. Zo verandert de balans
van botaanmaak en botafbraak
ten gunste van de aanmaak.
Bisfosfonaten hebben bewezen
effect bij de ziekte van Paget
(osteïtis deformans), bij maligne
hypercalciëmie op basis van botmetastasen en bij postmenopauzale en glucocorticoïd-geïnduceerde osteoporose.

Behandeling

Het onderzoek

De behandeling van O.I. is
gericht op het verminderen van
de fractuurkans en op het functioneel uitlijnen van botten bij
vervormingen van het skelet.
Algemene middelen om het skelet in goede conditie te houden
zijn goede voeding met voldoende
calcium en vitamine D en fysieke
activiteit. Bij een aantal patiënten
worden de pijpbeenderen verstevigd met metalen pennen in de
mergholte. Soms moet ook de rug
verstevigd worden met metalen
pennen. Sinds een aantal jaren
zijn er sterke aanwijzingen voor
een gunstig effect van bisfosfonaten op osteoporose bij kinderen
met O.I.

Door de relatieve zeldzaamheid
van de ziekte O.I. en de grote
variatie in het aantal botbreuken
per kind per jaar was het altijd
moeilijk om het effect van de
bisfosfonaten vast te stellen.
Tot voor kort waren alle studies
ongecontroleerde studies met
relatief kleine aantallen patiënten.
De aanleiding voor het onderzoek
was het groeiend aantal ongecontroleerde onderzoekingen met
sterke aanwijzingen voor een positief effect van bisfosfonaten op
de botvorming. Enkele van deze
onderzoeken lieten zelfs afname
van het aantal botbreuken zien.
De eerste goede effecten werden
beschreven met pamidronaat
(pamidroninezuur, Aredia®).
Het in deze studie gebruikte
olpadronaat is een 15-30 keer
sterkere bisfosfonaat, dat ook
oraal kan worden gegeven, wat

Bisfosfonaten zoals olpadronaat
(olpadroninezuur) remmen de
botafbraak. Dit gebeurt door
door hun chemische adsorptie
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de behandeling vele malen vergemakkelijkt.
Dit eerste gecontroleerde onderzoek werd gehouden in het
Nederlands centrum voor kinderen met O.I. te Utrecht. Door
middel van een dubbel blind,
gerandomiseerd, placebo gecontroleerd onderzoek gedurende
2 jaren werden de effecten van
olpadronaat op het aantal botbreuken, de botmineraaldichtheid (BMD) en de functionele
uitkomsten bekeken.
Daarnaast werden de effecten op
de inzakkingen van de wervels
gemeten door de zithoogte en
de hoogte van de wervels L1-L4
op zijwaartse gestandaardiseerde
röntgenfoto’s. Ook werden stoffen die gerelateerd worden aan
botresorptie in de urine gemeten.
De dual X-ray absorptiometry
(DXA) is op dit moment de gouden
standaard voor meting van de botmassa. Bij DXA wordt de BMD
bepaald aan de hand van de mate
van absorptie van röntgenstralen
door botweefsel. De uitslag van
de DXA wordt weergegeven in een
Z- of een T-score. De Z-score is het
aantal standaard deviaties (SD)
dat de meting van het individu
afzit van het leeftijdsgemiddelde.
Er is een grote overeenkomst tussen
de DXA en de kans op fracturen.
Zo geeft een daling van 1 SD bij
het proximale femur gemeten een

Dit artikel is een bespreking van
het onlangs in het tijdschrift “The
Lancet” gepubliceerde onderzoek
naar de effecten van het bisfosfonaat olpadronaat bij kinderen met
osteogenesis imperfecta.
Originele titel: Skeletal effects and
functional outcome with olpadronate in children with osteogenesis
imperfecta: a 2-year randomised
placebo-controlled study.
Sakkers R, Kok D, Engelbert R, Van
Dongen A, Jansen M, Pruijs H,
Verbout A, Schweitzer D, Uiterwaal
C. Lancet 2004; 363: 1427-31.

3 maal hogere kans op het krijgen
van een heup fractuur1.
Methode

Na de inleiding volgt een uitvoerige beschrijving van de
werkwijze van de onderzoekers.
Ze hebben de patiënten geselecteerd uit de database van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis te
Utrecht. De patiënten mochten
meedoen indien bij hun O.I. was
gediagnosticeerd. Om vooruitgang te kunnen meten, moest
er logischerwijs sprake zijn van
functionele bewegingsbeperkingen. De maximaal toegestane
aangepaste Bleck score mocht
zijn: “neighbourhood walker
without crutches” met een maximale loopafstand van 250 meter.
In het totaal leken 39 patiënten
geschikt voor het onderzoek,
maar 2 daarvan gebruikten al
bisfosfonaten, waardoor deze
afvielen. Van de 37 wilde 1 kind
niet meedoen om religieuze
redenen, en 2 konden niet meedoen, op logistieke gronden. De
overgebleven 34 kinderen met
osteogenesis imperfecta werden
gerandomiseerd ingedeeld in
2 groepen. De kenmerken van
de patiënten zijn weergegeven in
tabel 1. Het betrof 16 jongens en >>
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18 meisjes in leeftijd variërend van
3 tot 18 jaar. De randomisatie
werd gedaan zonder rekening te
houden met het type osteogenesis
imperfecta. De kinderen kregen
10 mg/m2 olpadronaat of een
placebo, meer dan een half uur
voor het ontbijt, gedurende 2
jaar. Om iedereen dezelfde calcium en vitamine D3-aanbod
te geven, kregen alle patiënten
500 mg/m2 calcium en 400 IU
cholecalciferol.
De gewone zorg voor de patiënten ging naast de studie onverminderd door, tot aan corrigerende operaties voor scoliose toe.
De uitkomstmaten van het
onderzoek waren het aantal botbreuken, met uitzondering van de
wervelfracturen, de verandering
in DXA-waarden en de functionele vooruitgang. Hierbij werd
mede gekeken naar de spierkracht
van de abductoren van de schouder, de knijpkracht van de handen, en naar de kracht van de
flexoren van de heup. Van 3
metingen met een myometer
werd de beste genoteerd en vergeleken met de leeftijdsgenoten.
Voor de functionele uitkomst werd
een verbetering op de aangepaste
Bleck score van tenminste 1 punt
aan het einde van de studieperiode
als klinisch relevant beschouwd.
De aangepaste Bleck-score is een
indeling op analoge schaal van 1 tot
9, van niet-loper tot loper zonder
krukken.
Number of children (%)

Olpadronate

Placebo

Number of fractures per child

Daarnaast is gekeken naar een
aantal parameters, die mogelijk
ook verbetering zouden tonen
tijdens het onderzoek. Dit zijn
verschillende lichaamsmaten,
de hoogte van de lumbaalwervels
L1-L4 op gewone wervelröntgenfoto’s en botresorptie metingen
in de urine.

en de slokdarm werden de ouders
geïnstrueerd direct contact op te
nemen. Tevens moesten de dagen
van vergeten medicijninname
worden genoteerd. De overgebleven tabletten werden teruggegeven voor het tellen van de
tabletten.
De resultaten

De auteurs vermelden dat de
statistische analyses werden aangepast voor de relevante verschillen tussen de groepen wat betreft
nulmetingen van enkele parameters.
In de placebo-groep zat een
patiënt die na 3 maanden vanwege motivatie en om logistieke
redenen zich terugtrok. In de
olpadronaat-groep zat een patiënt
die door de ouders uit de groep
werd gehaald na 18 maanden,
omdat hij mogelijk niet volledig
aan de definitie van osteogenesis
Van 9 kinderen uit beide groepen imperfecta zou voldoen. Ook
werden ook bloedmonsters afge- zat in beide groepen 1 patiënt
die gemiddeld 1 keer per week
nomen voor onderzoek naar het
kreatinine, een leverfunctiewaar- de medicatie vergat in te nemen.
Een van de patiënten, die klachden van ␥-GT, ALAT en ASAT.
ten van de maag meldde, volDit werd gedaan aan het begin,
bracht toch de volledige 2 jaar.
na 3, 12 en 24 maanden.
Hij bleek uiteindelijk bij de
placebo-groep te behoren. Verder
Controles
De patiënten en hun ouders werd werden geen bijwerkingen gemeld.
gevraagd in een boekje eventuele
De meest opmerkelijke resulbijwerkingen te noteren. De
algemeen gerapporteerde bijwer- taten zijn de daling in kans op
kingen van bisfosfonaten zijn
fracturen en de stijging van de
maagklachten. Oraal gebruikt
Z-score van de DXA van de werkan het leiden tot oesophagitis,
vels. In de olpadronaat groep
oesophagus-erosies en oesophagus- stijgt de Z-score van –4,98 naar
ulcera. Bij klachten van de maag –3,31 terwijl deze waarde in de
placebo-groep (niet significant)
Total number
stijgt van –4,84 naar –4,70. Dit
of fractures
geeft een verschil van 0,74 meer
stijging in de olpadronaat-groep.
Total
Het relatieve risico op fracturen
in de olpadronaat groep is 0,69
12 (35%)
00
(95% CI 0,52-0,91; p=0,01)
06 (18%)
06
(CI = Confidence Interval,
04 (12%)
08
waarschijnlijkheids interval) wat
overeenkomt met een afname van
06 (18%)
18
relatieve risico op botbreuken
02 (06%)
08
met 31%!
01 (03%)
06
Onder de lichaamsmaten vielen
de omtrek van het hoofd, de lengte
van het lichaam, de zithoogte, het
lichaamsgewicht en de spanwijdte
van de armen.
De hoogte van de lumbaalwervels
werd 1 keer per jaar gemeten op
gewone, niet uitvergrote röntgenfoto’s.
In de urine zijn stoffen meetbaar,
die een goede correlatie vertonen
met botafbraak. Dit zijn onder
andere de C-telopeptiden en de
D-deoxypyridinoline.

0

08 (50%)

04 (22%)

1

02 (13%)

04 (22%)

2

03 (19%)

01 (06%)

3

02 (19%)

04 (22%)

4

01 (06%)

01 (06%)

6

00

01 (06%)

7

00

02 (11%)

02 (06%)

14

8

00

01 (06%)

01 (03%)

08

Total

16

18

34

68
Tabel 1
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Ook opmerkelijk is, is dat er verder geen significante verschillen
zijn gemeten. Niet in functie,
wervelhoogte, lengtematen, of
urinemetingen.
Discussie

De auteurs verwijzen naar het
gebruik van pamidroninezuur,
de meest beschreven bisfosfonaat
bij de behandeling van osteogenesis imperfecta. Het nadeel van
pamidroninezuur is de toedieningsweg. Het wordt namelijk
intraveneus toegediend, omdat
de resorptie per os minder dan
0,3% is. De gebruikelijke toediening is eens in de 4 maanden tot
een totaal van 9 mg/kg per jaar.
De resorptie van olpadronaat is
1-3%, maar heeft een tien keer
sterkere werking. Zo zijn de
onderzoekers op de dosering
van 10mg/m2 gekomen.De aanwijzingen uit ongecontroleerde
studies en case-reports voor een
positief effect van bisfosfonaten
zijn volgens de auteurs voor het
eerst met deze dubbelblindgerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie bewezen. Dat
deze resultaten behaald zijn met
een relatief klein aantal patienten
is mede te danken geweest aan
het gering aantal uitvallers in
deze studie.
Elke discussie in een wetenschappelijk artikel laat zien over welke
items geen harde conclusies
getrokken kunnen worden. Zo is
de in de literatuur gevonden verbetering in functionele uitkomsten door dit onderzoek niet
bevestigd. De mogelijke oorzaak
hiervoor wordt gelegd in de grote
spreiding van functieuitkomsten
en de korte duur van het onderzoek. Daarnaast ligt de oorzaak
misschien in de grootte van de
groep, ondanks dat ze bijna alle
kinderen in Nederland hebben
gevonden die osteogenesis
imperfecta hebben en nog geen
bisfosfonaten gebruikten. Deze
overwegingen geven aan dat in
het geval dat er wel een positieve
invloed is van olpadronaat op
functie, deze niet bijzonder groot
>>
zal zijn.

in dit

De gekozen dosering lijkt voldoende veilig, daar geen van de
patiënten met olpadronaat
klachten hadden van de slokdarm of de maag. Maar zoals de
auteurs zelf beschrijven is er nog
weinig bekend over de toepassing
van bisfosfonaten op het uiteindelijke verloop van osteogenesis
imperfecta. De maximale en
minimaal effectieve dosering, de
leeftijd waarop het beste kan worden gestart, de minimale duur
en het welke groep patiënten het
meeste effect hebben, moet allemaal nog worden uitgezocht.
Zo beëindigt een groot aantal
artikelen het onderzoek, zo ook
deze, met nog meer vragen dan
dat ze heeft beantwoord. Dat is
het uitdagende aspect van wetenschappelijk onderzoek.

Verband

Conclusie

De aanleiding voor dit artikel
was de constatering van een gipsverbandmeester dat de laatste
jaren veel minder vaak kinderen
met osteogenesis imperfecta voor
behandeling van fracturen naar
de gipspoli kwamen dan in de
jaren daarvoor. Hij vroeg zich
af of een nieuwe behandeling
was gestart, waardoor de kinderen minder snel een botbreuk
kregen.
Gezien de resultaten in tabel 1,
kan worden geconcludeerd, dat
de gipsverbandmeester een juist
gevoel heeft gehad, gedurende
de afgelopen jaren. Het aantal
fracturen is verminderd door
het gebruik van bisfosfonaten.

In “In dit verband” is recent een casus onderzoek over osteogenesis
imperfecta gepubliceerd2.

Literatuur
1 Orthopedie, 2001, Osteogenesis Imperfecta, p 201-4, Osteoporose, p 295-9.
2. Osteogenesis imperfecta, Marieke Lammers, In dit verband, 2004; 1: 26-27.
Farmacotherapeutisch Kompas, 2004, calciumregulerende middelen, p 938-43.
Diagnostisch Kompas, 2004, osteoporose, 353-4.
Naslagwerken op internet: Pubmed.com en Uptodate (utdonline.com).

Theo Burm,
arts-assistent chirurgie
Isala Klinieken, loc Sophia
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
e-mail: t.l.a.burm@isala.nl

H. van Luinen

“Elektromagnetische energie is de elementaire
energie waar het totale leven van organisme
van afhangt”.
Prof. Dr. Werner von Heisenberg (Nobelprijs winnaar)
Natuurlijke magnetische
velden

Het controlecentrum in onze
hersenen,de hippocampus of
hypothalamus, vibreert op exact
dezelfde frequentie (7,83 Hz)
als het magnetisch veld van de
aarde. Dit benadrukt onze
wezenlijke afhankelijkheid van
het aardmagnetisch veld, waarop
de creatie van al het leven op
deze planeet was gebaseerd. Ook
vandaag de dag nog beschermt
het ons en onze omgeving tegen
schadelijke invloeden.
Gezonde cellen, gezond
lichaam

Onze lichaamcellen zijn de
kleinst bestanddelen in ons

lichaam. Zij worden voorzien
van voedingsstoffen en zuurstof
om energie te produceren, terwijl
stofwisselingsafval en andere
afvalproducten afgevoerd worden.
Ongeveer de helft van de gegenereerde energie is nodig voor een
gezonde celfunctionering. De
andere helft wordt gebruikt voor
celdeling.

en hersenactiviteit of zelfs onze
organen en de cyclus van onze
lichaamscellen vibreren op verschillende frequenties en vragen
om een energetische balans.
Voor het juist functioneren van
onze lichaamscellen mag het
potentiaalverschil op de celmembraan niet beneden een bepaalde
waarde komen.

Hetzelfde geldt op zowel kleine
als grote schaal; het menselijk
lichaam functioneert door middel
van een fijn gecoördineerd netwerk van elektromagnetische
velden en krachten welke onze
lichaamsfuncties reguleren en
in balans houden. Al onze
lichaamsfuncties zoals ademen

De energetische balans
in het menselijk lichaam
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Het natuurlijk evenwicht is verstoord, wij mensen vernietigen
de basis van ons eigen bestaan
waarop ons organisme zich in
de loop van de evolutie heeft
aangepast. Wij zijn dus vandaag
de dag blootgesteld aan veel ver-

schillende schadelijke milieuinvloeden zoals bijvoorbeeld
verbrandingsgassen, afvalwater
en radioactiviteit, daarmee dagelijks onze gezondheid op het spel
zettend. Het natuurlijk magnetisch veld van de aarde is steeds
minder in staat ons te voorzien
van haar natuurlijke energie.
Dit is te wijten aan kunstmatige
magnetische velden die elektromagnetische stoorvelden in ons
lichaam veroorzaken. Schadelijke
electro-smog wordt uitgestoten
door hoogspanningsmasten,
magnetrons, beeldschermen,
satellieten, mobiele telefoons en
vele andere elektrische apparaten.
Ook dit brengt ons organisme
uit balans.
>>

Jaargang 14, december 2004

Kwaliteit van leven gaat
achteruit

Herontdekking van een
oud principe

In ons werkzame dagelijkse leven
worden we regelmatig blootgesteld
aan de storende gevolgen van stress.
Weinig beweging, onvoldoende
frisse lucht, geen zonlicht en
slechte eetgewoontes, leiden tot
serieuze problemen die verraderlijk beginnen en een lange tijd
ongemerkt blijven. Tot overmaat
van ramp hebben we vaak een
nonchalante leefwijze met overmatig gebruik van nicotine,
cafeïne en alcohol (vitamine
afbrekers) en tegelijkertijd is
er sprake van een afname in de
kwaliteit van voedingsmiddelen
en vitale bestanddelen in ons
voedsel. Typische symptomen
zoals een verstoorde nachtrust,
zich niet lekker voelen, uitputting of zelfs een verstoorde stofwisseling veroorzaken een kettingreactie. Ze leiden onvermijdelijk
tot ziekte en tot vroegtijdig verlies van levenskwaliteit.

Alle oude hoogculturen - van
Egyptenaren, Chinezen en Maya’s
tot de Grieken en Romeinen waren bekend met de waardevolle
helende krachten van magneetvelden. Sterker nog, de toepassing ervan had een centrale rol
in hun geneeskunde.
Wetenschappers van die tijd
waren zich al bewust dat onze
lichaamsfuncties en daarmee de
celstofwisseling gunstig beïnvloed
kan worden door magneetvelden.
Deze oude wetenschap was 6000
jaar ontoegankelijk gebleven,
totdat enkele decennia geleden
magneetveld therapie een nieuw
leven kreeg in samenhang met
holistische, aanvullende geneeskundige therapie. Gebaseerd op
vele positieve ervaringen, hebben
we de bekende effecten van magneetvelden onderzocht en wetenschappelijk gepubliceerd, en
tevens de ideale mogelijkheid
van combineren met andere
methodes van de conventionele
en alternatieve geneeskunde.

Magneetveld Resonantie
Systemen

Veel bekende effecten van magneetvelden konden alleen onomstotelijk bewezen worden door
geavanceerde meetmethoden in
het laagenergie bereik.
Vooruitstrevende magneetveld
resonantie systemen gebruiken
de enorme technologische ervaring en de laatste wetenschappelijke onderzoeksresultaten welke
bereikt zijn door inspanningen
van internationale onderzoeksinstellingen.
Technologische vooruitgang
zoals bijvoorbeeld pulserende
magneetvelden, hebben een
beter werking door het effect van
resonantie. De systemen laten
reeds veldsterktes toe die minder
sterk zijn dan het natuurlijke
aardmagnetisch veld.
Het gebruik van frequentiepatronen afgestemd op die van
ons hedendaags lichaam, maakt
toepassing van onze systemen
lichaamsvriendelijk, ondanks
toegenomen effectiviteit.
We kunnen ze als een natuurlijke
remedie beschrijven.

Het effect van pulserende
magneetvelden

Wanneer dagelijks toegepast,
optimaliseert het magneetveld
resonantie systeem het energie
potentiaal van cellen, versterkt
het lichaam en haar functies en
verhoogt het fysieke en mentale
welzijn.
Het kan gebruikt worden als:
● Als begeleiding in activering
van genezing processen van
wonden en botten, of als
ondersteunende behandeling
van de symptomen bij slijtage.
● Als ondersteuning bij therapeutische behandeling van
degenererende ziektes van
botten en gewrichten.
● Als een preventieve gezondheidsmaatregel en voor het
opbouwen van prestaties en
energie in het algemeen door
het activeren van de functies
van de stofwisseling, bloedsomloop, regeneratie en de
kracht van de weerstand van
het eigen lichaam.

Het verhogen van welzijn in
het algemeen door het bevorderen van ontspanning, slaap
en vermindering van stress.
● Het begeleiden van therapeutische behandelingen
van functioneel gerelateerde
bloedsomloop en bloeddruk
problemen.
●

Het magneetveld resonantie
systeem kan vele ziektes die te
maken hebben met het ouder
worden voorkomen, en kracht,
optimisme en vertrouwen teruggeven.
Voor topsporters zoals marathonschaatsers, wielrenners en voetballers enz. met blessures zoals
spierscheuringen, ontstekingen,
enz. kan de hersteltijd met meer
dan de helft wordt teruggebracht
bij het gebruik van het eMRS
systeem. Voor (top)sporters heeft
Vita-Life negen verschillende
programma`s ontwikkeld, het
eMRS Fitness Programma.
Het VITA-LIVE eMRS systeem
werkt optimaal bij 2 x per dag 8
minuten, gekleed op de mat gaat
liggen. Bij therapeutische behandeling gebruikt men het kussen
of de behandelstaaf 2 a 3 x per
dag 16/24 minuten.
Preventief gebruik van het magneetveld resonantie systemen,
acht minuten, twee of drie keer
per dag, is dit al genoeg om uw
lichaamseigen weerstand te verhogen. Het immuunsysteem en
daarmee het zelfhelend vermogen wordt extra geactiveerd en
versterkt.
Het systeem is niet te gebruiken
indien de patiënt epilepsie heeft,
zwanger is of een elektrische
implantaat heeft.

H. van Luinen
Zwenkgras 30
2804 NJ Gouda
06-51469311
e-mail:
h.van-luinen@vita-life.com
zie informatie op
www.pubmed.com

Het product eMRS van Vita-Life wordt ondersteund door:
● 80 Wetenschappelijk onderzoeken met MRS 2000+
● 7000 Wetenschappelijke publicaties
● 200 rechten om aan een universiteit te doceren
● 400 proefschriften
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VGNieuws
Ik wil u allen mede namens het
VGN bestuur een zeer goed
2005 toewensen!
Mogelijk ben ik niet de eerste,
maar het is daarom niet minder
gemeend.
Fuwavaz en FWG

Deze twee afkortingen blijven
ons bezig houden.
In samenspraak met onze vakbond de Unie Zorg en Welzijn
hebben we besloten de enquête
naar de inschalingen van de
VGN leden te herhalen om
te bezien hoe de resultaten nu
liggen en waar zich knelpunten
voordoen. Wat betreft FWG
wordt namelijk in het kader van
het onderhoudstraject FWG een
onderzoek gedaan naar de indeling van enkele functies waaronder de gipsverbandmeester.
Ten aanzien van de inschalingsperikelen rond Fuwavaz gaat
tevens een commissie van start
waarin alle gipskamers van de
academische ziekenhuizen een
collega kunnen laten plaatsnemen. In deze commissie zit
tevens een vertegenwoordiger
van de Unie Zorg en Welzijn
en een VGN bestuurslid. De
doelstelling van deze commissie
is een inventarisatie van de gezamenlijke problematiek en een
verwoording daarvan naar de
werkgeverspartijen.
Het ligt in de verwachting dat in
enkele CAO-Z ziekenhuizen een
veldonderzoek zal worden uitgevoerd op de gipskamer, evenals
een enquête onder de betreffende
leidinggevenden.
Vanzelfsprekend verwachten
we van u allen een positieve
opstelling, maar dat verdient
nauwelijks betoog.
Vanuit VGN bestuur en Unie
Zorg en Welzijn wordt dit proces
nauwlettend gevolgd.
Bij ontwikkelingen houden we
u op de hoogte.

Beroepsdeelprofiel

Het beroepsdeelprofiel staat in
de definitieve versie op de VGN
site die u kunt 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.
Ook werd de VGN (opnieuw)
een bescheiden financiële bijdrage
toegezegd in het te ontwikkelen
visitatieproject, wat door Christ
van de Rijt, het TNO en zijn
commissie voortvarend vorm
wordt gegeven.
AVVV

Het zit de AVVV op dit moment
echter niet erg mee, want de subsidiekraan wordt steeds verder
dichtgedraaid. Prangende vraag is
dan ook hoe de toekomststrategie
van de AVVV er uit moet gaan
zien. In de huidige koepelstructuur zijn alle aangesloten verenigingen autonoom en maken
waar nodig en voor een deel ook
waar gewenst gebruik van de
diensten en deskundigheid van
de AVVV.
Wanneer het echter zo uitkomt,
gaat iedere vereniging ook zijn
eigen gang als men dat verstandi-

ger en effectiever acht. En daar
zit wel een probleem, want het
kleine belang strookt niet altijd
geheel met het grotere belang.
Daarnaast zou de AVVV graag
voor elke individuele verpleegkundige een lidmaatschap willen
bieden en onder de huidige koepelstructuur is dat niet mogelijk:
slechts een indirect lidmaatschap
via de eigen vereniging behoort
nu tot de mogelijkheden.
Er wordt dan ook op grote schaal
van gedachten gewisseld hoe de
AVVV als sterke vertegenwoordiger van verplegend Nederland in
al zijn facetten kan blijven optreden zonder de herkenbaarheid
van de verschillende verenigingen te niet te doen, maar ook in
de toekomst financieel voldoende draagkrachtig blijft om
als service gerichte organisatie de
achterban goed te kunnen blijven bedienen. Wordt vervolgd!

met ervaring en een aantal te
ontwikkelen (pittige) modules u
zeer goed in staat zouden stellen
uw functioneren tot op een `NP
niveau` gegeven de dagelijkse
praktijk van de ervaren gipsverbandmeester. Het behoud van de
oorspronkelijke beroepen in de
discussie rond de taakherschikking is met die constructie
gewaarborgd. Dit lijkt echter
nog wel even op zich te gaan
laten wachten.
Het blijkt nu voor HBO
geschoolde verpleegkundigen,
die in de kliniek kunnen beschikken over een medische leermeester, goed mogelijk tegen gunstige
financiële voorwaarden voor de
instelling de opleiding ANP te
kunnen volgen. Voor een gemotiveerde gipsverbandmeester met
brede ambitie zeker een aanrader!
Voor meer informatie kunt u
onder meer terecht op
www.hsleiden.nl

Bestuurslidmaatschap

Voorlopig werd Mendel van
Griethuysen, gipsverbandmeester werkzaam in het UMC te
Utrecht, aan het bestuur van de
VGN toegevoegd. Dit om kennis
te nemen van het bestuurlijke
reilen en zeilen. Het plan is om
hem wanneer het geheel hem
boeiend genoeg lijkt de ALV van
het komende voorjaar te benutten om hem voor te dragen als
nieuw bestuurslid, vooralsnog als
ondersteuner met een algemene
portefeuille.
Nurse Practitioner

Ik moet u, ondanks het feit dat
het voor veel gipsverbandmeesters misschien niet direct de
meest logische stap is, toch wijzen op een prima mogelijkheid
om uw kennis te verbreden en
uw handelen op de gipskamer
een extra dimensie te geven: de
opleiding ANP, die opleidt tot
Nurse Practitioner.
Het VGN bestuur is tot op heden
van mening dat de basisopleiding
tot gipsverbandmeester, aangevuld
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Vanuit de schoolbanken
Wiel Wijnen heeft na 3 jaar zijn
participatie in de Opleidingscommissie (tijdelijk) stop gezet.
De studie Nurse Practitioner
blijkt niet te combineren met
de commissie. Vanaf deze plaats
bedankt voor je inzet en veel
succes met je studie.
Met de komst van Henri Severijns
(Kennemer Gasthuis Haarlem)
en Maarten Haneveer (Rivierenland Tiel) is er nieuw bloed in de
commissie gekomen. De Opleidingscommissie wordt gecompleteerd door Helmi Cornelissen
(St. Maartenskliniek Nijmegen),
Régis Logghe (St. Elisabeth
Tilburg) en René van der Lugt
(Erasmus MC Rotterdam).
Bijscholing “Wervelkolomaandoeningen en hun
gipsbehandeling”

Helaas moest de 2e bijscholingsdag “behandeling wervelletsels”
bij gebrek aan belangstelling
worden geannuleerd. Dit is bijzonder vervelend voor de collega’s
in de St. Maartenskliniek. Onbegrijpelijk dat na een geslaagde
dag in januari, met meer dan 30
deelnemers, zich minder dan 10
mensen hadden aangemeld. Is
de prijs van 90 euro te veel, de
reis te lang of desinteresse de oorzaak? Veel gipsverbandmeesters
hebben in ieder geval een goede
kans laten liggen om hun kennis
met betrekking tot aandoeningen
aan de rug bij te spijkeren.
Nascholing 2005

De Opleidingscommissie organiseert met gipsverbandmeesters
uit de regio Amsterdam een
nascholingsdag. Centraal staat
de behandeling van fracturen van
de onderarm. Met de nascholing
willen wij meer specifieke kennis
aanbieden. De eisen die aan de
gipsverbandmeester worden
gesteld worden steeds groter
waardoor het noodzakelijk is om
extra kennis en kunde op te doen
(zie verder aankondiging en de
website).

CZO

Inmiddels heeft het College
Ziekenhuis Opleidingen een
Opleidingscommissie Gipsverbandmeester geïnstalleerd
(wat niet hetzelfde is als de
Opleidingscommissie VGN).
Namens de VGN hebben Peter
van den Berg en René van der
Lugt zitting in deze commissie.
In december zal de eerste vergadering plaatsvinden.
Deze commissie stelt de eisen
vast waaraan het Opleidingsinstituut Erasmus MC en de
insturende ziekenhuizen moeten
voldoen. Dit eisenpakket zal
heel bepalend gaan worden wie
en hoe er in den lande zal gaan
worden opgeleid.

Dit bleek soms te hoog gegrepen.
Niet alleen voor de cursist, maar
ook voor de werkbegeleider die
het geheel moest begeleiden.
Nu krijgt de cursist de handvaten
aangereikt om literatuuronderzoek
te verrichten. Een onafhankelijke
leescommissie, bestaande uit
een aantal gipsverbandmeesters,
begeleidt en beoordeelt de
voortgang.
Studenten met HBO-V dienen
een praktijkgericht onderzoek
uit te voeren aangezien zij deze
materie dienen te beheersen. Alle
onderzoeken worden uiteindelijk
gepresenteerd.
De LOG 2004 heeft al de nodige
cursusweken achter de rug en er
volgen nog een aantal.

Aanpassingen LOG

Met de komst van het Beroepsdeelprofiel Gipsverbandmeester
zijn een aantal zaken binnen
de LOG aangepast. Met name
het verpleegkundig proces heeft
meer aandacht gekregen. In het
reguliere verpleegkundig onderwijs wordt gewerkt met de “PES”
en de VAKK”. Dit is een methode
om de zorg te plannen, te verlenen en te evalueren. Het maakt
inzichtelijk hoe je de zorg bepaalt
en verleent. De huidige cursisten
worden met deze methodiek
opgeleid. Voor de eerder opgeleide gipsverbandmeesters zullen
deze termen onwennig zijn.
Toch wil ik een pleidooi houden
om je in deze materie te verdiepen. Zeker de aanstaande werkbegeleiders zullen hiermee in
aanraking komen. In een volgende
editie wil ik graag wat meer
informatie over dit onderwerp
geven.
Lopende groepen

De LOG 2003 gaat de komende
maanden beginnen met de externe
stages. Met ingang van deze groep
is ook het afstuderen veranderd.
De afgelopen jaren werd onderzoek verricht wat voornamelijk
praktijkgericht onderzoek was.
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Prettige feestdagen.
René van der Lugt,
voorzitter Opleidingscommissie

Secretariaat VGN
Uitterlier 15, 2678 TZ De Lier,
Tel. werk: 015 - 2 603 846
Fax werk: 015 - 2 603 828
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
Petervandenberg@wxs.nl
jruhe@zonnet.nl
Cfeijten@zeelandnet.nl
m.schaft@wxs.nl
truus.kalkman@ghz.nl
jr.wijma@hccnet.nl
vanderlugt@ortd.azr.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. P. van den Berg,
secretaris, vice-voorzitter
dhr. J. Ruhe,
penningmeester
dhr. R. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra
dhr. R. Groenewegen,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
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Nationale Stuttgarter Fortbildungsverantstaltung
Op 14 en 15 oktober 2004 organiseerden onze collega’s van de
Deutscher Verband der medische
Gipspfleger und- schwestern
(DVG) hun jaarlijkse nationale
congres in Stuttgart. Namens het
bestuur van de VGN was ondergetekende aanwezig.
Uit heel Duitsland waren zo’n
400 deelnemers naar Stuttgart
afgereisd. Beide dagen waren
goed gevuld met presentaties van
artsen en gipsverbandmeesters.
De voordrachten van de medici
betroffen voornamelijk de anatomie, fractuurindeling en de
behandelmethoden van verschillende fracturen. Helaas voor de
doelgroep lag de nadruk sterk
op de operatieve behandeling.

Fracturen die in Nederland
conservatief worden behandeld
worden hier vaak geopereerd.
Alleen zeer stabiele fracturen
blijken in aanmerking te komen
voor de gipsbehandeling.
Uitschieter in de voordrachten
was Dr. Med. Eberhardt met een
voordracht over de gipsredressietechniek bij congenitale klompvoeten volgens de Ponseti
methode. Deze methode wordt
ook in de LOG onderwezen.
Met een duidelijke theoretische
onderbouwing over het wat en
hoe de redressie toegepast moet
worden, kon hij de zaal boeien.
Naast allerhande fracturen kwamen ook verbrandingsletsels,
traumaopvang op de Spoed
Eisend Hulp, met heftige dia’s,
en wondverzorging aan bod.

De gipsverbandmeesters gaven
enkele demonstratietechnieken.
Via een groot scherm kon men
alle details goed volgen. Een voordracht behandelde de aanleg van
diverse armspalken. De nadruk
werd voornamelijk gelegd op
de juiste toepassing van het materiaal. Helaas bleven de biomechanische principes en standen
van gewrichten onvermeld. De
firma van wie het materiaal werd
gebruikt zal in ieder geval geen
reden tot klagen hebben gehad.
Een zelfde kritische noot betrof
de aanleg van korsetten. Ook
hier weer (te) veel nadruk op het
kunstje en niet op de principes.

heid ontbrak het niet, want de
congresgangers maakten dankbaar
gebruik van de diverse mogelijkheden om nieuwe materialen of
technieken uit te proberen.
Naast alle fractuurleer en gipstechnieken was er ook aandacht
voor het professionaliseren van
de gipsverbandmeester zoals
verslaglegging van handelen,
ontwikkelen van vaardigheidsprotocollen en (verplichte?) bijscholing. Ook hier beseft men
dat het vak van gipspfleger meer
inhoudt dan het draaien van een
rolletje.
René van der Lugt

Tussen de voordrachten konden
de deelnemers de diverse workshops bezoeken. Aan leergierig-

Diploma uitreiking LOG 2002
De gipsverbandmeesters in Nederland hebben er 17 gediplomeerde
collega’s bij. Op dinsdag 28 september jl. vond onder grote belangstelling de diplomering plaats van de LOG 2002.
De cursisten werden binnengeblazen door collega Martin Magdelijns
met doedelzakmuziek en dito outfit. Het is nog steeds een raadsel of
een kledingstuk onder de kilt wordt gedragen.
Na de speeches van Carla van ’s Gravenmede, hoofd specialistische
opleidingen OI Erasmus, en René van der Lugt kwamen de cursisten
aan bod. Namens de groep bespraken Petra Schaap en René Peeze het
wel en wee van de cursisten en vakdocenten. Antoinette Brandenburg
had een diavoorstelling gemaakt over de LOG 2002. Het thuisfront
kreeg een blik achter de schermen van twee zware jaren. Zo zag men de
vreemdste posities om te gipsen en leermomenten bij de commercie.
Martin Magdelijns sloot het officiële programma af met een powerpoint fotoboek van de groep. Na 2 jaar inspiratie en transpiratie
volgden de felicitaties met hapjes en drankjes.

Cursisten LOG 2002
1.

Rijk Hoogmoed

VUMC Amsterdam

2,

Thijs Lampio

De Honte Zeeuws-Vlaanderen

3.

Madelene Lubken

Viecuri Venlo

4.

Y. Janssen

St. Maartenskliniek Nijmegen

5.

Aglin Diepstraten

Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordwijk

6.

Berthe Mulckhuijse

Hofpoort Ziekenhuis Woerden

7.

Debby Blom

Ziekenhuis Gooi Noord

8,

Nicole van der Vlist

Reinier de Graaf Gasthuis Delft

9.

Arjan Oet

UMC Utrecht

10. Bas Poiesz

Medisch Centrum Haaglanden Den Haag

11. John Wisenburg

Rode Kruis ZH Beverwijk

12. René Peeze

Medisch Spectrum Twente

13. Petra Schaap

Erasmus MC Rotterdam

14. Ida Mooihoek

Refaja ZH Stadskanaal

15. Diane van der Biessen

Rasmus MC Rotterdam

16. Maria Nijholt

St Jandsdal Harderwijk

17. Martin Magdelijns

Mesos MC Oudenrijn
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Scholingsdag voor leden van de VGN
Op vrijdag 18 maart 2005 zal er een start worden
gemaakt met een nieuwe serie scholingsdagen voor
gipsverbandmeesters.
Het onderwerp van deze scholing is de behandeling
van de distrale radius fractuur met dislocatie.
Naast een stuk theorie over de fractuurindeling,
behandelmethode en repositie van dit type fractuur,
zal er ook ruimte zijn voor de parktische en organisatorische kant van de behandeling.
Welke tractiemethode en wie mag reponeren?
Welke voorwaarden moeten aanwezig zijn om te
mogen reponeren?
De scholing wordt verzorgd door medisch specialisten en gipsverbandmeesters.

Onderwerp
Distale radius fractuur met
dislocatie

Wie
Gipsverbandmeesters die
lid zijn van de VGN

Waar
Kennemer Gasthuis
locatie EG te Haarlem

Inschrijven
Joris Ruhe
Cheribonstraat 32
2022RN Haarlem
j.ruhe@zonnet.nl

Wanneer
Vrijdag 18 maart 2005
Kosten
€ 95,00
incl. lunch en drankjes
incl. certificaat

Aantal deelnemers
Maximaal 20 personen

Het Kennemer Gasthuis, lokatie EG te Haarlem is
deze dag uw gastheer.

VIIe Symposium De neuropatische voet
woensdag 26 januari 2005
Twenteborg Ziekenhuis Almelo
Ook dit maal is het symposium geconcentreerd op één onderdeel te
weten de neuropatische voet.
Een deel van ons symposium wordt ook besteed aan de organisatie
van de zorg rondom de diabetische voet zowel in ons land als in een
aantal andere Europese landen.
De belichte onderwerpen maken dit symposium geschikt voor allen,
die betrokken zijn bij de multidisciplinaire zorg van de diabetische
voet.
De plenaire voordrachten worden afgewisseld met workshops van
maximaal 20 deelnemers, zodat een maximaal actieve inbreng van
de deelnemers mogelijk en wenselijk is.
Een aantal internationaal en internationaal erkende sprekers hebben
we ook dit jaar bereid gevonden hun bijdrage aan dit symposium te
leveren.
Om deze reden zal een aantal voordrachten en workshops in de
Engelse taal worden gehouden.
Het symposium is bestemd voor chirurgen, dermatologen, revalidatieartsen, internisten, neurologen, plastische chirurgen, orthopeden
en allen in opleiding voor deze spacialisaties, podotherapeuten, diabetes verpleegkundigen, gipsverbandmeesters, wondconsulenten en
orthopedische schoenmakers.
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Arjan Harsevoort

In 2000 kreeg het IvHG een vergunning als zelfstandig behandelcentrum. In Nederland is hyperbare geneeskunde een erkende
medische behandeling en valt
onder de ziekenfondswet. In de
hele wereld zijn er meer dan
4000 soortgelijke instituten,
waarvan het merendeel is gespecialiseerd in “Woundcare”.

Hyperbare geneeskunde
Een interview

Hyperbare zuurstoftherapie is een internationaal wetenschappelijk erkende behandeling
die - mits toegepast op een goede indicatie- succes lijkt te hebben bij een breed spectrum
van aandoeningen. Het betreft het inademen van pure zuurstof onder verhoogde omgevingsdruk. Door die hoge druk komt er meer zuurstof in het bloed en kan de zuurstof
beter in de weefsels doordringen en de weefsels bereiken met een zuurstoftekort. HbO is Werkwijze
de Engelse afkorting voor Hyperbare Oxygen Therapie.
De behandeling van de patiënt
Om een beeld te krijgen van
hyperbare geneeskunde (HG) en
waar dit staat op de kaart van de
reguliere geneeskundige zorg, is
er een interview gedaan met een
drietal betrokkenen van het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG), te weten:
● Dhr. R.J.N. Overpelt
(algemeen directeur IvHG)
● Mw. H.G. van ZoonenHilbrands (gespecialiseerd
wondverpleegkundige)
● Prof. W. Sterk
Het IvHG is een erkende instelling voor de gezondheidszorg met
een vergunning tot het leveren van
Top Referente Zorg, die samenwerkt met het Academisch Ziekenhuis Groningen. In mei 2004
is een nieuwe vestiging geopend
in de regio Rijnmond, met een
samenwerkingsovereenkomst met
het Erasmus MC. In juni 2005
wordt een nieuwe vestiging geopend in Gelderland, waarvoor
nu reeds een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met het
UMC St. Radboud. De stichting
werkt met een team van gespecialiseerde artsen, (wond-) verpleegkundigen, dokters-assistenten en
technici.
Het IvHG heeft een overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland, voor de lijst
met zogenaamde “erkende indicaties”. De stichting valt onder
de regeling `Zittend
Ziekenvervoer`. In een totaal
gecertificeerde omgeving worden
jaarlijks per centrum 5000-6000
verrichtingen uitgevoerd.

Geschiedenis

Professor Sterk volgde in Amsterdam zijn studie, alwaar een van
zijn hoogleraren professor Boerema
was. Professor Boerema begon in
1956 met hartoperaties in een speciale hogedruk operatiekamer: de
zogenaamde `tank van Boerema`.
Door verhoging van de druk en
toevoer van zuurstof kon hij de
bloedsomloop tot stilstand brengen, waardoor de delicate operatie
kon worden uitgevoerd. De introductie van de hart-long machine
maakte de methode overbodig,
maar intussen was gebleken dat
zuurstof bij verhoogde druk gunstig uitwerkte op allerlei aandoeningen.
Professor Sterk heeft de `tank van
Boerema` zien komen. Na zijn
studie - die hij afrondde in 1966 kwam hij terecht bij de marine
waar hij opgeleid werd tot duikerarts en kwam op deze manier in
contact met de hyperbare geneeskunde. Dit laatste heeft altijd
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zijn interesse gehouden. Hij is
momenteel emeritus hoogleraar
aan de Universiteit van Leiden.
Bij zijn oratie heeft hij beloofd
hyperbare geneeskunde “op de
kaart” te zetten.
Zonder zijn inzet was er in
Hoogeveen geen instituut voor
hyperbare geneeskunde geweest.
Er was aanvankelijk veel twijfel
en scepsis over zijn plan om een
instituut op te richten, maar uiteindelijk stelde de gemeente
Hoogeveen een stuk grond
beschikbaar, en kon het instituut
van start gaan. Daarna gingen ook
verschillende specialisten overstag.
Inmiddels vindt er nauwe samenwerking plaats met het Academisch Ziekenhuis Groningen,
het Erasmus MC in Rotterdam
en het UMC St. Radboud in
Nijmegen.
In Hoogeveen komt binnenkort
een nieuw gebouw met een grotere
capaciteit. In Rotterdam is net
een nieuw centrum geopend.

vindt plaats in de drukkamer.
Deze drukkamer bestaat uit een
hoofd- en voorkamer. In de hoofdkamer bevinden zich 10 stoelen
met lichte zuurstof ademmaskers.
Elke druksessie bestaat uit drie
fasen:
1. Compressie. In de drukkamer
wordt langzaam de druk verhoogd. Dit duurt tien tot vijftien minuten
2. Isopressie. Bij 2,5 atmosfeer
(dit is een druk gelijk aan 15
meter waterdiepte) wordt door
een masker pure medicinale
zuurstof geademd.
3. Decompressie. Na afloop van
de behandeling wordt de druk
in de kamer langzaam verminderd. De tijd die nodig is om
terug te keren naar normale
druk is afhankelijk van de
behandeldruk. Ook dit duurt
10 tot 15 minuten.
Het aantal noodzakelijke verrichtingen hangt in de eerste plaats
af van de indicatie.
In de regel wordt 5 dagen per week
behandeld, gedurende ongeveer
2 uur per druksessie.
Als een patiënt aangeboden wordt
bij de HG, wordt er eerst zeer
nauwkeurig gekeken of er een
goede indicatie is om de patiënt
te gaan behandelen. Daarnaast
wordt bekeken of de patiënt voldoende gemotiveerd is. Als er een
probleem is met de frequentie,
bijvoorbeeld de patiënt kan de
frequentie niet aan, dan gaat de
volledige behandeling niet door.
Hinder

De HG ondervindt hinder van
een aantal dingen. Toen de tank
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van Boerema overbodig werd
door de uitvinding van de hartlongmachine moest men op zoek
naar indicaties waarbij bleek dat
de therapie daadwerkelijk voordeel bood. Ondertussen zijn er
vele indicaties.
Een volgend probleem hierbij is
dat de indicaties vanuit verschillende disciplines gesteld moeten
worden en maar op een klein deel
van de indicaties op gebied van
een specialisme inzetbaar is.
Hierdoor ontstaat het gevaar dat
de HG niet voldoende in beeld
lijkt bij specialismen.
Gecombineerd met niet voldoende accurate kennis over en
de rommelige start van HG levert
op, dat er verschillend gedacht
wordt over de werking van HG.
Op de vraag waarom de voorstanders zo stellig zijn in de werking
van de HG is prof. Sterk duidelijk.
“Wij zijn heel stellig dat HG
werkt. Dat kunnen we ook zijn
doordat er veel publicaties aan
ten grondslag liggen. Er is veel
onderzoek naar gedaan, dubbel
blind en gerandomiseerd. Meer
dan 27.000 publicaties in Lancet,
British Medical Journal en diverse
andere toonaangevende bladen
ondersteunen de effectiviteit van
de verrichting. Natuurlijk is het
zo dat als wij denken dat we niet
succesvol kunnen zijn dat we dan
niet behandelen. We weten precies
wanneer we wel of niet moeten
gaan behandelen.
Als er tegenwerking wordt gegeven of wanneer men twijfelt aan
de werking van de HG, kan een
specialist altijd in de literatuur
een ondersteuning vinden”.
Behandelresultaten

A. 60% van dreigende amputaties kan voorkomen of beperkt
worden door HG
“Dood weefsel wordt ook door
HG niet gezond”, geeft professor
Sterk aan. “Als de transcutane
meting lager dan 30 mm. kwik
normobaar aangeeft dan geneest
een wond niet. We meten eerst
het zuurstofgehalte normobaar om
te kijken of het zuurstofgehalte

transcutaan stijgt, dan normobaar
met 100% zuurstof en vervolgens
doen we dat ook hyperbaar. Dit
doen we twee keer. Is er dan voldoende stijging van het transcutane zuurstofgehalte dan kan men
er van uitgaan dat HG een gunstig
effect zou kunnen hebben. Voor
amputaties geldt zelfs dat in 60%
een dreigende amputatie voorkomen of anders beperkt kan
worden”.
De discussie van wel/niet en
wanneer amputeren is zeer actueel
in Nederland.

“Bij wondgenezing zijn meerdere
zaken belangrijk: het start met een
goede anamnese van de wond
waarna verschillende doelen
worden gesteld. Hierna wordt
een product gekozen voor de
wondbehandeling”.
Andere doelen kunnen zijn:
voorlichting over het verloop van
de wondgenezing, voorlichting
voeding, opheffen druk- en
schuifkrachten, Ambulante
Compressie Therapie of juist
niet. Een regelmatige evaluatie
van de situatie zorgt voor tijdige
aanpassing van de interventies.
B. 10% van de diabetische
Bij patiënten die gebruik maken
wonden geneest door HG
van hyperbare zuurstoftherapie is
75% van het patiëntenaanbod
in het algemeen sprake van chrobestaat uit patiënten met bestra- nische wonden, welke een andere
lingswonden. Daarbij moet gezegd genezingstendens hebben dan
worden dat professor Sterk van
acute wonden. Er wordt gewerkt
mening is dat er voortdurend
volgens het algemene W.C.S.
veel te laat wordt overgegaan op
principe. Bij vaatlijden wordt het
HG. Vooral wonden worden veel protocol van KITTZ gebruikt.
te laat aangeboden. Het wordt
vaak gezien als laatste redmiddel. Het is belangrijk dat verschillende
Uit onderzoek blijkt dat 10% van disciplines samenwerken. Dit
de patiënten met diabetes baat
begint met een goede overdracht
kan hebben bij een behandeling
van de verwijzende instantie zowel
met HG. Als daadwerkelijk 10% op medisch als verpleegkundig
van de patiënten met diabetische niveau. Als een patiënt wordt
wonden tijdig behandeld zou
verwezen naar het IvHG zal zeker
worden met HG, dan zou de
niet zonder meer het behandehuidige capaciteit ruim onvollingsplan worden veranderd.
doende zijn!
Als op basis van gestelde doelen
wordt gekozen voor “koffie” in
C. Botgenezing
plaats van “thee” is dat legitiem.
In het verleden is er onderzoek
Uitleg aan de patiënt en een open
gedaan of de HG een gunstig
communicatie met de verwijzer
effect zou hebben bij botopbouw. zijn een vast onderdeel van de
Uit evidence-based onderzoek
behandeling. Aan het eind van de
blijkt dat het de botopbouw bevor- behandeling krijgt de verwijzer
dert en dat het een specifiek gun- een overdracht.
stig effect heeft bij crush-letsels.
Het stimuleert bij niet-genezende Voor de toekomstige samenwerfracturen. Een verwijzing voor
king zouden de verschillende
HG bij pseudo-artrose door een
disciplines kunnen denken aan
specialist zal in principe worden
een patiënt gebonden dossier (een
gehonoreerd.
handzaam boekje), dat hij zelf
meeneemt en waarin de disciD. Wondgenezing
plines hun bevindingen kunnen
“Hyperbare Geneeskunde moet
vastleggen. Er moet tussen de
niet worden gezien als een ververschillende wondbehandelaars
richting die op zichzelf staat.” Het geen hokjespolitiek zijn, maar
is een onderdeel in het geheel”,
openheid”, aldus mevrouw van
zegt mevrouw H.G. van Zoonen- Zoonen.
Hilbrands, gespecialiseerd wond- Over Hyperbare Geneeskunde
verpleegkundige van het instituut. denkt ze zeer positief. “ Ik heb in
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de relatief korte tijd dat ik hier
werk, opvallende resultaten gezien.
Het zou niet de keus moeten zijn
“alles is niet gelukt, baat het niet
dan schaadt het niet”, maar er
zouden heel veel patiënten wel
eerder en sneller door moeten
worden verwezen.
Neveneffecten

Niemand kan zonder zuurstof,
maar de zuurstof in ons lichaam
zorgt ook voor het verouderingsproces bij de mens. Al in de 19e
eeuw was bekend dat een overdaad
van zuurstof toxische werking
heeft. In WO II is hiernaar onderzoek verricht door dr. Donald.
De chronische intoxicatie van
zuurstof zien we soms bij duikers.
Professor Sterk heeft hier in het
verleden zelf onderzoek naar
gedaan.
Ook zie je soms een acute intoxicatie, maar dit is uitzonderlijk,
en kan bijna uitgesloten worden
doordat de patiënten na 20 minuten 100% zuurstof toegediend
gekregen te hebben, 5 minuten
het masker af moeten doen en
gewoon lucht ademen.
Wel zie je af en toe myopie. Dit
is een verschijnsel dat alleen voorkomt bij meer dan 30 behandelingen en deze hoeveelheid bereikt
het overgrote deel van de patiënten niet. De myopie is tijdelijk en
herstelt binnen een paar maanden.
Het IvHG als hoofdbehandelaar

Vaak worden patiënten naar het
IvHG gestuurd als een soort laatste
redmiddel. Omdat de patiënt en
daarmee de verantwoordelijkheid
voor de behandeling wordt overgedragen, wordt het IvHG de
hoofdbehandelaar.
“Natuurlijk wordt de verwijzend
arts tijdig schriftelijk geïnformeerd
over het verloop van de verrichtingen. Zo wordt er melding
gemaakt van de aanvangsdatum,
is er een tussentijdse rapportage
en ook de verwachte laatste verrichting wordt aangegeven. Over
het specifieke probleem is het
IvHG hoofdbehandelaar” licht
professor Sterk toe.
>>
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Dit kan ook tot gevolg hebben
dat er dringende adviezen uitgaan
naar de verwijzend arts om een
bepaalde behandeling wel of juist
niet te doen.
Dit geldt ook voor de wondverzorging. Het viel op dat de
wondverzorging van de patiënten vaak ver onder de maat was.
De afgelopen 15 jaar is er veel
veranderd op dit gebied en de
producten die daar mee gemoeid
gaan. Veel specialisten en wondverzorgers zijn niet op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen.
Om deze reden is een wondverpleegkundige verbonden aan het
IvHG”.

Verband

Wachtlijsten

Het verzorgingsgebied van de
HG is zeer groot, al wordt het
nu gedeeld met de vestiging in
Rotterdam. De HG is lange tijd
een ondergeschoven kindje
geweest al begint het de laatste
jaren te veranderen. In de geplande
nieuwbouw is rekening gehouden
met het toenemende aantal verrichtingen. Doordat de capaciteit
kan worden uitgebreid van 3 naar
4 behandelsessies per dag kunnen
wachtlijsten worden voorkomen.
Conclusie en samenvatting

Hyperbare Geneeskunde is een
moderne erkende behandeling

G.J. Harsevoort, Drs.P.F.J. Houben

Trampoline letsels
een beschrijvend onderzoek
De trampoline lijkt steeds populairder te worden. Zag
je een paar jaar geleden nog maar heel sporadisch een
trampoline in een tuin, tegenwoordig zie je de trampoline
steeds vaker. Vooral boerderijen en huizen met een flinke
tuin worden voorzien van steeds grotere trampolines. De
kleine uitvoeringen worden ondertussen verkocht door
iedere zichzelf respecterende speelgoedzaak en drogist.
”De trampoline brengt kinderen in de tuin.”, kopte het
Nederlands Dagblad van 24 maart 2003.
Het vermoeden bestaat dat steeds
meer letsels worden veroorzaakt
door het springen op trampolines.
Zelfs de landelijke dagbladen
maakten hier melding van vorig
jaar.
Om nu vermoedens te kunnen
bevestigen of anders te ontzenuwen is in de Isala Klinieken te
Zwolle een onderzoek gestart,
naar het totaal aantal letsels en de
oorsprong daarvan bij kinderen
tot en met 15 jaar. Een specifiek
aandachtsgebied binnen dit onderzoek zijn de letsels bij gebruik
van de trampoline.

Pilot

Als pilot voor het lopende onderzoek zijn gedurende 5 maanden,
op de Spoedeisende Hulp afdeling
de binnengekomen letsels ten
gevolge van de trampoline bijgehouden.
Deze pilot is bedoeld om de aard
van de letsels en de wijze waardoor
de letsels ontstaan zijn in beeld te
brengen.

met resultaten die worden ondersteund door onderzoek uit binnenen buitenland. In Nederland
heeft professor Sterk zich hard
gemaakt voor het onder de aandacht brengen van de toepassingsmogelijkheden van hyperbare geneeskunde en is onder zijn leiding
een Instituut voor Hyperbare
geneeskunde opgericht. Vanuit
het instituut wordt samengewerkt
met de (verwijzende) specialist.
Er is een lijst van zogenaamde
`erkende indicaties`, die door de
verzekering worden vergoed. De
stichting valt onder de regeling
“Zittend Ziekenvervoer”.Er is
sprake van toenemende bekend-
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Voor meer informatie:
www.IvHG.nl
Brochures met informatie
voor de patiënt kunnen
worden aangevraagd onder
tel. nr. 0528-23 33 43 /
010- 279 44 44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heeft u een eigen trampoline?
Hoe lang had u de trampoline al?
Hoe groot is de diameter van de trampoline?
Staat de trampoline vrij?
Is de trampoline ingegraven?
Zat er een beschermhoes om de trampoline?
Is het trauma ontstaan met meerdere personen op de
trampoline?
8. Is het trauma ontstaan door een val op of van de
trampoline?
9. Heeft u zelf nog vragen of aanvullingen?
Figuur 1: de vragen gesteld in de enquête.

Enquête

De patiënten werden telefonisch
benaderd met de vraag of zij mee
wilden werken aan een enquête.
3 patiënten bleken niet te achterhalen.
Van de overige 46 patiënten bleek
in 6 gevallen dat het niet ging om
een trampoline, maar om een
luchtkussen en in 2 gevallen ging
het om een minitrampoline die op
school gebruikt werd als springplank.
Uiteindelijk werden 38 patiënten
geïncludeerd en deden mee aan de
telefonische enquête. De gemiddelde leeftijd is 9.8 jaar (2-30 jaar).
De enquête bevatte 9 vragen (fig.1).
Uitwerking enquête

In totaal zijn er 50 letsels bij 49
patiënten geregistreerd. 1 patiënt
had naast een polsfractuur ook
een elleboogcontusie.

heid en daarmee vraag naar
behandeling middels hyperbare
geneeskunde.

In 61% van de ongevallen ontstond het trauma op een trampoline die niet het eigendom was
van de patiënt. In de gevallen

waarbij dit wel zo was bleek de
tijd dat men de trampoline in bezit
had, zeer te verschillen, beginnend
vanaf 2 maanden tot ruim 5 jaar.
De diameter van de trampolines
(uitgezonderd de minitramps)
varieerde van 3.20 meter tot 4.50
meter, al is de laatste afmeting
een uitzondering. 50% van de
ongevallen zijn ontstaan op een
trampoline met een diameter van
3.20m.
Op één na stonden alle trampolines vrij opgesteld. Deze ene
stond opgesteld dicht bij een
schutting.
Bijna iedere trampoline heeft
tegenwoordig een beschermhoes
om de veren. De uitvoering hiervan is wel verschillend. In twee
gevallen hadden de trampolines
geen beschermhoes. Bij een ontbrak de hoes volledig, en bij de
ander kon men niet meer
>>
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% val op trampoline

Tabel 3: het totaal aantal letsels

% val van trampoline

bij de onderste extremiteiten.

% meerdere personen

spreken van een hoes omdat hij
kapot en versleten was.
Minder dan een kwart van de
trampolines was in de grond
ingegraven. 76% was niet ingegraven. Bij de niet ingegraven
trampolines ontstond het letsel
in 40 % van de gevallen door een
val VAN de trampoline.
Twee derde van de trauma’s zijn
ontstaan door een val OP de
trampoline tegen een derde door
een val VAN de trampoline.
In totaal werden er 39 letsels
gezien bij 38 patiënten. 1 patiënt
had naast een distale radius fractuur ook een contusie van de
elleboog waarbij geen fractuur is
geconstateerd.
Van de 39 trauma’s leidde dat in
69% tot een fractuur.
In 28.1% van het totaal aantal
letsels ontstond een fractuur
door een val VAN de trampoline,
tegen 41,1% van het totaal aantal letsels waarbij een fractuur
ontstond door een val OP de
trampoline (tabel 1).
fractuur
geen fractuur
45
40
35
30
25
20
15

Kijk je naar het type letsel dat
ontstaat bij ongevallen van de
trampoline, dan is de pilot niet
groot genoeg om hier conclusies
aan te verbinden.
Wel zijn er een aantal opvallende
items.
Van het totale aantal letsels door
een val VAN de trampoline zijn is
36% antebrachii fracturen, tegen
7% antebrachii fracturen bij een
val OP de trampoline.
Supracondylaire humerusfracturen komen alleen voor bij een
val VAN de trampoline (14%).
In totaal zijn er 6 enkelletsels
welke op een na OP de trampoline zijn gebeurd. De helft daarvan (7.7% van het totaal) leidde
tot een fractuur.
Letsels aan de onderste extremiteiten komen beduidend meer
voor door een val OP de trampoline (43%) dan door een val
VAN de trampoline (7%).
Proximale tibiafracturen zijn
10% van het totaal aantal letsels.
Alle keren is dit ontstaan door
een val OP de trampoline.
Tabel 2 geeft een overzicht van het
totaal aantal letsels aan de bovenste
extremiteiten. De blauwe kolom
in tabel 2 en 3 geeft het specifieke
aantal letsels aan die ontstaan
zijn terwijl er meerdere personen
tegelijk aan het springen waren
op de trampoline.
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5

Tabel 2: het totaal aantal letsels aan

0

de bovenste extremiteiten.

val van

val op

tramp.

tramp.

% val op trampoline
% val van trampoline

Tabel 1: hoeveelheid fracturen

% meerdere personen

ontstaan door een val VAN en OP
de trampoline.
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Een belangrijk gegeven in de
uitkomst van de enquête is dat
84% van het totale aantal letsels
ontstaan is toen men met meerderen tegelijk aan het springen
was op de trampoline.
In het geval van een letsel door
een val OP de trampoline is dit
zelfs 92%!
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Worden de bovenstaande tabellen
gespecificeerd, dan valt op dat alle
kniebandletsels, onderbeen- en
enkelfracturen ontstaan zijn wanneer er meerder mensen tegelijk
op een trampoline springen.
Voor 83% van de antebrachii
fracturen en voor 66.7% van de
elleboogletsels geldt ook, dat ze
ontstaan zijn met meerdere mensen tegelijk op een trampoline.
Conclusie

Een duidelijke conclusie kan niet
worden getrokken. Hiervoor is
het aantal patiënten niet groot
genoeg. Genoemde aantallen
kunnen niet worden afgezet
tegen het totaal aantal letsels in
diezelfde periode.
Ook is de periode bepalend en
van invloed op de genoemde
cijfers en uitkomsten, omdat de
periode waarin de cijfers werden
verzameld lente en zomer omvat.
Ook kan men niet duidelijk aangeven of de trampoline gevaarlijker is dan andere speeltoestellen,
omdat dit niet in kaart is
gebracht.
Het is zelfs zo dat de pilot meer
vragen dan antwoorden geeft.
Meer onderzoek is zeker nodig.
Het vervolgonderzoek in Assen
en Zwolle zal hopelijk meer duidelijkheid geven over de trampoline letsels.
Wel zegt deze pilot iets over het
gebruik in zijn algemeenheid van
de trampoline.
De ruime meerderheid van de
letsels ontstaat doordat er meerdere mensen tegelijk springen.
Bijna 70% van de letsels ontstaat
OP de trampoline hetgeen inhoudt, dat de verwachting dat de
meeste letsels ontstaan doordat
mensen van de trampoline afvallen, niet kan worden gestaafd.
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Omdat niet in alle gevallen de
leeftijd duidelijk was van de “meespringers” kunnen hierover geen
cijfers worden meegedeeld, maar
duidelijk werd wel dat het verschil
in grootte en daarmee het gewicht
van de medespringers van grote
invloed is. Vaak springt er ook
een volwassene/adolescente mee!
Een kind wordt op deze manier
gelanceerd. Bij letsels die zijn
ontstaan door luchtkussens
zagen we dit ook terug.
Ook kwam het vaak voor dat kinderen van dezelfde leeftijd door het
“achter elkaar aanzitten” achterover van de trampoline vallen.
Adviezen

Er vloeien uit deze eerste pilot
een aantal voorzichtige adviezen
voort:
● Het liefst alleen springen, anders
maximaal met twee personen
tegelijk op de trampoline
● Alleen mensen met een redelijk
gelijk gewicht samen op de
trampoline
● Een trampoline is om te springen en niet om op te rennen
● Ingraven van een trampoline
helpt ongelukken te voorkomen, maar is niet alles voorkomend, zeker als bovenstaande
vuistregels niet in acht worden
genomen.

Arjan Harsevoort,
gipsverbandmeester
Isala klinieken Zwolle
harsevoort@planet.nl
P.F.J. Houben,
traumatoloog
Isala klinieken Zwolle
p.f.j.houben@isala.nl
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Maarten Haneveer

Letsel van het ulnair collateraal ligament van
het MCP-I gewricht, een zogenaamde skiduim,
en de behandeling hiervan
Dat skivakanties toegankelijker zijn geworden wil niet automatisch zeggen dat het percentage mensen wat een skiduim op kan lopen groter zal worden. Dit type letsel kan namelijk ook door andere trauma’s veroorzaakt worden. Dat de duim bijdraagt in praktisch
alle handvaardigheden die men kent, enkele gebaren daargelaten, maakt de duim een
wezenlijk belangrijk onderdeel van ons lichaam. Dit zorgt ervoor dat het letsel aan het
ulnair collateraal ligament (UCL) tijdig herkend moet worden en zo optimaal mogelijk
behandeld dient te worden. Dit artikel beschrijft het letsel en de behandeling ervan.

Figuur 1

Letsels van de duim zullen door de
betrokken disciplines zo behandeld
worden dat functioneel herstel
voorop zal staan. Zo ook bij het
verschijnsel skiduim. Zoals het
woord het al aangeeft ziet men dit
verschijnsel met enige regelmaat
optreden bij skiërs, bij wie de skistok de boosdoener is (fig.1) en
zorgt voor een verscheuring van
het ulnair collateraal ligament
(UCL). Deze benaming geeft dus
aan dat het gaat om een acuut
trauma. In het Verenigd Koninkrijk bestaat een vergelijkend letsel
namelijk “the gamekeeper’s
thumb”, wat een chronische
instabiliteit van het 1e metacarpophalangeaalgewricht (MCP-1)
beschrijft door laxiteit van het
UCL. Bij de gamekeepers (jachtopzieners), en vooral bij de “rabbit
keepers” , zag men dit letsel wanneer zij herhaaldelijk de nek van

hazen braken tussen hun duimen,
index vingers en de grond. De
(repeterende) valgiserende kracht
die werd uitgeoefend op het geabduceerde MCP-1 gewricht resulteerde in een laxiteit van het UCL
waardoor het MCP-1 gewricht
chronisch instabiel werd. Door
die chronische instabiliteit was er
slechts een gering trauma nodig
om het UCL te doen scheuren1.
Uiteraard hebben onze oosterburen ook een term voor letsel aan
het UCL, de zogenoemde “wackeldaum”. Vrij vertaalt betekend dit
dat de duim heen en weer wiebelt,
door letsel aan het UCL.
Anatomie

De anatomie van het betrokken
gewricht wordt hieronder kort
samengevat, zodat het traumamechanisme, behandelmogelijkheden en complicaties inzichtelijk
worden. Het MCP- gewricht
(articulatio spheroidea) van de
1e straal wordt gevormd door
het proximaal gelegen caput os
metacarpale I en articuleert met
de distaal gelegen basis van de
phalanx proximalis. Aan de
palmaire zijde van het MCP-I
gewricht zijn het laterale en het
mediale ossa sesamoidea gelegen.
Het MC-I is aan de palmaire
zijde concaaf-vormig en aan de
dorsale zijde convex-vormig. De
proximale falanx van de 1e straal
is aan de palmaire zijde plat en aan
de dorsale zijde in transversale
richting convex van vorm.
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longus (flexie tot in de distale
falange van de 1e straal en enige
abductie radiaalwaarts),
m.extensor pollicis longus
(extensie van de 1e straal)3.
Trauma

Door een geforceerde abductie
(een grote radiaalwaarts gerichte
kracht) bij een gestrekte duim zal
Het MCP-I gewricht heeft een
het UCL van het MCP-gewricht
betrekkelijk slap kapsel wat aan
van de duim beschadigd raken
de palmaire zijde versterkt wordt (fig.1). De patiënt zal zich presendoor het ligamentum palmaria en teren met pijn en lokale zwelling
vezelig kraakbeen. De beweeglijk- aan de ulnaire zijde van het
heid wordt beperkt door het liga- MCP-I gewricht.
mentum collateralia. De oorsprong Bij onderzoek zal er een lokale
van deze is te vinden op het caput drukpijn aanwezig zijn aan de
van het MC-I, dorsaal van het
ulnaire zijde van het MCP-I
draaipunt van het gewricht.
gewricht. De pincetgreep zal
De spiergroepen die hun aanhech- minder krachtig, pijnlijk en weitingen hebben bij dit gewricht
nig veerkrachtig zijn. Er bestaat
zijn: de m.extensor pollicis brevis een abnormale abductiemoge(extensie en abductie van de duim), lijkheid van de duim (in het
m.abductor pollicis brevis (abduc- MCP-I gewricht) bij een lichte
tie van de duim), m.flexor pollicis flexiestand van dit gewricht6.
brevis (flecterend op het basisge- Bij een instabiliteit in extensie
wricht van de 1e straal, als adduc- bestaat de kans dat ook de volaire
tor, abductor en oppositioneerd
plaat beschadigd is.
de duim), m.adductor pollicis
De anatomische voorwaarden,
(adductie van de duim en werkt
wijze van het ongevalmechanisme
mee bij de oppositie en flectering en de impact van het trauma bepavan de duim).
len de gradatie van het letsel.
Spieren die betrokken zijn bij
Men kent de volgende gradaties4:
bewegingen van de 1e straal maar - type A - een distorsie van het
niet hun insertie hebben bij het
UCL (fig. 2)
>>
articulatio metacarpofalangea
pollicis zijn: de m.flexor pollicis
Figuur 2
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MCP-I gewricht zich openen
kan bepalend of er gekozen gaat
worden voor een conservatieve of
een operatieve behandeling.
De grens ligt op 20-30 graden
opening. Bij meer dan 30 graden
Figuur 3
en/of bij een Stener lesion is een
operatief herstel van het UCL
- type B - een zuiver ligamentaire gewenst (fig. 5), omdat anders
verscheuring (partieel of geheel)
van het UCL (fig. 3)
- type C - UCL- letsel met een
botavulsiefractuur, met dislocatie of zonder dislocatie van het
botfragment (fig. 4). Bij een
volledige ruptuur van het UCL Figuur 5:
een translatie van ongeveer 40%

Figuur 4

kan een Stener lesion optreden.
Dit houdt in dat het proximale
gedeelte van het UCL terugtrekt
en naar proximaal disloceert
(richting de adductor aponeurosis). De adductor aponeurosis
verhindert, door interpositie,
het proximale gedeelte van het
UCL terug te keren naar het
distale gedeelte (zijn insertiepunt) waardoor geen genezing
zal optreden met chronische
instabiliteit als gevolg. Bij klinisch onderzoek is een Stener
lesion vast te stellen doordat het
distale (gedisloceerde) gedeelte
van het UCL te palperen is1.

chronische instabiliteit zal optreden en blijven bestaan1,5. Deze
operatieve ingreep kan bestaan
uit een refixatie of bandhechting
gevolgd door een castimmobilisatie. Bij een angulatie van minder
dan 30 graden kan men volstaan
met een castimmobilisatie gevolgd
door een duimsplint.
Bij de figuren 6a-6d is de operatieve ingreep van de bandhechting
van het UCL weergegeven.
Hierbij kan men zien dat de
UCL gehecht wordt en dat er
een, tijdelijke, transarticulaire
Kirschnerdraad wordt ingebracht
ter fixatie welke verwijderd wordt
na heling van het UCL.
Figuur 6a: het gescheurde UCL is
zichtbaar en draait naar links weg
van het gewricht

Figuur 6d:

het volledig gerepareerde UCL

zichtbaar is het Mitek botanker
en de tijdelijke transarticulaire
Kirschnerdraad.

Wanneer er een avulsiefractuur
bestaat is de mate van dislocatie
belangrijk. Bij een botavulsie met
een weinig gedisloceerd fragment
volstaat de behandeling met een
castimmobilisatie. Bij de immobilisatie moet men erop letten
dat het MCP-I gewricht in flexie
wordt gebracht in verband met
het alignement tussen de aangedane structuren.

Figuur 6b: een Mitek botanker is ingebracht in de basis van de proximale
phalanx, waaraan het ligament met
twee hechtingen wordt bevestigd

Het gevolg hiervan is dat bij iedere
krachtige greep het gewricht verwrongen wordt. Dit veroorzaakt
zwellingen. Door deze instabiliteit
zal het gewrichtskraakbeen deformeren en uiteindelijk leiden tot
artrose van het MCP-I gewricht.
Bij laattijdig herstel kan er verstijving optreden van het MCP-I
gewricht en de omliggende structuren.

Figuur 7:
fixatie van het avulsie fractuur
middels twee microschroeven

Als het zo is dat het fragment
gedisloceerd is dan is operatief
ingrijpen gewenst om instabiliteit in de toekomst uit te sluiten
(fig. 7). Deze behandeling wordt
ook gevolgd door een castimmobilisatie. De immobilisatieduur
is afhankelijk van de gebruikte
operatietechniek2.
Prognose

Behandeling

Het type letsel (gradatie) zal
bepalend zijn voor de behandeling. Wanneer men te maken
heeft met een distorsie van het
UCL dan kan men kiezen voor
een duimsplint (prefab of non
prefab) of een taping/bandagering (volgens de methode van
Coumans of van Unen) om een
eindbegrenzing aan te geven.
Bij een verscheuring van dit ligament, geheel of partieel, is het
aantal graden waarmee het

Figuur 6c:

Ten aanzien van de pijn en de
stabiliteit is de prognose goed.
Er bestaat wel een kans op verlies
van flexie. Dit levert echter geen
beperking op in functie. Bij geen
ingrijpen bestaat de kans op
chronische instabiliteit wat een
ernstig verlies in functie betekenen zal. Bij een onbehandelde
verscheuring van het UCL vormt
zich littekenweefsel tussen de
beide geruptureerde banddelen.
Dit zal het UCL verlengen zodat
het niet meer bijdraagt aan de
stabiliteit van het gewricht.
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Margreet Luger

Het werken als gipsverbandmeester
in een Arubaans ziekenhuis
Mijn naam is Margreet Luger. Ik was tot een half jaar geleden als gipsverbandmeester
werkzaam in het Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag.
Wat eigenlijk begon uit nieuwsgierigheid is waarheid geworden: een jaar werken op
Aruba. De gipsverbandmeester aldaar, Ruben Croes, is hoofd van de spoedeisende hulp
geworden. Ook is er een leerling die voor het tweede jaar bezig is met de opleiding tot
gipsverbandmeester en die ik moet gaan begeleiden.
Ik neem vijftig kilo aan bagage mee, verdeeld over twee koffers. En ik zie wel.
Na tien uur vliegen aangekomen
op Reina Beatrix, opgehaald door
An, collega van de spoedeisende
hulp. Moe en afgedraaid naar
mijn appartement gebracht in
het donker, geen idee waar ik nu
ben. Volgende dag komt An terug
om boodschappen met me te doen.
Voor de eerste nacht een overlevingsdoos van het ziekenhuis in
mijn koelkast gevonden.
Op maandag te voet naar het ziekenhuis gegaan, kennis gemaakt
met collega’s.
De gipskamer is een wezenlijk
onderdeel van de spoedeisende
hulp, zo ook de scopie afdeling,
het mortuarium en een ruimte
waar chirurgen kleine ingrepen
doen. Het geheel maakt de indruk
uit zijn voegen te barsten.
Een koffer is met cargo verstuurd,
krijg van Ruben de auto mee om
deze op het vliegveld te gaan halen.
Eerste werkdag maak ik kennis
met een aantal artsen, er is een
maatschap orthopaedie die de
traumatologie voor zijn rekening
neemt, eigenlijk dus volgens het
engelse systeem.
In het weekend een beetje het
eiland verkend, heb een huurauto geregeld want zonder auto
kom je hier nergens. Het verkeer
is druk daar veel auto’s op het
eiland zijn.
In het pay-day weekend, als
iedereen zich klem zuipt, is het
druk op de eerste hulp. Alcohol
controles kennen ze hier niet.
Patiënten die de gipskamer
bezoeken zijn vriendelijk en blij
om van hun gips verlost te wor-

den, het lijkt me ook niets om
hier in het gips te zitten: overdag
meer dan 35 graden en ’s nachts
koelt het niet echt af.
Slapen met de airco aan, het is
wel even wennen.
Vrijdags begin ik met de gipspraktijklessen voor eerste hulp
verpleegkundigen, veelal Belgisch
geschoold personeel, ik ben geloof
ik de enige Nederlandse op de
spoedeisende hulp.
Er wordt een etentje georganiseerd, iedereen moet een gerecht
uit eigen land mee nemen, internationaal eten uit Colombia,
Suriname, Venezuela, Aruba,
België en Nederland. Heel erg
gezellig.
Er is nauwelijks sprake van
samenwerking met de revalidatie,
wondpoli, fysiotherapie en de
instrumentmaker, er ligt hier
nog een schone taak voor mij.
Inmiddels maak ik de afneembare
gipsschoen (model Aruba) voor
patiënten met diabetische voeten.
Model Aruba bestaat uit een
schoen van scotch cast, en bij
gebrek aan vilt en loopzool maak
ik van re-inforcing een zool zodat
de wond geen druk heeft. De
bovenkant van de schoen wordt
aan beide zijden open gezaagd en
met klittenband weer gesloten.
Materialen zijn zo goed als gelijk
aan Nederland alleen de watten
lijken op een soort keukenrol.
Re-inforcing, echt superspul om
verstevigingen aan te brengen, en
om zolen van te maken. Orthoglass om spalken van te maken.
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Het lopen gaat op de gipshak.
De gipskamer werkt zonder
agenda, de specialist heeft buiten
het ziekenhuis zijn office en stuurt
de patiënt met briefje naar de
gipskamer. De patiënten komen
wanneer het hun het beste uitkomt.
Doordat de gipskamer op de eerste
hulp zit krijg ik ook te maken met
veel verse trauma’s. Mijn eerste
schouderluxatie zal ik ook nooit
vergeten, die wordt per direct
weer gezet, iets wat ik bepaald in
Nederland nog nooit gedaan had.
Verder is er een populatie toeristen
die in hun vakantie leuke dingen
doen. Dit varieert van polsfracturen (uitgegleden op natte vloer),
proximale femurfracturen (jet-ski
ongevallen), de klap op het water
moet ongeveer gelijk zijn aan een
klap op het beton. Vierwielige
motoren waarmee men het binnenland in trekt en in de cactussen beland geven ook verschillende fracturen en wonden over
het gehele lichaam.
En dan nog de duikincidenten.
Voor de decompressie tank wordt
de patiënt per air-taxi naar
Curacao vervoerd.
Tijdens een feetsje op het
Barcadera reef werd ik door mijn
collega’s opnieuw gedoopt in zee:
Margarita Helena Maria.
Het is vrij normaal om overal
te wachten, of het nou op een
kruispunt is of bij bank- of postkantoor, maar daar waar het om
gezondheid gaat is het wachten

de grootste klacht. Men werkt
hier op de spoedeisende hulp
met een triage systeem, wat niet
anders is dan in Nederland.
Men wil allemaal het liefst gelijk
geholpen worden. In september
hebben we een staartje van de
hurricane Ivan gehad: heftige
regenval en onweer. Het sociale
leven gaat dan volledig plat,
winkels blijven dicht en men
gaat de straat niet op.
Inmiddels besteed ik mijn vrije
tijd met duiken en een cursus
pre-colombiaans keramiek.
De leerling die ik zou begeleiden
heeft het eerste jaar niet gehaald.
Inmiddels is er een nieuwe leerling die gelijk na de eerste werkweek naar Rotterdam kon vliegen
om scholing te krijgen.
Aruba is een viertalig eiland.
Men spreekt Nederlands,
Engels, Spaans en Papiamento.
Om even een korte indruk te
geven van het Papiamento, hier
een woordenlijst met enkele
woorden.
Bon dia- goede dag • pasa drentakom binnen • bai sinta- gaat u zitten • kibra- gebroken • hinchazwelling • weso- bot • pala pa
cana- krukken • di nada- graag
gedaan • un rato- een momentje
• halto/ariba- omhoog • abowomlaag • wante ne halto- omhoog
houden • mante ne seco- droog
houden • lanta para- gaan staan
• robes- links • drechi- rechts
• con bo ta sintibo?- hoe voelt u
zich?

Mi ta pensa riba- ik denk aan
jullie.

Margreet Luger,
gipsverbandmeester
dr. Horacio E.Oduber Hospitaal
p.o.box 569
Oranje stad, Aruba
e-mail: mik.luger@12move.nl
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Lothilde den Besten

Casus wondbehandeling met Mesitran
33-jarige patiënt bekend met diabetes mellitus type I.
Sinds 4 weken heeft ze een wond aan haar rechter onderbeen.
23 april

We zien een ulcus cruris van 4 x 2 cm, 50%
necrotisch en 50% geel. De omgeving is rood.
De perifere vaatpulsaties zijn aanwezig.
Er wordt een debridement gedaan en de wond
wordt verbonden met vet gaas.

26 april

Er wordt gestart met een antibioticum in verband
met een wondinfectie van stafylokokken aureus.
De wond wordt verbonden met Kaltostat.

4 mei

Patiënt wordt verwezen naar de gipskamer voor
de wondverzorging.
Een debridement wordt verricht en de wond
wordt behandeld met Aquacel en Biatain.

22 juni

De wond wordt steeds droger, het verband gaat
aan de wond hechten.
Er wordt overgestapt op Mesitran zalf.
De wond is nu voor 90% oppervlakkig en
rood en de laatste 10% is nattend groen.

13 juli

De wond is nu 3 weken met Mesitran behandeld en
de zij is bijna dicht.
Patiënt ervaart geen pijn of andere ongemakken
met de Mesitran zalf.

27 juli

Nog een klein korstje distaal waaronder het
nog nattend groen is.

3 augustus

De wond is volledig genezen. Mevrouw wordt
ontslagen op de voetenpoli en zal gecontroleerd
blijven door de revalidatie arts.
Zij is 2 weken bij de chirurgische poli onder
behandeling geweest en 12 weken bij ons op de
gipskamer.
Na 6 weken behandeling met de Mesitran
behandeling volgde het ontslag.

Lothilde den Besten,
gipsverbandmeester
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
e-mail: gipskamer@ikazia.nl

Gaarne uw reacties over de toegepaste behandelingsmethode en de eventuele eigen resultaten.
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Nico Bruinsma, Rob Gonkel

Verslag kunstwerkwedstrijd Lohmann-Rauscher
Ten tijde van EK voetbal 2004
kwam de vertegenwoordiger van
Lohmann-Rauscher bij ons langs
op de gipskamer in Lelystad.
Hij had enkele doosjes oranje
Cellacast Xtra en een `uitdaging`
meegenomen. Die uitdaging bestond uit een wedstrijd voor gipsverbandmeesters om het mooiste
kunstwerk, met betrekking tot
het EK voetbal in Portugal, te
maken van de oranje Cellacast
Xtra.
Bij het uitleggen van deze competitie begonnen bij ons al ideeën
voor een kunstwerk naar boven
te komen.
We zijn gaan brainstormen wat
voor kunstwerken haalbaar waren
met de materialen die we voor
handen hadden. Dat varieerde
van een beeld van een voetballer
op ware grootte tot een replica
van de kampioensbeker.

Uiteindelijk waren we het eens:
het werd een beeld van de onderarmen van een voetballer die de
bal omhoog houdt. En op de bal
zouden we een masker maken
die de link naar de kunst moest
vormen.
Hoe zijn we te werk gegaan?
We hebben eerst de onderarmen
gemaakt. Daarbij heb ik model
gezeten, om zo natuur getrouwe
armen te krijgen. Als eerste hebben we de vingers gemaakt van
een thermoplastisch materiaal en
daarna een dun linker- en rechter
onderarmsgips aangelegd waarbij
de vingers erbij in gegipst werden.
De gipsarmen hebben we open
gezaagd en met een nieuw laagje
gips weer dichtgemaakt. Om er
een beetje gewicht in te maken
hebben we enkele rollen calciumgips in elkaar gerold en nat gemaakt en die in de onderarmen

geduwd. Zo verkregen we twee
stevige onderarmen met handen.
De bal. Op de kinderafdeling
vonden we een schuimrubberen
bal welke we mochten lenen.
Deze werd ingegipst, opengezaagd, en weer dichtgegipst.
Het masker wilden we eerst van
gips maken, maar ik hield het
qua adem niet lang uit onder dat
natte, verstikkende gips. Tevens
kregen we de contouren van het
gezicht er niet echt in, omdat het
teveel vervormde en te lang duurde
voor het een beetje uitgehard was.
Daarom namen we een plaat
thermoplast en legden die over
mijn gezicht. Rob drukte hierin
de contouren van mijn gezicht
en dit werkte beter dan gips.
Om het masker goed op de bal te
fixeren, hebben we deze met
schroeven vast gezet in de bal. De
kopjes van de schroeven hebben
we afgeplakt met een stukje thermoplast.
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Om de bal stevig te fixeren tussen de handen. Met de juiste lijm
hebben we de bal in de handen
vastgezet.
Nu hadden we nog een sokkel
nodig om het kunstwerk op te
plaatsen. De technische dienst
heeft altijd wel wat afval liggen
wat ervoor geschikt was. Zo konden we een stuk leuning krijgen
die in het ziekenhuis aan de
muur bevestigd was geweest.
Die hebben we met twee schroeven in het gips van de onderarmen vastgezet. Ons kunstwerk
stond!
En omdat een kunstwerk vaak
een naam meekrijgt, hebben we
de onze “Voetbal en kunst united”
meegegeven.
In de hoop dat Ans Markus ons
talent zou belonen. We werden
als winnaar uitgeroepen van deze
wedstrijd en daar zijn we uiteraard erg blij mee!!
>>

Jaargang 14, december 2004

P.S. Reproducties van ons
kunstwerk alleen op aanvraag
te verkrijgen…….

Nico Bruinsma en Rob Gonkel,
gipsverbandmeesters
IJsselmeerziekenhuizen,
loc Zuiderzeeziekenhuis
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad

Joke Campo

Drie jaar Hospice Voorburg
Op 13 oktober van dit jaar vierde
het Hospice Voorburg zijn derde
verjaardag. Op die datum in 2001
werd, na een korte aanloopperiode,
het Hospice officieel geopend met
als doel: het bieden van een ‘thuis’
waar mensen met een ernstige
ziekte, waarvoor geen genezing
meer mogelijk is, zich in een
rustige en huiselijke omgeving
kunnen voorbereiden op het
naderende eind van hun leven.
Een somber huis dus? Nee, eerder
het tegendeel! Het blijkt telkens
weer dat de bewoners die vaak
een lange periode van - vergeefs
gebleken - behandelingen achter
de rug hebben, tot rust komen en,
ondanks de pijn en het verdriet,
kunnen genieten van de korte

tijd die hun nog rest. Samen met
wie hun dierbaar is, want het
Hospice is voor (naaste) familieleden ‘altijd’ open. Bewoners
hebben ieder een eigen kamer.

hun werk. Voor allen, coördinatoren, verpleegkundigen en vrijwilligers, staat naast de directe
zorg de persoonlijke aandacht
voor de bewoners en hun familie
voorop.

Zorg, aandacht en liefde

De medische begeleiding blijft in
principe bij de eigen huisarts van
de bewoners. Voor de verpleegkundige verzorging zijn 24 uur
per dag een of meer ervaren verpleegkundigen van Florence
thuiszorg aanwezig. De organisatorische leiding is in handen van
drie coördinatoren in wisseldienst. Een team van vrijwilligers
verzorgt niet alleen in wisseldiensten de ‘huishouding’, zij staan
ook de verpleegkundigen bij in

Vrijwilligers en financiën

Het team van vrijwilligers - thans
circa 60 personen - kan echter
wel aanvulling gebruiken. Velen
zijn al vanaf het begin actief in,
in beginsel, twee diensten van
vier uur per week. Een goede
bezetting van twee vrijwilligers
tussen 07.00 en 23.00 uur, zeven
dagen per week, betekent al 56
diensten. Maar ook vrijwilligers
zijn wel eens ziek, met vakantie
of om andere redenen voor korte
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of langere tijd verhinderd. Ook
kan niet iedereen, b.v. wegens
werk- of familieomstandigheden,
twee diensten per week draaien.
In de praktijk blijkt het dan ook
niet altijd eenvoudig om steeds
een dubbele bezetting te garanderen. Toch is, naast de professionele hulp, ook een voldoende
vrijwilligersbezetting essentieel
om de bewoners die zorg en aandacht te geven waarvoor het
Hospice is opgericht. Er moet
ook tijd zijn voor een goed
gesprek of voor een wandelingetje met de rolstoel in het park.
Is dat vrijwilligerswerk zwaar?
Daarmee wordt vaak bedoeld of
het niet erg deprimerend is, zo’n
huis met ernstig zieke mensen. >>

in dit

Natuurlijk maak je, omdat je
zo dicht bij de bewoner staat,
emotionele momenten mee.
Wij leven daar in mee maar niemand is er bij geholpen wanneer
we daar zorgelijk over doen.
Emotionele momenten zijn
trouwens ook vaak heel mooie
momenten. En we hebben samen
ook veel plezier!
Ook financiële hulp blijft nodig.
Er is nog steeds geen goede
financiering voor Hospices binnen
het systeem van overheidszorg
en sociale verzekering. Van de
bewoners wordt een (bescheiden)

Verband

eigen bijdrage gevraagd. Tot nu
toe heeft de Stichting Hospice
Voorburg financieel kunnen
draaien uit een startkapitaal en
dankzij giften van gemeenten,
instellingen, organisaties en
particulieren. De exploitatierekening vertoont echter een nadelig
saldo waarvoor uit de reserves
moest worden geput. In 2002
werd een Stichting Vrienden van
het Hospice Voorburg opgericht
die thans 1600 ‘vrienden’ telt.
Voor een goede financiële basis
zouden dat er minstens 5000
moeten zijn.

Het Hospice is gehuisvest aan
de Fonteynenburglaan in het
voormalige zustershuis van het
Diaconessenhuis Voorburg,
onderdeel van de Reinier de
Graaf Groep (RDGG). Ook
voor een aantal ondersteunende
diensten wordt samengewerkt
met de RDGG. Er is in het
Hospice plaats voor zes bewoners.
Sinds het begin zijn circa 170
personen opgenomen. Daarvan
zijn er vier om uiteenlopende
persoonlijke redenen later toch
naar elders gegaan. De overigen
zijn in het Hospice overleden.

Hospice Voorburg en
Stichting Vrienden van het
Hospice Voorburg
Fonteynenburghlaan 7
2275 CX Voorburg
tel: 070-3401315.
e-mail:
info@hospice-voorburg.nl
Website:
www.hospice-voorburg.nl

Zwachteltje
De ruimte is klein en vierkant.
Tegen de achterwand is plaats voor twee
houten tafels, waarvan er een is opgeklapt.
Die plaats wordt ingenomen door een ijzeren
frame dat uit de tijd van de inquisitie lijkt te
stammen.
Onder luid gekerm wordt een op het eerste
gezicht misvormd schepsel van een brancard
geheven door drie in witte gewaden gehulde
figuren. Het slachtoffer blijkt een meisje van
een jaar of veertien. Ze wordt opgespannen
tussen de uiteinden van het ijzeren monster.
Banden worden om haar middel en hals
geplaatst en langzaam wordt ze uit elkaar
getrokken.
De halsband komt zo strak te zitten dat het
kermen uitdooft als een opgebrande kaars.
Een der witte figuren kijkt het arme schepsel
diep in de ogen en bepaalt op die wijze hoe
hard er nog aan haar getrokken kan worden, ze
mag het bewustzijn schijnbaar niet verliezen.
Aan de zijkant van het meisje worden op
magisch wijze brede banden geplaatst.
Twee der witten nemen plaats aan weerszijden
van het frame, terwijl de derde in de weer
gaat met grote diepe bakken gevuld met wat
lijkt op zuiver bronwater.
Om het lichaam van het meisje worden vilten
stroken geplaatst op vooraf vastgestelde
plaatsen. Deze worden vastgelegd met rollen
papieren pleister, alles volgens een vast patroon.
Beide mannen weten precies waar de rol uit
zal komen bij de volgende beweging.
De derde figuur dompelt op rituele, haast
religieuze wijze, wit uitziende rollen materiaal
onder water.

Na enkele seconden komen de rollen boven,
worden voorzichtig uitgeknepen en overhandigd
aan de witte figuur aan de linkerzijde van het
frame.
De rollen worden in een zeer snel tempo om
het onderlijf van het kind gewikkeld.
Het blijkt een fascinerend samenspel van
dompelen, aangeven, zwachtelen en met
de vlakke hand glad wrijven van het witte
materiaal.
Iedere deelnemer van het proces weet tot op
de seconde precies wat er dient te gebeuren.
Wanneer het ondergedeelte van het kind wit
en verstijfd is, wordt er opnieuw een band
geplaatst. Nu over het harde materiaal. Het
schepseltje wordt tegelijkertijd recht getrokken
en in de goede vorm geduwd, of moet ik zeggen gekanteld, als een tuinslang die gedraaid
wordt.
Voor de onwetende toeschouwer lijkt het
geheel op een mengeling van een goocheltruc
en een heilig ritueel der Vrijmetselaars.
In snel tempo wordt de rest van het meisje
omwikkeld en wanneer het magische materiaal
stevig genoeg is worden de banden verwijderd
en het geheel afgewerkt. Met een scherp mes
worden de randen op juiste wijze bewerkt en
kleine strookjes van hetzelfde materiaal zorgen
ervoor dat er aan de uiteinden van het ‘harnas’
mooie afgewerkte randjes ontstaan die het
meisje zo min mogelijk ongerief zullen
bezorgen.
Wat leek op een marteling uit de oudheid,
blijkt een heilzame handeling tot welzijn van
de mensheid. Het kind wordt door het witte
spul en de handelingen die verricht zijn in de
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juiste stand geduwd en gehouden en dit zal
haar groei ten goede komen. Als een jonge
loot wordt zij gestut door hulp van buitenaf,
zo lang als nodig.
De ruimte is bijna leeg. Overal ligt wit afval,
de vloer is ermee bezaaid. Witte spetters sieren
en ontsieren de vloer, de muren en zelfs de
gordijnen die er hangen. Alsof een boze reus
bezig is geweest van op een afstand met grote
witte klodders de boel te bevuilen. Het lijkt
haast kunst.
Ze heeft haar witte jurk tot grote hoogte
opgetrokken zodat ze met een been in de
gootsteen kan staan. Ze trekt zich niets aan
van haar omgeving en bewerkt met een
nagelborstel haar mooie stevige vrouwelijke
onderbenen, die onder de witte spetters en
vegen zitten..
Net als de vloer zullen ze verscheidene wasbeurten nodig hebben, wil de witte waas
helemaal verdwijnen.
De overblijfselen van een dag werken met
het witte materiaal.
Verscheidene harnassen zijn er op het ijzeren
frame gemaakt, dat nadat het gepoetst en
gewreven is alleen achter zal blijven in de
donkere nacht.
Ton van Nispen.

