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Van de redactie
Deze uitgave is weer een bonte
verzameling geworden van artikelen geschreven door pas afgestudeerden en ingezonden stukken.
Erg blij zijn we dat we iedere
keer toch kopij in reserve mogen
hebben. Daardoor kan het echter
voorkomen dat we enige artikelen
pas in de volgende editie kunnen
plaatsen, excuses hiervoor.

Calciumfosfaatgips onder kunststofgips wordt veelvuldig op de
gipskamer gebruikt. In dit verslag wordt het onderzoek door
Arjan Oet beschreven die is uitgevoerd in het UMC te Utrecht.
De onderzoeksvraag luidde: geeft
gips onder kunststofloopgips
meer comfort dan een loopgips
bestaande uit enkel kunststof?

In het midden van deze uitgave
is weer een register opgenomen,
die een overzicht geeft in de tot
nu toe verschenen artikelen ed.
Een handig naslag werk.

De McConnell methode wordt
toegepast bij patiënten die
patello-femorale pijnklachten
hebben. Deze patiënten lopen
vaak al geruime tijd rond met
pijnklachten van de knie. Er is
vooral pijn bij het traplopen,
hurken en fietsen.

Michel de Vries heeft te kennen
gegeven geen tijd meer vrij te
kunnen maken voor het aanleveren van artikelen en is dus
gestopt als commissielid; Michel
dank voor je inzet de afgelopen
jaren.
Na een korte afwezigheid, zijn
we blij een gewaardeerd commissielid te mogen begroeten in de
vorm van Cor Gersen, werkzaam
in het VU Medisch Centrum te
Amsterdam. In het verleden heeft
Cor al veel artikelen verzorgd en
we hopen dat hij zijn enthousiasme weer zal oppakken.
Metatarsale fracturen kunnen
behandeld worden met een
onderbeenloopgips met teenplateau of met een gipsschoentje.
In dit artikel is de invloed van
de wijze van immobilisatie op de
consolidatie en op het comfort
onderzocht door Thijs Lampio
werkzaam in ziekenhuis De
Honte in Terneuzen.

verschijnsel, en de keuze van het
meest geschikte immobiliserende
materiaal is beschreven. Ook is
gekeken of de definitieve immobilisatie al snel kan worden gegeven en door de patiënt/familie
zelf kan worden verwijderd zodat
een bezoek aan het ziekenhuis
kan worden voorkomen.
Het toepassen van een hematoomblock bij reposities van een
distale radiusfractuur bij volwassenen, is een zeer gebruikelijk
methode op de Nederlandse
gipskamers en SEH afdelingen.
Deze handeling is echter niet
gestandaardiseerd en wordt in de
praktijk aangeleerd. Op basis van

Wijzer door Onderzoek!
Door de McConnell methode
kunnen de pijnklachtenklachten
verminderen. De methode
bestaat uit een tape en isometrische training van de musculus
vastus medialis. Een erg praktisch artikel geschreven door
Durky Bloembergen werkzaam
in het Anthonius Ziekenhuis te
Sneek.
Nicole van der Vlist uit de
Reinier de Graaf Groep te Delft
schreef een leuk artikel over de
torusfractuur van de distale radius,
welke vaak verward wordt met de
greenstickfractuur. De fractuur als

aangepast aan de belastbaarheid
van de weefsels. Algehele of
gedeeltelijke immobilisatie met
gips en/of kunststof is hiervoor
een veel toegepast middel. Nick
Guldemond, klinisch onderzoeker
werkzaam op de afdeling Orthopaedie van het Academisch
Ziekenhuis te Maastricht schreef
een artikel over de mobiliteit en
immobilisatie van de voet: gevolgen voor de voetzoolbelasting.
Na een scarf osteotomie werden
in ziekenhuis Gooi-Noord in
Blaricum, patiënten nabehandeld
met een gebruikelijk voetverband.
Opvallend was dat de gecorrigeerde
halluxhoek leek terug te zakken
in de weken na de operatie.
Voor Debby Blom reden om na
te gaan wat hiervan de oorzaak
zou kunnen zijn.

De voor de Golden Lister
Award genomineerde Maarten
Haneveer, beschreef een praktische
casus over het toepassen van een
literatuuronderzoek wordt een
flexiehandschoen die een mechabeschrijving gegeven van de beste nische behandelingsmethode is
uitvoering van deze handeling,
en valt onder de orthesiologie.
zodat het toedienen van een hema- Hoewel de flexiehandschoen al
toomblock meer is dan alleen een lange tijd bestaat is het niet iets
injectie in het fractuurhematoom. wat we met een grote regelmaat
Voor het optimale resultaat is een aantreffen op de gipskamer, mede
weloverwogen uitvoering nooddoor de prefabs die de industrie
zakelijk met aandacht voor de
aanlevert. Dit artikel beschrijft,
technische uitvoering, medicatie aan de hand van een casus, het
en eventuele complicaties. Een
principe en de uitvoering van een
erg interessant artikel van René
custom made flexiehandschoen.
van de Lugt.
Met vriendelijke groeten,
Binnen de orthopedische genees- namens de redactie,
kunde is het belangrijk dat de
Jelle Wijma
mechanische belasting wordt
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“Wie de schoen past trekke hem aan”
Metatarsale fracturen kunnen behandeld worden met een onderbeensloopgips met
teenplateau of met een gipsschoentje. De behandeling wordt meestal bepaald door de
behandelend specialist. In dit artikel is de invloed van de wijze van immobilisatie op
de consolidatie en op het comfort onderzocht.

Op de gipskamer van Ziekenhuis
De Honte in Terneuzen werden
deze fracturen meestal behandeld
met een onderbeensloopgips met
teenplateau (OBLG) of soms
met een gipsschoentje (GS).
Tijdens de eerste les Traumatologie op de landelijke opleiding
tot gipsverbandmeester (LOG)
gaf de docent aan dat rust “niks”
is en dat je bij een immobilisatie
je steeds moet afvragen wat je
kunt doen zodat de patiënt
zoveel mogelijk kan bewegen:
leven is bewegen.
Geprikkeld door deze opmerking
en die van patiënten welke vaak
met ongeloof reageren als je een
fractuur aan de voet gaat behandelen met een gips tot onder de
knie, vroeg ik mij af of er verschil
is in consolidatie van de metatarsale fracturen tussen de twee
behandelingen. Als tweede vroeg
ik mij af of er verschil is in draagcomfort bij een OBLG of een GS.
Op zoek naar relevante literatuur,
concludeerde ik dat er op het
gebied van de behandeling van
metatarsale fracturen niet zo heel
veel informatie te vinden was,
de meeste onderzoeken/artikelen
gingen alleen over de behandeling
van een fractuur van de vijfde
metatarsaal.

behulp van een OBLG dan wel
met een GS toe te passen.
De standaard immobilisatieduur
is 4 weken, daar is in het onderzoek ook van uit gegaan. Indien
de voet te gezwollen was voor een
behandeling met circulair gips
(OBLG of GS), kreeg de patiënt
voor een week een onderbeenspalk en werd de behandeling met
circulair gips daarna toegepast.
Als meetinstrument is een vragenlijst ontwikkeld en gebruikt.
Een deel hiervan (16 items, in te
vullen door de gipsmeester) had
betrekking op kenmerken van

de patiënt, de fractuur en het
verloop van de fractuurgenezing.
Daarmee wilde ik aantonen of er
verschil was in consolidatieduur
van de fractuur onder beide vormen van behandeling.
Ook wilde ik achter het comfort
van het dragen van de immobilisatie vorm komen. Deze scoringslijst (in te vullen door de
patiënt) bevatte vragen over de
hoeveelheid pijn die de patiënt
had ervaren, over het loopgemak
en over het zitcomfort (hoe het
aanvoelde). De meetmomenten
waren bij binnenkomst, na een

week, na twee weken en na vier
weken. De patiënt werd gevraagd
om op een schaal van 1 op 10
aan te geven hoeveel pijn hij/zij
had waarbij 1 stond voor helemaal geen pijn en 10 voor zeer
veel pijn.
Voor het loopgemak en zitcomfort werd een omgekeerde schaal
gehanteerd: 1 voor geen beperking en 10 voor zeer onprettig
lopen bij het loopgemak en bij het
zitcomfort 1 voor prettig/geen
last en 10 voor zeer onprettig/
zeer veel last.
>>

Figuur 1

Loopgemak bij groep patiënten behandeld met
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Loopgemak bij groep patiënten behandeld met een
gipsschoen

Methodologie

Het betreft een experimenteel
onderzoek. Er is voor gekozen
om een groep patiënten te
behandelen met een OBLG en
een groep patiënten te behandelen met een GS. Om te zorgen
voor een gelijke verdeling tussen
de beide behandelgroepen qua
leeftijd, geslacht en plaats van de
fractuur, is er voor gekozen om
afwisselend de behandeling met
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Onderzoekspopulatie

Tussen begin februari en eind
mei 2004 heeft het onderzoek
plaatsgevonden. In deze periode
zijn 14 patiënten gezien met een
fractuur aan een of meerdere
metatarsalia die in aanmerking
kwamen voor conservatieve
behandeling. Leeftijd was geen
exclusiecriterium.
Patiënten met een proximale
schachtfractuur van metatarsale
V (Jones fractuur) werden geexcludeerd van het onderzoek,
omdat deze altijd behandeld
werden met een OBLG. Ook
patiënten met dislocatie aan een
of meerdere metatarsalen werden
geëxcludeerd voor het onderzoek.

Zitcomfort bij groep patiënten behandeld met
onderbeenloopgips
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Zitcomfort bij groep patiënten behandeld met een gipsschoen
6

5

4

Resultaten

2

Gezien de kleine getallen kunnen
geen harde conclusies aan de uitkomsten verbonden worden. De
verschillen worden genoemd.

0

2. Comfort bij beide
behandelingen:
Hierin leek wel een verschil te
merken. Opvallend is te noemen
dat de pijnbeleving bij de groep
patiënten behandeld met een
OBLG over de totale periode
steeds groter was dan bij de
groep patiënten behandeld met
een GS. Tegen het einde van de
behandeling bleek de pijnbeleving tussen beide groepen toch
nagenoeg gelijk te zijn.
Bij de groep patiënten, behandeld met een OBLG werd het
loopgemak minder beoordeeld
dan bij de groep patiënten
behandeld met een GS (fig. 1).
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1. Consolidatieduur bij beide
behandelingen:
Er was geen duidelijk verschil in
consolidatieduur tussen een metatarsale fractuur die behandeld werd
met een OBLG of een metatarsale
fractuur die behandeld werd met
een GS. In beide gevallen waren
er respectievelijk 3 en 2 patiënten
waarbij de standaard immobilisatie
duur van 4 weken onvoldoende
was. Na nog eens 2 weken immobilisatie te hebben toegepast was
ook hier sprake van genezing.
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Figuur 2

Drie patiënten, behandeld met
een OBLG, gaven aan helemaal
geen beperking met het lopen te
hebben tegenover 6 patiënten,
behandeld met een GS. Ook was
er verschil tussen beide groepen
te zien als het ging om het zitcomfort (passing) (fig. 2). De groep
patiënten behandeld met een GS
gaf aan een beter zitcomfort te
ervaren dan de groep patiënten
behandeld met een OBLG.
Conclusie en aanbeveling

Voor de genezing van de fractuur
maakt het niet uit hoe deze
behandeld wordt. Comfort
speelt vandaag de dag echter
een steeds grotere rol. Zo ook
bij een gipsbehandeling. Uit
de reactie van patiënten, behandeld met een GS, blijkt dat deze
vorm van immobiliseren sociaal
wenselijk is. Er worden positieve
reacties geuit. Bij een behandeling met een OBLG wordt vaak
met ongeloof gereageerd. Als
bijkomende voordelen van de
GS boven het OBLG kunnen
worden genoemd:

geen noodzaak voor tromboseprofylaxe, omdat de functie
van de kuitspier bij de GS
behouden blijft.
● doordat de enkel vrij blijft bij
een GS blijft het normale looppatroon nagenoeg gehandhaafd. Bij een OBLG wordt
het normale looppatroon verstoord.
● navraag bij vier grote verzekeringsmaatschappijen (OHRA,
FBTO, Unive, RVS) leert dat
autorijden met een gips aan
de voet waarbij de enkel kan
bewegen toegestaan is. De
behandelend specialist moet
wel toestemming geven en
de patiënt moet wel volledig
kunnen belasten.
●

Als enig nadeel zou genoemd
kunnen worden dat aanleg van
een GS arbeidsintensiever is.

7

Als aanbeveling zou ik willen
voorstellen om alle metatarsale
fracturen die voldoen aan de
criteria voor conservatieve
behandeling te behandelen
met een GS.
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Gips onder kunststofgips
Een experimenteel gerandomiseerd kwalitatief onderzoek.
Calciumfosfaatgips onder kunststofgips wordt veelvuldig op de gipskamer gebruikt. In dit verslag wordt het onderzoek
beschreven dat in het kader van de eindcriteria van de LOG-opleiding is uitgevoerd in het UMC Utrecht.
Als onderzoeksmethode is gekozen voor een experimenteel gerandomiseerd kwalitatief onderzoek
met twee onderzoeksgroepen.
Binnen de beroepsgroep van de
gipsverbandmeester, en ook daarbuiten, staat het zogenaamde
hygroscopische en hydrofiele
effect van calciumsulfaatgips
niet ter discussie. Bij meerdere
collega’s bestaat echter ook de
overtuiging dat door het gebruik
van gips onder kunststofgips het
comfort van bijvoorbeeld een
onderbeenloopgips verbetert.
De vochtregulatie maar ook de
pasvorm/fitting zou verbeteren.
Hierdoor verbetert het comfort
van het loopgips ten opzichte
van gipsen die enkel uit kunststof
zijn opgebouwd.
De onderzoeksvraag luidde: geeft
gips onder een kunststof loopgips
meer comfort dan een loopgips
bestaande uit alleen kunststof?
Comfort wordt in dit onderzoek
bepaald door de volgende criteria:
● mate van transpiratie,
● mate van maceratie,
● ruiken van het gips,
● voelen van oneffenheden/ribbels,
● plakken van de kous aan de huid,
Grafiek 1

schuiven van de voet in het gips,
hebben van jeuk,
● ontstaan van huidlaesies.
Welk immobilisatie materiaal
het meeste (draag)comfort biedt,
wordt in het onderzoek vertaald
in een H0 en H1 hypothese nl.:
H0: het maakt geen verschil in
comfort of je gips met kunststof
of enkel kunststof gebruikt
(p > 0,05),
H1: het maakt wel verschil in
comfort of je gips met kunststof
of enkel kunststof gebruikt
(p < 0,05).
Daarnaast wordt gekeken of er
onderlinge verbanden bestaan
t.a.v. bijvoorbeeld het ontstaan
van jeuk, irritatie, maceratie en
stank door vocht.
●
●

Methode

Als onderzoeksmethode is gekozen
voor een experimenteel gerandomiseerd kwalitatief1 onderzoek.
De onderzoeksgroep is in twee
groepen verdeeld:. een experimentele groep (gips en kunststofgips)
en een controle groep (kunststofgips). Alle onderzochte patiënten
zijn ad random gekozen. Hierbij
worden de patiënten om de beurt
toegewezen aan een bepaalde groep,
aangezien de hele onderzoekspopu-

Heeft u last van jeuk gehad onder het gips?

latie bij aanvang van het onderzoek nog niet voorhanden was.
Onderzoek heeft plaats gevonden
van 6 november 2003 tot en met
19 mei 2004.
De volgende criteria waren van
toepassing:
a. Inclusiecriteria:
- leeftijd ≥ 17 jaar
- letsel/ fracturen aan
onderbeen/ enkel/ voet
- onderbeen loopgips +
teenplateau geïndiceerd/
voorgeschreven.
b. Exclusiecriteria:
- leeftijd < 17 jaar
- huidziekten in de anamnese
- gestoorde wondgenezing
- gestoorde mobiliteit vóór
trauma
- Diabetes Mellitus ulcus
- geen follow up mogelijk.
De immobilisatie moet minimaal
3 en maximaal 4 weken blijven
zitten.
Het gips of combinatiegips mag
een half uur na aanleggen belast
worden!
61 patiënten zijn geïncludeerd,
50 patiënten hebben het volledige
onderzoek doorlopen.
Van de 50 onderzochte patiënten
Grafiek 2

30

Resultaten

Voor de resultaten wordt verwezen
naar de grafieken. Daarnaast is er
ook een analyse van mogelijke
verbanden gemaakt. Van alle
uitkomsten is de significantie
berekend met behulp van het
SPSS statistische computerprogramma (Chi-Square Test).
>>

Bent u tevreden over het loopcomfort?
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kregen 25 patiënten een combinatiegips en 25 patiënten een
kunststofgips. Onder de onderzochte personen bevonden zich
28 mannen en 22 vrouwen. De
jongste patiënt was 18 jaar en de
oudste 71 jaar. De gemiddelde
leeftijd lag op 42 jaar.
De gemiddelde immobilisatieduur was 23 dagen (min. 21,
max. 28 dagen).
De meeste immobilisaties
werden aangelegd bij patiënten
met een Weber B, voetwortel
of een metatarsale fractuur,
enkeldistorsies en plastiken.
Als meetinstrument is gekozen
voor een patiëntenenquête met
daarnaast een observatiescorelijst
voor de gipsverbandmeester.
Aanvullend aan deze lijst is een
criterialijst verbonden, met
daarin vastgelegde normeringen.
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1 Kwalitatief: omdat gegevens die gezocht worden betrekking hebben op het beschrijven van ervaringen/ opvattingen/ verschijnselen en eigenschappen.
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Grafiek 3

Ruikt het gips onaangenaam?

Grafiek 4
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Is de fitting van het gips nog goed?
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Met de CST worden celfrequenties die gevonden zijn vergeleken
met de frequenties die gevonden
zouden kunnen worden op basis
van toeval.
Van belang hierbij is de gevonden
p-waarde, waarbij geldt:
P>0,05: er is géén significant
verschil aangetoond; dus H0hypothese wordt aanvaard.
P<0,05: er wordt een significant
verschil aangetoond; dus H1hypothese wordt aanvaard.
Enige voorbeelden van uitkomsten op onderzoeksvragen:
1. veel patiënten geven aan last
van jeuk onder hun gips te
hebben gehad. Bij 40% van
de kunststofgipsen en 32%
bij de combinatiegipsen is dit
het geval (p-waarde= 0,556).
2. het loopcomfort scoort goed;
80% bij kunststof- en zelfs
92% bij combinatiegipsen is
tevreden over het loopcomfort
van het gips (p-waarde=0,221).
3. de gipsverbandmeester vindt
in 48% van de kunststof- en
in 28% van de combinatie-

gipsen de reuk onaangenaam
bij het verwijderen van het
gips (p-waarde= 0,145).
4. de fitting van de gipsen is in
de meeste gevallen goed te
noemen. Speling ter hoogte
van de malleoli zien we bij
kunststof- in 20% en bij
combinatiegips in 12% van de
gevallen (p-waarde= 0,440).
Wat opvalt is dat het combinatiegips vrijwel overal (iets) beter
scoort dan het kunststofgips,
echter nergens is het gevonden
verschil significant. Dit heeft ws.
mede te maken met de relatief
kleine onderzoeksgroep. Mogelijk
dat de gevonden verschillen wel
significant zijn als de onderzoeksgroep groter geweest zou zijn.
Bij de analyse van mogelijke
verbanden staan vier uitkomsten
op de voorgrond.
1: als de voet in spits in het gips
staat, bestaat er een grote kans
dat de patiënt niet tevreden is
over het ‘loopcomfort’ van het
gips (p-waarde= 0,030).
2: als het gips nat is geweest,
bestaat er een zeer grote kans

Immobilisatiemethode: S (experimentele groep)

kunststofgips

combinatiegips

dat het gips onaangenaam ruikt
(p-waarde= 0,017).
3: de neus van de gipsverbandmeester net zo goed is als die van
de gemiddelde patiënt want als
de gipsverbandmeester het gips
onaangenaam vindt ruiken denkt
de patiënt daar vaak het zelfde
over (p-waarde= 0,042).
4: als de transpiratie van de voet
erger is met gips, bestaat er een
grote(re) kans op het krijgen van
jeuk (p-waarde= 0,034).
In het voorafgaande gaat het
voornamelijk over zaken waar
menig gipsverbandmeester nu
al van uit gaat, echter, aangezien
alle uitkomsten bij de analyse van
verbanden hierbij ook significant
zijn, mogen ze dus nu ook als
waar en bewezen geacht worden.

combinatiegips is dit verschil
nergens significant (p-waarde >
0,05), en is dus de H0 hypothese
aanvaard en de H1 hypothese
verworpen.
Gezien de uitkomsten van dit
onderzoek is het gebruik van
combinatiegips toch te overwegen. Immers, combinatiegips
scoort minstens zo goed als
kunststofgips en is daarbij óók
nog 25% goedkoper dan bij de
toepassing van alleen kunststof.
De resultaten laten bijna over
de gehele linie een voordeel zien
ten voordele van combinatiegips,
echter nergens is dit verschil
significant.
In februari 2005 is dit onderzoek
voortgezet in het UMC Utrecht
om de onderzoekspopulatie uit
te breiden.

Bespreking

De conclusie van dit onderzoek
luidt dat het gebruik van calciumgips onder een kunststofloopgips
niet comfortverhogend werkt.
Ondanks dat er bij vrijwel alle
data wel een verschil wordt
gevonden in het voordeel van

Arjan Oet,
gipsverbandmeester
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3508 GA Utrecht
e-mail: a.oet@azu.nl

Immobilisatiemethode: K (controle groep)

Materiaal

Firma

Materiaal

Firma

katoenen kous
polstering: 1 á 2 laag synthetische
polster watten

Spronken

katoenen kous

Spronken

3M

polstering: 1 á 2 laag synthetische
polster watten

3M

1 á 2 laag polyurethaan pré-tape

Tensoban/BSN Medical

1 á 2 laag polyurethaan pré tape

Tensoban/BSN Medical

1 rol gips 10 of 12cm uitgewaaierd
onder voet en tenen

Biplatrix/BSN Medical

2 rollen kunststofgips 4inch

Deltacast/Johnson & Johnson

1 rol kunststofgips 3inch voor teenplateau

Deltacast/Johnson & Johnson

1 rol gips 10 of 12cm vanaf MTP
gewrichten naar proximaal

Biplatrix/BSN Medical

1 rol kunststofgips 4inch van proximaal
naar distaal

Deltacast/Johnson & Johnson

1 rol kunststofgips 4inch van distaal
naar proximaal, incl. teenplateau

Deltacast/Johnson & Johnson
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Durky Bloembergen

De McConnell methode
bij patello-femorale pijnklachten
De McConnell methode wordt toe gepast bij patiënten
die patello-femorale pijnklachten hebben. Deze patiënten
lopen vaak al geruime tijd rond met pijnklachten van de
knie. Er is vooral pijn bij het traplopen, hurken en fietsen.
Door de McConnell methode kunnen de pijnklachten
verminderen. De methode bestaat uit een tape en isometrische training van de musculus vastus medialis.
Figuur 1

Geschiedenis McConnell
methode

De McConnell methode is ontwikkeld door Jenny McConnell.
Zij is als arts verbonden aan het
Sport, Science & Research
Centre op de campus van het
Cumberland College of Health
Sciences te Lidcombe, Australië.
Deze therapie richt zich op de
biomechanische factoren die de
patellasporing negatief kunnen
beïnvloeden. Er moeten verschillende componenten worden
gecorrigeerd met behulp van een
tapetechniek. Allereerst wordt
door de tape de patella gerepositioneerd, waardoor de pijn kan
verminderen; aansluitend vindt
training van de musculus vastus
medialis plaats door de fysiotherapeut instructies van.

Pathofysiologie

Het is een veel voorkomende
klacht. De pijn zit in de omgeving van de patella, maar kan
ook in de hele kniegewricht
gevoeld worden. De pijn wordt
vaak versterkt door gebogen
belasting zoals hurken, sport,
traplopen en fietsen.
Vaak is de behandeling van deze
patiënten moeilijk, omdat men
geen goede behandelingsmethode
kent of met een behandelingsmethode niet het gewenste resultaat bereikt. Deze patiënten blijven terug komen bij de specialist.
Het blijkt in de praktijk dat bij
patiënten die behandeld worden
met de McConnell methode de
klachten veelal verminderen.
Om de McConnell methode te
kunnen toepassen is begrip van de
werking van de patello-femoraal
gewricht een voorwaarde.
Patello Femorale
Pijnsyndroom/Chondrom
alacia Patella (CMP)

CMP is een verweking, atrofie
en/of scheuring van het kraakbeen aan de achterzijde van de
patella. Dit kan worden aangetoond tijdens onderzoek hetzij
direct, hetzij indirect middels
arthroscopie of MRI.
Patello-femorale gewrichtsreactiekracht (PFJRF) is gelijk en tegengesteld aan het resultaat van de
quadriceps spanning en de patellapeesspanning. Wanneer de flexie
van de knie toeneemt, neemt de
PFJRF ook toe. Omdat de hoek
tussen de quadriceps en de
patellapees kleiner wordt, wordt
de resulterende kracht groter, en
bij toenemende flexie wordt een
groter quadriceps koppel vereist
om het ‘flexie-moment’ van de
romp te weerstaan.

Figuur 2: Q-brace
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Dit betekent een krachtstoename
tijdens lopen van 0.5 maal, bij
traplopen van 3-4 maal en bij
hurken van zelfs 7-8 maal het
lichaamsgewicht.
Een belast gewricht moet de
druk-spanning minimaliseren
door het contactoppervlak te
vergroten en een solide georganiseerde steunende structuur
van het kraakbeenweefsel.
Symptomen

De symptomen van PatelloFemorale Pijnsyndroom zijn:
● diffuse pijn aan de voorkant
van de knie
● verergerde pijn bij traplopen
bij langdurig zitten met gebogen knie (zg. theaterknie)
● crepitus
● ‘giving way-reflex’ door
relaxatie van de quadriceps
● zwelling is belangrijk
● pseudoslotklachten; met
patello-femorale slotklachten
kan de patiënt de knie
‘unlocken’ in tegenstelling tot
het op slot gaan dat gezien
wordt bij meniscus pathologie.
Functie van de patella

De functie van de patella is dat
deze door zijn ligging het moment
van de quadriceps vergroot door
het verlengen van de hefboom.
De patella moet zodanig
geplaatst zijn dat het beweegt in
de groeve tussen de trochlea van
de femur. Gedurende de eerste
20 graden flexie endoroteert de
tibia waardoor de patella tussen
de trochlea van het femur wordt
getrokken; het eerste articulaire
contact wordt op dat moment
gemaakt.Door deze tibia endorotatie wordt de Quadricepshoek (Q- angle) verkleind (fig.1).
Daarna volgt de patella de richting van de groeve totdat de knie
90 graden gebogen is. Voorbij de
90 graden verplaatst de patella
zich wederom lateraal over de
>>
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Het aanleggen van de tape
Materialen: Fixomull stretch en Leukotape P.
Alvorens de tapebehandeling begint dient uitgezocht te zijn wat
de stand van de patella is.
1 Na een nauwkeurige bepaling van de stand van de patella
door arts kan de knie ingetaped worden
2 Indien nodig de knie scheren
3 Plak twee stroken Fixomull stretch zodanig over de knie,
dat de patella volledig bedekt is
4 Bepaal nogmaals de stand van de patella
5 Corrigeer de verkeerde stand van de patella door een strook
Leukotape P van het midden van de knieschijf naar de knieholte toe te plakken. Schuif de huid met de duimen van de
binnenzijde van de patella en bevestig dan de strook tape
6 Corrigeer het schuiven van de patella door een strook tape
van de buitenkant van de patella naar de binnenkant van de
knie te plakken. Schuif opnieuw de huid naar het midden
van de patella en bevestig dan de strook tape
7 Corrigeer de rotatie van de patella. In dat geval gaat het om
exorotatie: fixeer de tape in het midden op de onderste helft
van de patella en draai de patella vanaf de zijkant naar binnen
toe, terwijl u de tape in de zelfde richting trekt en vervolgens
vastzet
8 Controleer de stand opnieuw, om er zeker van te zijn dat de
patella recht ligt.
9 Indien de patella niet parallel aan het dijbeen ligt, is een extra
strook tape nodig ter correctie (zie stap 5)
10 Voer nu de beweging uit die tevoren pijn deed. Indien de pijn
niet noemenswaardig verlicht wordt dan overleggen met de arts.

laterale condyle totdat bij volledige flexie de laterale condyle van
het femur volledig wordt bedekt
door de patella en de medialle
condyle onbedekt is.
De tordering van het tibiafemorale gewricht tijdens strekking dwingt de tibia tot exorotatie
ten opzichte van het femur,
waardoor het tuberositas tibiae
gelateraliseerd wordt. Als de knie
volledig gestrekt is en de quadriceps gecontraheerd zijn, wordt
een valgus-stand geproduceerd
op het moment dat de patella
vrij is van de trochlea begrenzing.
De laterale verplaatsing in dit
stadium wordt tegen gegaan door
het mediale retinaculum, de vastus
medialis en het prominerende
deel van het laterale trochlea
gewrichtsoppervlak.
Elke disbalans in dit krachtenpatroon zal de patella naar lateraal doen verschuiven.

Oorzaken van het pathologische
glij-patroon van de patella
● toename van de Q-hoek, dit
is de hoek die gevormd wordt
tussen de lijn die het midden
van de patella met het midden
van de tuberositas tibiae verbindt, en de lijn tussen de
spina iliaca anterior en het
midden van de patella (fig.1)
● strakke, gespannen laterale
structuren
● insufficiëntie van de Vastus
Medialias (VM )
● dysplasie
● verkorte en/of gespannen
hamstrings en gastronemius
spieren
● geproneerde voet
● de verhouding tussen de lengte
van de patellapees en de hoogte
van de patella; bij patella alta
is er sprake als de lengte van de
patellapees 20% meer bedraagt
dan de hoogte van de patella.

Dit komt meer voor bij vrouwen en gaat veelal gepaard met
congenitale subluxatie van de
patella.
● bij patella baja is de pees meer
dan 20% korter dan de hoogte
van de patella.Treedt veelal op
als complicatie bij reconstructie
van de voorstekruisband met
name als het extensie mechanisme onvoldoende hersteld.
● insufficiëntie van de VM.
De behandeling bij
patello-femorale pijn

Het doel van de protocollaire
behandeling is allereerst het
normaliseren van de patellapositie door het oprekken van
te strakke laterale structuren
en verandering van het actieve
patroon van de VM, en daarnaast het verbetering van de
onderbeen mechanica, zowel de
positie en de functie van de voet
als de bekkenfunctie.
De diagnose wordt gesteld door
de orthopeed, waarna hij een verwijzing voor de fysiotherapeut
schrijft. De gipsverbandmeester
of fysiotherapeut zal de patiënt
tapen. Deze tape blijft ongeveer
2 tot 3 dagen zitten en wordt
3 keer vervangen.
De patiënten mogen nooit
oefenen met pijn en/of irritatie,
als de pijn blijft moet de tape
veranderd worden. Blijft de pijn
dan stoppen met de activiteit en
overleggen met specialist.

Durky Bloembergen,
gipsverbandmeester
Casting Group
Werkzaam:
- Antonius Ziekenhuis Sneek
- Wilhelmina Ziekenhuis Assen
- Delfzicht Ziekenhuis Delfzijl
e-mail: d.bloembergen@
antonius-sneek.nl
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De patiënt weet meestal na de
eerste tape al of het succesvol is
of niet.
Als de pijnklachten verdwijnen
door middel van tapen kan de
orthopeed een Q-brace (fig. 2)
voorschrijven. Deze brace wordt
jammer genoeg niet vergoed
door de zorgverzekeraar.
De tape en later de brace wordt
gegeven of gedragen tijdens activiteiten waar de pijnklachten bij
optreden en tijdens het trainen
van de VM om zodoende de
patella actief beter te laten sporen
en de laterale structuren beter op
lengte krijgen.
Wanneer de VM even sterk is
als de VL in het hele gebied en
tijdens inspanning is de tape of
brace niet meer nodig. Vaak zal
het dragen van de tape of brace
tijdens dagelijkse arbeid al snel
afnemen maar nodig blijven bij
langdurig sporten en bij hogere
belasting. De oefeningen voor
de beenspieren moeten wel
doorgaan.
Literatuur
1 Leukotape P combi pack BSN medical
(Pty) Ltd.
2 J.McConnell. Dokumentatiemap
McConnell-programma BSN medical
Almere, 1998.
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Nicole van der Vlist

De torusfractuur
De torusfractuur van de distale radius wordt vaak verward met de greenstickfractuur.
De fractuur als verschijnsel en de keuze van het meest geschikte immobiliserende materiaal
maakte dat ik mij zelf meer wilde verdiepen in de behandeling van deze fractuur.
Als gipsverbandmeester word je
gefascineerd door de uiteenlopende
wijze van behandeling van een
fractuur. De ene fractuur wordt
ogenschijnlijk net iets te kort van
gips voorzien, terwijl de andere
fractuur mogelijk veel te lang
geïmmobiliseerd wordt.
Als voorbeeld hiervan zien we de
behandeling van de torusfractuur.
Dit is een fractuur die alleen bij
kinderen voorkomt en eigenlijk
geen echte botbreuk is. De fractuurverschijnselen uiten zich
vooral in pijn en dat is eigenlijk
ook het enige wat door immobilisatie behandeld wordt. Van de
fractuur is bekend dat deze niet
zal disloceren en zwelling door
fractuurhematoom zich niet tot
nauwelijks voordoet.
Ik ging op zoek naar een kindvriendelijke en efficiënte behandeling waarbij sprake zou zijn
van `one-stop-visiting`. Het
door de ouders zelf verwijderen
van de immobilisatie na 2-3
weken was één van de te onderzoeken doelstellingen.
Als basis voor het onderzoek
dienden enkele artikelen die
ik aantrof op Internet.
Aan de hand van het recent
Figuur 1

Figuur 2

tot stand gekomen beroepsdeelprofiel heb ik mij verdiept in de
verschillende rollen die van de
gipsverbandmeester mogen worden verwacht en met behulp van
deze gegevens heb ik mijn onderzoek onderbouwd.
Torusfractuur

Een torusfractuur is een geringe
knikstand van het bot. De cortex
wordt aan één zijde in elkaar
gedrukt waardoor er een vouw
ontstaat. Het periost is volledig
intact.
De behandeling is conservatief
waarin een gipsspalk voor 2-3
weken volstaat. Er is geen röntgencontrole meer nodig en de
prognose is goed1.
ad.1: geen greenstick fractuur!
Bij een greenstick fractuur is het
periost en de cortex aan één zijde
nog intact. Botcontact blijft
meestal bestaan. Hierin is het
onderscheid tussen de torus- en
de greenstickfractuur eigenlijk
volledig duidelijk gemaakt.
In geval van niet acceptabele
dislocatie dienen de intacte
periost en cortex eigenlijk te
worden `verscheurd` door
middel van een repositie om
redislocatie van de fractuur te
voorkomen. Röntgencontrole
is bij gereponeerde fracturen
veelal aangewezen.
In geval van niet gedisloceerde
fracturen kan een mildere behandeling worden ingezet. De
behandeling bestaat afhankelijk
van het type fractuur uit 3-6
weken immobilisatie in gips en
de prognose is goed1.
ad2: herkomst
De naam torus is afkomstig van
het Griekse woord tora wat ring
betekent.
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De radiologische weergave van
de fractuur is vergelijkbaar met
de onderkant van een Griekse zuil.
De band die aan de basis van een
zuil loopt (fig. 1) vindt men terug
op de voor-achterwaartse röntgenfoto van de torusfractuur (fig. 2).
Verder wordt de term torus
gebruikt in de wiskunde om een
driedimensionaal ringvormig
figuur aan te duiden die ook
wel donut wordt genoemd.
Met deze gegevens is opzoek
gegaan naar een bijpassende titel
voor het onderzoeksverslag. En
door de ontdekking van deze
betekenis viel de keuze direct op
de Nederlandse vertaling van een
prachtig boek van J.R.R. Tolkien,
“In de ban van de ring”.
Het onderzoek bracht me in de
ban van een ring, namelijk de
torus die röntgenologisch zichtbaar is bij de torusfractuur. Ik
hoop dat men door het onderzoek
gestimuleerd wordt om zich te
ook te verdiepen in de details van
de polsfracturen bij kinderen.
Het onderzoek

Er werden totaal 16 kinderen geincludeerd in 3 maanden tijd. Zij
kregen een semi-rigide cast voor
3 weken en die door de ouders
zelf thuis zelf werd verwijderd in
plaats van op de gipskamer.
De kinderen in dit onderzoek
waren niet ouder dan 12 jaar en
hadden een fractuur van de distale
radius, type torus. Zoals al
beschreven betreft dit een fractuur zonder of met slechts minimale dislocatie. Er werd een
röntgenfoto gemaakt om dit vast
te stellen.Verder was het belangrijk dat er geen ander onderliggend lijden aanwezig was.
Natuurlijk moest de ouder toestemming geven om mee te doen
aan het onderzoek.
>>
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De opzet was duidelijk: het kind
kreeg direct via de SEH van de
gipsverbandmeester voor drie
weken het semi-rigide kunststofgips. De ouders werden geïnstrueerd hoe deze cast kon worden
verwijderd. De afspraak werd
gemaakt dat telefonisch één dag
na het verwijderen geinformeerd
zou worden hoe het was verlopen
en hoe het kind het maakte. Zo
kon in geval van onzekerheid de
patiënt de dag erna terugbesteld
worden op de polikliniek. Deze
informatie werd ook schriftelijk
aan de ouders meegegeven. Naast
deze informatie over de torusfractuur en over het verwijderen
van de semi-rigide cast kreeg
men een vragenlijst, zodat zij
zich konden voorbereiden op
de vragen die telefonisch zouden
worden gesteld.
Conclusies

Kijkend naar de resultaten van
het onderzoek kan het volgende
worden geconcludeerd.
- Drie weken een goed passende
functionele stabilisatie is voldoende tot ruim voldoende.
Er waren zelfs 2 patiënten van
de 16 die vroegtijdig het gips
verwijderd hadden.
- Er komen zelden tot geen problemen voor met de functionele
stabilisatie.
Het afwikkelen gaf bij 2 patiënten van de 16 moeilijkheden.
Er kan geconcludeerd worden
dat het afwikkelen in de thuissituatie goed te doen is.
- De beweeglijkheid van de pols
na de behandeling in een functionele stabilisatie is voldoende,
maar wordt als vreemd
omschreven. Het kind vindt
zijn arm raar, maar went weer
zeer snel aan de situatie.
- De beweeglijkheid van de pols
na een dag is verbeterd en
acceptabel.
- De verwijdering van de functionele stabilisatie wordt positief
ervaren door de onderzochte
populatie. Door een enkele
ouder wordt het als vervelend
en moeilijk omschreven. Hier
was overigens afgeweken van

de voorgeschreven afhaal
procedure.
- Het aantal ziekenhuisbezoeken
werd door iedereen als ruim
voldoende omschreven: hoe
minder hoe beter!
- Als aanbevelingen en tips
werden genoemd een beter
afwikkelingsysteem van de
functionele stabilisatie en
een vermindering wachttijd
op de SEH-afdeling.
Discussie

Discussiepunten komen vooral
naar voren als we kijken naar
de materiaalkeuze waarmee de
fractuur behandeld wordt en de
redenen waarom er voor deze
materialen gekozen wordt.
In ons beroepsprofiel wordt
beschreven dat: iedere leeftijdgroep zich kenmerkt door specifieke
zorgvragen. De populatie waar dit
onderzoek om draait is jong en
vindt het ziekenhuis vaak eng en
de ouders zien op tegen de vaak
voorkomende wachttijden in de
ziekenhuizen. Er moet dus iets
gemaakt worden wat de functie
zo min mogelijk beperkt en eist
dat in de thuissituatie eenvoudig
kan worden verwijderd. De
behoefte van de zorgvrager en
de ouder is het zo min mogelijk
bezoek brengen aan de gipskamer
c.q. het ziekenhuis en het zo min
mogelijk in contact komen met
dingen die angst kunnen opwekken zoals een oscillerende zaag.
De taak van de gipsverbandmeester is de zorgvrager te begeleiden bij diverse gemoedstoestanden
zoals bijvoorbeeld angst voor de
behandeling. De fractuur laat het
toe om behandeld te worden in
een goed passende functionele
stabilisatie, dus waarom zouden
we als gipsverbandmeesters niet
gebruik maken van deze mogelijkheden en een groot deel stress
wegnemen bij deze jonge groep
zorgvragers? Het kind kan
behandeld worden met een
semi rigide cast. Deze wordt met
weinig lagen en direct op de kous
aangelegd volgens de gebruiksaanwijzing van dit materiaal. Let
wel: Geen watten onder de semi

rigide cast aanleggen. Dit is niet
noodzakelijk en zelfs af te raden,
omdat de functie van de semirigide cast, zoals het aanpassen
aan het spiervolume, hiermee
afgezwakt wordt.
De juiste keuze van (im)mobilisatie het leven van de zorgvrager op
een positieve manier kan beïnvloeden. Het beroepsprofiel geeft aan
dat het gebruik van de juiste
materialen bij de juiste indicatie
dient te worden gestimuleerd.
Het zal het leven van de zorgvrager op een positieve manier
beïnvloeden. Het klinkt misschien wat zwaar maar voor een
kind kan het wel of niet zagen
van het gips van groot belang
zijn.
Uit dit alles kunnen we concluderen dat we bewust moeten zijn
welke behandeling we toepassen
bij welke fractuur. Dat betekent
dat bij de beschreven torusfractuur, een minimale opstroping
van de cortex zonder dislocatie
en zwelling, we direct een goed
passende functionele stabilisatie
kunnen toepassen. Ik baseer dit
op de deskundigheid als gipsverbandmeester, de geringe complexiteit van de fractuur onder
verwijzing naar de kerntaken
zoals beschreven in het beroepsdeelprofiel.
Een ander punt wat aan het licht
kwam was de vroegtijdige slijtage
van de immobilisatie, voornamelijk in de handpalm. Dit komt
vaak doordat de pijnklachten
afnemen en het kind er weer alles
mee gaat doen.
Vooral doordat de cast in de
handpalm vaak zo versleten was
bracht dit problemen met zich
mee tijdens het afwikkelen van de
cast doordat deze afbrak tijdens
het afwikkelen. Gezocht zou
moeten worden naar een betere
functionele stabilisatie of aanlegtechniek ervan of naar een
andere verwijderingmethode.
Aanbevelingen

Om tot betere resultaten te
komen zou het onderzoek in het
bijzonder op het gebied van de
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verwijdering van de functionele
stabilisatie verbeterd kunnen
worden. Er zou gedacht kunnen
worden aan het ontwikkelen
van een afneembare stabilisatie.
Hiermee kunnen we ook de
mogelijkheid onderzoeken of
de immobilisatie eventueel al
eerder af zou kunnen. Door een
afneembare spalk kunnen de
ouders en de zorgvragers zelf,
onder in het onderzoek vastgestelde richtlijnen, experimenteren hoe de functie en pijn van
de onderarm zich ontwikkelen.
Op het vakgebied van de gipsverbandmeester zou er nader onderzoek gedaan kunnen worden.
Een onderzoek naar welk materiaal het best bij welke fractuur
gebruikt kan worden zou interessant zijn. Ook de manier waarop
de materialen het best gebruikt
kunnen worden zou interessant
zijn om te onderzoeken.
Het bijhouden van actuele vakinhoudelijke ontwikkelingen is
noodzakelijk. Het bekend zijn
met de inhoud van het beroepsdeelprofiel is van groot belang
voor de gipsverbandmeester en
zijn visie op het uitgeoefende
beroep.
Samenvatting

Kinderen op de gipskamer vragen
om extra aandacht. Zij ervaren
een bezoek aan het ziekenhuis
vaak als onprettig en vinden het
beangstigend. Een torusfractuur
van de distale radius is een vaak
voorkomende breuk bij kinderen. De behandeling van deze
fractuur is in mijn ogen vaak te
veel omvattend en vooral kindonvriendelijk.
Om mijn mening te kunnen
onderbouwen om zo tot een
mogelijk nieuwe en efficiëntere
behandeling te komen voor de
torusfractuur, heb ik mij verdiept
in twee artikelen die ik tijdens
het vooronderzoek gevonden heb
op Internet. Aan de hand van
deze artikelen ben ik mij gaan
verdiepen hoe ik in mijn ziekenhuis een begin zou kunnen
maken aan een efficiëntere
>>
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behandeling van de torusfractuur. Onderzoeksvraag is dan
ook: “Kan de behandeling van de
torusfractuur efficiënter?” Vanuit
hier ben ik mijn probleemstelling gaan formuleren om zo tot
een juiste doelstelling te komen.
Op basis van eigen observatie en
op basis van eerder gepubliceerde
medische artikelen kom ik tot de
volgende probleemstellingen:
● Wordt de patiënt met de torus
fractuur overbehandeld?
● Heeft de patiënt een te frequent ziekenhuis bezoek veel
al gepaard gaand met een
onnodige lange wachttijd?
De doelstelling die hierbij gevormd werd is: “De bezoeken aan
het ziekenhuis door patiënten
met een torusfractuur te reduceren door het toepassen van een
direct goed passende functionele
stabilisatie zoals softcast“.
Ik heb een quasi-experimenteel
onderzoek gedaan met een toet-
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sende aard, want ik wil datgene
wat ik denk toetsen aan de werkelijkheid. In het onderzoek zijn
kwalitatieve en kwantitatieve
stromingen verwerkt. Op deze
manier worden de voordelen van
kwalitatief onderzoek (diepgang,
ervaringen en opvattingen registeren) en kwantitatief onderzoek (aantal en representativiteit)
gecombineerd. Deze twee zijn
in de resultaten gecombineerd.
De populatie waren kinderen tot
en met twaalf jaar met een torusfractuur van de distale radius en
zijn met een gelegenheidssteekproef geselecteerd.
Ondanks de beperkte inclusie
zijn de resultaten positief. Er kan
gesteld worden dat de zorgvrager
tevreden was met de nieuwe behandeling van de torusfractuur.
Er zijn discussies toe naar de
gipsverbandmeester waarom men
kiest voor materialen zonder er
bewust over na te denken. Geba-
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seerd op stellingen vanuit het
beroepsdeelprofiel waarin duidelijk wordt dat het draait om de
juiste behandeling die het best
bij de zorgvrager en zijn aandoening past, ondersteund door
voldoende kennis van de gipsverbandmeester en het daarbij passende (im-)mobilisatie materiaal
en de verschillende technieken
hiervan.
De conclusie is dat het, hoewel
beperkt, een geslaagd onderzoek
is. Als aanbeveling voor de toekomst zou ik graag dit onderzoek

landelijk verder willen uitbreiden,
werken aan een beter (afneembare)
direct goed passende stabilisatie
en dit protocolleren, zodat alle
ziekenhuizen in Nederland op
één lijn staan en het zorgvragertje
met de torusfractuur op een passende manier wordt behandeld.

Nicole van der Vlist,
gipsverbandmeester
Reinier de Graaf Groep, Delft
E-mail: vlist@rdgg.nl
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René van der Lugt

Uit de losse pols?
Literatuuronderzoek werd gedaan naar het optimale gebruik van
het hematoomblock bij de repositie van distale radiusfracturen bij
volwassenen op gipskamer en Spoed Eisende Hulp.
Op de gipskamer en Spoed
Eisende Hulp van het Erasmus
MC te Rotterdam wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het
hematoomblock bij de repositie
van distale radius fracturen.
Hierbij wordt een lokaal anestheticum in de fractuur geïnjecteerd
waarna repositie plaats vindt.
Het block wordt meestal toegediend door de dienstdoend
assistent van de afdeling traumatologie of orthopedie. Deze handeling is meestal in de praktijk
aangeleerd van een meer ervaren
collega. Het bestaande protocol
is summier waar het de technische uitvoering betreft. Juist op
een afdeling waar een hoge wisseling is van assistenten, is het
noodzakelijk om een duidelijke
procedure en training te hanteren om het optimale effect van
het hematoomblock te bereiken.
Het doel van dit literatuuronderzoek is te onderzoeken op welke
wijze het hematoomblock bij
de repositie van distale radiusfracturen optimaal kan functioneren. Om dit te bereiken is de
onderzoeksvraag verdeeld in de
volgende subvragen:
- Welke technische uitvoering
van het hematoomblock
maakt een goede repositie
mogelijk waarbij zo min
mogelijk negatieve aspecten
voor de patiënt optreden?
- Welke medicatie dient te
worden gebruikt?
- Welke complicaties kunnen
zich voordoen en hoe zijn
deze te voorkomen?
Het onderzoek moet leiden tot
een bruikbaar protocol waarin
de uitvoering van het hematoomblock wordt beschreven, zodat een
duidelijke procedure voor handen
en gebruikt kan worden bij de

scholing van (arts-)assistenten.
De uitvoering gebeurt dan doelbewust en doelgericht en niet,
zoals nu het geval lijkt, uit de
losse pols!
Methode

Zoekstrategie
In de databases Medline, Pubmed,
Wheeless, JAMA en Orthoweb is
naar relevante literatuur van 1985
tot en met 2003 gezocht. De
zoekterm “haematoma block”
was het kernwoord in combinatie met “distal radius fracture”
en “colles fracture”. Deze studie
richt zich alleen op de toepassing
van het hematoomblock bij de
repositie van distale radiusfracturen bij volwassenen.
Selectiecriteria
De zoekterm “haematoma block”
leverde in Pubmed 269 hits op
voor de periode 1985- 2003. In
combinatie met “distal radius
fracture” en “colles fracture” was
dit aantal geslonken tot 18 stuks.
Volgens de gevalideerde methode
uit “Lezen en beoordelen van
onderzoekspublicaties” van
Dassen en Keuning2 zijn de artikelen redactioneel en inhoudelijk
beoordeeld op hun onderzoeksmethodiek en conclusies.
Resultaten

Na een kritische selectie zijn uiteindelijk 9 studies en één studieboek in dit onderzoek opgenomen. Zij hebben betrekking op
de technische uitvoering, de
gebruikte medicatie of complicaties van het hematoomblock bij
de repositie van distale radius
fracturen bij volwassenen. De
gebruikte studies staan vermeld
in de literatuurlijst (nr 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11). Met behulp
van de gegevens uit deze studies
worden de subvragen beantwoord.

Technische
uitvoering van het
hematoomblock
Het doel van het
hematoomblock is het verkrijgen
van analgesie in het gebied
rondom de fractuur zodat na
verloop van tijd de gedisloceerde
fractuur kan worden gereponeerd.
Kendall5 stelt vast dat een correcte
uitvoering van het hematoomblock van vitaal belang is voor
een optimale repositie en daarnaast is het obsoleet om een
patiënt een goede pijnstilling
te onthouden bij deze pijnlijke
ingreep.
De gegevens uit de verschillende
studies variëren sterk in diepgang
en uitgebreidheid. Slechts
Pfeiffer9 en Wardrope11 geven
een exacte beschrijving van de
technische uitvoering (aanprikken fractuurhematoom, aspireren hematoom, injecteren anestheticum) waarbij Pfeiffer als
enige het doel van de handeling
uitlegt. De overige 9 auteurs
geven geen of een summiere
beschrijving van de technische
uitvoering.
In 4 studies wordt, naast het
fractuurhematoom, ook rond het
proc. styloid ulna geïnjecteerd.
Alleen Pfeiffer injecteert ook het
gebied rondom het proc. styloid
radius.
Er worden helaas geen studies
gevonden die het wel of niet
injecteren rondom het proc.
styloid ulna en proc. styloid
radi met elkaar vergelijken.
Gebruikte medicatie
Alle onderzoekers gebruiken
lidocaine of lignocaine: dit is
feitelijk het zelfde product.
Lidocaine12 wordt gebruikt als
infiltratie- en geleidingsanestheticum; het veroorzaakt een reversibele blokkade van de geleiding
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van de zenuwbanen. De inwerktijd is snel en houdt 1- 2 uur aan.
Bijwerkingen kunnen optreden
als gevolg van overdosering, te
snelle resorptie en per abuis gegeven introvasculaire injectie. De
reacties doen zich voor in twee
vormen: aan het centrale zenuwstelsel (spraakstoornissen, duizeligheid, convulsies) en het hartvaatstelsel (hypotensie en
ritmestoornissen).
De auteurs blijken verschillende
hoeveelheden concentraties lidocaine (lignocaine) te gebruiken.
De meeste auteurs schijnen een
standaarddosering te gebruiken;
slechts Funk3 en Wardrope11
houden rekening met het
lichaamsgewicht van de patiënt.
Bij de meeste auteurs ontbreekt
de onderbouwing waarom voor
deze dosis is gekozen en verwijzen
niet naar literatuur.
Twee auteurs, Quinton10 en
Meinig7, hebben specifiek
onderzoek verricht naar de waarden van lidocaine in het bloed
tijdens en na repositie. Quinton
stelt dat een hematoomblock
waarbij meer dan 10 ml lignocaine 2% (bij 70 kg lichaamsgewicht) wordt gebruikt, onacceptabel hoge waarden in het bloed
veroorzaakt (hij noemt echter
niet de waarde van de toxische
grens). Hij heeft overigens bij
zijn onderzoek geen complicaties
waargenomen, ook niet wanneer
de toxische grens werd overschreden. Meinig heeft de veneuze
waarden van lidocaine tijdens
repositie gemeten. Hij noemt
een dosis van 5.000 ng/ml als
toxische grens. Uit zijn onderzoek blijkt dat directe infiltratie >>
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van lidocaine in het fractuurhematoom effectief en farmacologisch veilig is, mits de dosis
< 2.5 mg/kg blijft (= 17.5 ml
lidocaine 1% bij 70 kg).
Naast het gebruik van lidocaine
(lignocaine) kunnen ook aan de
injectie toevoegingen worden
gebruikt. Zo gebruikt Pfeiffer9
hyaluronidase als toevoeging aan
de lidocaine. Dit zou leiden tot
een snellere inwerktijd van de
lignocaine. London6 toont in
een vervolgonderzoek echter aan
dat de snelheid en effectiviteit van
het hematoomblock niet worden
vergroot en dat het gebruik van
hyaluronidase niet zinvol is. Het
vergroot slechts de kans op reacties
en verhoogt de kosten.

Verband

Complicaties
Complicaties ten gevolge van een
slechte technische uitvoering en
reacties op de medicatie zijn in
de vorige subvragen al behandeld.
Een theoretisch complicatie is
een verhoogde infectiekans bij
het gebruik van het hematoomblock. Immers, door de punctie
wordt van een gesloten fractuur
een open fractuur gemaakt.
Johnson4 heeft specifiek onderzoek verricht ( 132 patiënten)
naar dit risico en concludeert dat
het hematoom block het infectierisico niet verhoogd. De andere
auteurs beschrijven geen infecties.
Conclusies

Op basis van het literatuuronderzoek kunnen de subvragen worden beantwoord.

Funk3 beschrijft dat de doelen
van lokale anesthesie bij de repositie van een pijnlijke, verplaatste
fractuur moeten zijn: het geven
van pijnstilling, sedatie en ontspanning. Een hematoom block
geeft alleen analgesia, maar een
hematoomblock en midazolam
voldoet aan bovengenoemde criteria. Midazolam geeft een betere
spierverslappping, waardoor een
betere repositie mogelijk is.
Daarnaast heeft midazolam een
korte werktijd, beter dan andere
benzodiazepines. Zijn onderzoek
(38 patiënten) toont aan dat de
patiëntengroep “hematoomblock
met midazolam” significant minder pijn ervaren dan de groep
“hematoomblock zonder sedatie”.

Welke technische uitvoering van
het hematoomblock maakt een
goede repositie mogelijk waarbij zo
min mogelijk negatieve aspecten
voor de patiënt optreden?
Het doel van het hematoomblock
is het verkrijgen van analgesie
rondom het fractuurgebied.
Een correcte uitvoering van het
hematoomblock is van vitaal
belang voor een optimale repositie.
Daarnaast is het obsoleet om een
patiënt een goede pijnstilling te
onthouden bij deze pijnlijke
ingreep.
- locatie vaststellen van de fractuur door palpatie van de pols
- vaststellen hoeveelheid injectievloeistof
- onder aseptische omstandigWachttijd
heden de naald in de fractuurHet anestheticum lidocaine (of
spleet brengen via de dorsale
lignocaine) heeft tijd nodig om
zijde van de radius
een goede analgesie te bereiken.
- reflux van bloed in de spuit
Gaat men te snel over tot reponebewijst het aanprikken van het
ren dan veroorzaakt dit te veel
fractuurhematoom (niet actief
pijn, waardoor de patiënt onvolopzuigen!)
doende ontspant. Dit heeft tot
- de injectievloeistof langzaam
gevolg dat de repositie moeilijker
injecteren en verdelen in de
uit te voeren is.
fractuurspleet.
Funk3 beschrijft dat hij soms
slechte analgesie verkrijgt en geeft Welke medicatie dient te worden
aan dat 5 minuten inwerktijd
gebruikt?
waarschijnlijk te kort is. De
Als waarschuwing bij de toedieauteurs die 10 minuten wachttijd ning van lidocaine geldt: gebruik
hanteren beschrijven dit euvel niet. zoveel mogelijk de minimale
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dosis en overschrijdt de maximale dosis niet. Uit het onderzoek van Meinig blijkt dat de
dosis in ieder geval lager dan 2.5
ml/ kg lidocaine 1% dient te zijn
(= 17.5 ml bij 70 kg). In de praktijk wordt vaak 10 ml lidocaine
1% gegeven met een goed resultaat. Bij onvoldoende werking
kan desgewenst 5 ml lidocaine
1% worden bijgespoten.
Lidocaine 2% wordt op de SEH
en gipskamer niet gebruikt. Uit
praktische en veiligheidsoverwegingen heeft lidocaine 1% de
voorkeur.
Voor de optimale werking van het
anestheticum is het noodzakelijk
om 10 minuten te wachten voor
dat tot repositie wordt overgegaan.
Het toevoegen van hyaluronidase
aan lidocaine heeft geen enkel nut.
Welke complicaties kunnen
zich voordoen en hoe zijn deze te
voorkomen?
Een aseptische uitvoering van de
behandeling leidt niet tot infecties.
Discussie

Een aanvullende verdoving van
de n. radialis en n. ulnaris zijn
een optie. Het is echter niet
bewezen effectiever.
Ondanks een adequate pijnstilling kan het reponeren een
traumatische gebeurtenis zijn
voor de patiënt. Het gebruik van
midazolam (als supp of oraal) kan
hierbij een goede aanvulling op

het hematoom block betekenen.
In de studies ligt het accent op de
technische details van het hematoomblock. Zeer belangrijk is
echter ook de begeleiding van de
patiënt: voldoende geruststelling
en uitleg zijn van groot belang
voor het welslagen van de behandeling. Ook dit is een uitdaging
om goed aan te pakken.
Samenvatting

Het toepassen van een hematoomblock bij de repositie van
een distale radiusfractuur bij volwassenen is een zeer gebruikelijk
methode op de Nederlandse
gipskamer en SEH. Deze handeling is echter niet gestandaardiseerd en wordt in de praktijk
aangeleerd.
Op basis van literatuuronderzoek
wordt een beschrijving gegeven
van de beste uitvoering van deze
handeling, zodat het toedienen
van een hematoomblock meer is
dan alleen een injectie in het
fractuurhematoom. Voor het
optimale resultaat is een weloverwogen uitvoering noodzakelijk
met aandacht voor de technische
uitvoering, medicatie en eventuele complicaties.
R. van der Lugt,
gipsverbandmeester Orthopedie
Erasmus MC Rotterdam
E-mail:
r.vanderlugt@erasmusmc.nl
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Nr. 2, 28. (rubriek)
Synoviale Osteochondromatose,
Dr. P.F. Dijkstra, 2001,
Nr. 3, 6. (artikel)
Wondbehandeling op de
gipskamer,
Annelies Vos, 2001,
Nr. 3, 28. (artikel)
Website: arthroscopie,
Florus van der Giesen, 2001,
Nr. 4, 23. (rubriek)
Wondverband voor een chronische
wond moet duizendpoot zijn,
Drs. J. Vandeputte, 2001,
Nr. 4, 24. (artikel)

Melmak ultrasound
botgroeistimulator,
Somas, 2003
Nr. 1, 30 (advertorial)

Honingzalf,
Drs. J. Vandeputte, 2001,
Nr. 4, 28. (artikel)

Creatief met kurk in de
Tjongerschans,
Geja Holwerda, 2003
Nr. 2, 09. (artikel)

De gipsverbandmeester en
OrthoPulse, een getapt contact,
Gerrit van Niftrik, 2001,
Nr. 4, 30. (advertorial)

Medisch algemeen

Quiz casuistiek,
G.C. van Enst, Jelle Wijma, 2001,
Nr. 4, 32. (rubriek)

Tissue-engineering, een brug
tussen materiaalkunde en
biologie,
Esther Ras, 2001,
Nr. 1, 8. (advertorial)
Ultrageluid, een alternatieve
manier voor de behandeling
van nonunions,
Dr. A. van der Krans, 2001,
Nr. 1, 10. (artikel)
Website: RSI,
Florus van der Giesen, 2001,
Nr. 1, 23. (rubriek)
18

Osteogenesis imperfecta
Behandelstrategie op de
gipskamer,
G.J.M. Janus, 2002,
Nr. 3, 23. (artikel)
Vacuüm Assisted Closure
Therapy,
C.H. Borsten, 2002,
Nr. 3, 25. (advertorial)
De behandeling van diabetes
mellitus,
A.M. van Iperen, 2003
Nr. 1, 22. (artikel)

Resumé wondbehandeling,
Jelle Wijma, 2003
Nr. 1, 27. (artikel)
Algemene behandelingsmethoden van pijn,
Prof. dr. W.W.A. Zuurmond,
2003
Nr. 2, 26. (rubriek)
Honing, een nieuwe toepassing
van een oude remedie,
Ellens Bolt, 2003
Nr. 2, 31. (advertorial)
Reumatoïde artritis,
Dr. C.M. Verhoef, 2003
Nr. 3, 06 (artikel)
Fibromyalgie,
Danny van Stelten, 2003
Nr. 3, 08. (artikel)
“MM-Wat’s?”,
R. Legerstee, 2003
Nr. 3, 30. (artikel)
Gentherapie een natuurlijke
bypass voor diabetespatienten
met niet behandelbaar vaatlijden
van de benen,
Y.H. Kusumanto, 2003,
Nr. 4, 16 (artikel)
Betere zorg voor de
diabetische voet
Erica Extercate, 2003,
Nr. 4, 21. (artikel)
Het belang van metaalionen
en citroenzuur voor de
wondgenezing
Barry Willemsteijn, 2003,
Nr. 4, 22. (advertorial)
Reponeren mag dat worden
gedaan door de gipsverbandmeester?,
Edith Jacobs, 2004,
Nr. 1, 11. (artikel)
>>
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Osteogenesis imperfecta,
Marieke Lammers, 2004,
Nr. 1, 26. (artikel)
Casuïstiek; wondbehandeling
van de chronische wonden,
Lohmann & Rauscher, 2004,
Nr. 1, 28. (advertorial)
Acute uitval van de perifere
zenuw bij een fractuur,
Drs. P.F.J. Houben, 2004,
Nr. 2, 16. (artikel)

Wervelkolom

Scoliose behandeling,
Helmi Cornelissen, Inge Peters,
2003,
Nr. 2, 06. (artikel)
De behandeling van densfracturen
Van Halo tot schroef,
Dr. W.B.M. Slooff en
W.R. Nellestein, 2003,
Nr. 2, 10. (artikel)

De WILMER Draag Orthese ;
een effecttiefhulpmiddel
voor de neutralisatie van de
schoudersubluxaties,
Dr. Ir. N.G.A. van Leerdam,
2004,
Nr. 2, 31. (artikel)
De behandeling van proximale
humerusfracturen bij ouderen,
Drs. A..F.C.M. Moonen, 2004,
Nr. 3, 9. (artikel)
Elleboog

Traumatologie bij de
geriatrische patiënt,
Dr. S. Bulstra, 2004 ,
Nr. 3, 15. (artikel)
Het ouder wordende lichaam,
de veranderingen van de ouder
wordende mens,
Ron Sleegers, 2004,
Nr. 3, 16. (artikel)
Fracturen, osteoporose en vallen,
Drs. S.H. van Helden, 2004 ,
Nr. 3, 22. (artikel)
De meetbare effecten aan
de botten en functionele
uitkomsten met olpadronaat
bij kinderen met osteogenesis
imperfecta, (artikelbespreking
Lancet 2004; 363; 1427-31).
Drs. T.L.A. Burm, 2004,
Nr. 4, 12. (artikelbespreking)

Thoracolumbale wervelfracturen
Diagnostiek, classificatie en
(conservatieve) behandeling,
Drs. A.K. Mostert, 2003,
Nr. 2, 12. (artikel)
Diagnose stellen met een
proefcorset,
Teun Magre, 2003,
Nr. 2, 14. (artikel)

De wartelbrace,
Rene van der Lugt, 2003,
Nr. 1, 10. (artikel)

De totale elleboogprothese bij
destructie van de elleboog als
gevolg van Reumatoïde Artritis,
M.J. de Vos en D. Eygendaal,
2003,
Nr. 3, 13. (artikel)

Iedere rug telt,
Nardy de Wit-Dubois, 2004,
Nr. 2, 09 (artikel)

Onderarm/pols
Repositie van distale radiusfracturen met de viltmethode,
Wim Bergman, 2001,
Nr. 1, 29. (artikel)

Schouder/bovenarm
Hyperbare geneeskunde,
Arjan Harsevoort, 2004,
Nr. 4, 22. (interview)
Trampoline letsels,
G.J. Harsevoort, drs. P.F.J.
Houben, 2004,
Nr. 4, 24. (artikel)
Casus wondbehandeling met
Mesitran,
Lothilde den Besten, 2004,
Nr. 4, 29.
(casuïstiek beschrijving)

Een minder pijnlijke behandeling van de subcapitale humerus
fractuur door de humerus brace,
Chris L. P. Ottenbros, 2003,
Nr. 1, 06. (artikel)
Compressiesyndroom van
zenuwen van de bovensteextremiteit,
Drs. S.J.M. Jongen, 2004,
Nr. 2, 06.(artikel)
Immobilisatie techniek bij
pasgeborenen na de reconstructie
van een plexus brachialis letsel in
combinatie met eenn release van
de schouder,
Brenda Snapper-Dubbelaar,
2004,
Nr. 2, 12. (artikel)

De behandeling van het volaire
plaatletsel in Nederland,
Zenia Ratkiewicz, 2001,
Nr. 1, 6. (artikel)
Letsel van het ulnair collateraal
ligament van het MCP-1
gewricht, een zogenaamde
skiduim, en de behandeling
hiervan,
Maarten Haneveer, 2004,
Nr. 4, 26. (artikel)

Onderste extremiteit

Algemeen
Osteochonditis dissecans
van het elleboogsgewricht,
Dr. D. Eygendaal, 2001,
Nr. 3, 13. (artikel)

De lumbale correctieosteotomie
bij een Bechterew patiënt,
Hans Koppers, 2003,
Nr. 2, 16. (artikel)

Bovenste extremiteit

Hand

Immobilisatiemethoden van
de distale radiusfractuur,
B. Huizinging, 2001,
Nr. 3, 22. (artikel)
Met de duim vrij,
Elsko Vegter, 2001,
Nr. 4, 8. (artikel)
Repositie van de distale
radius fractuur, type Colles,
met gebruikmaking van
het RoJa-tractieapparaat.
Dennis Kaandorp, 2001,
Nr. 4, 20. (artikel)
Regionale anesthesie bij het
reponeren van de distale
radius fracturen,
Rene van der Lugt, 2004,
Nr. 3, 24. (artikel)
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Fracturen en epiphysiolysis
bij kinderen met spina bifida,
Dr. J.J. Rondhuis, 2003,
Nr. 4, 12. (artikel)
Amputatie
Casus: vacuümtherapie bij een
problematische amputatiewond,
Drs. A.S.P. Adelerhof, 2002,
Nr. 4, 29. (artikel)
De nabehandeling van een
transtibiale amputatie met
een afneembare stompkoker
met stelt,
Ben kamphuis, 2003,
Nr. 4, 8. (artikel)
Het zinklijmverband na
amputatie van extremiteiten,
Marnick de Craene, 2003,
Nr. 4, 7. 9artikel)
De immediate fitting met
traditioneel gips,
Edwin van der Klooster, 2003,
Nr. 4, 10. (artikel)
Themareis voorvoet- en
onderbeenamputatie
Jolanda van Dijk, 2003,
Nr. 4, 6. (artikel)

>>
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Knie
Osteochondrosis dissecans
van de knie,
Dr. R.A.A. Bots, 2001,
Nr. 3, 16. (artikel)
De knie. Casuïstiek en internet,
Florus van der Giessen, 2003,
Nr. 3, 12. (rubriek)
Onderbeen
Inspanningsgebonden
compartiment syndroom,
Dr. G.C. van Enst, 2003,
Nr. 1, 31. (artikel)

Verband

De mechanische belasting van
de voetzool,
Dr. R. van Deursen, 2003,
Nr. 1, 28. (artikel)
De multifunctionele
verbandschoen,
Johan Boogers, 2003,
Nr. 3, 10. (artikel)
De charcotvoet en de
gipsverbandmeester,
Jelle Wijma, Erik Manning,
2004,
Nr. 1, 6. (artikel)

Toepassing tromboseprofylaxe
op de gipskamer,
Rene van der Lugt, 2003,
Nr. 3, 18. (artikel)

De chirurgische behandeling
van de klapvoet met behulp
van een transpositie van de
m.tibialis posterior,
Dr. H. winters, 2004,
Nr. 2, 15. (artikel)

Epifysefracturen van de
distale tibia
J.M.M. Nijboer, Dr. V.J.M.
Leferink, 2003,
Nr. 4, 13. (artikel)

Tevredenheid na hamerteencorrectie door een resectieatrodese,
B.H. Bosker, Dr. C.C.P.M.
Verheyen, 2004,
Nr. 2, 23. (artikel)

De syndesmose stelschroef,
A.Beumer, B.A. Swierstra, 2004,
Nr. 1, 8. (artikel)

De gemodificeerde gipsschoen
na een correctie osteotomie,
Lothilde den Besten, 2004
Nr. 2, 26. (artikel)

Het compartimentsyndroom,
Nico Bruinsma, 2004,
Nr. 1, 12. (artikel)
Enkel/voet
De behandeling van
osteochondrale defecten
van de talus regio.
Een systematische terugblik,
Prof. Dr. C.N. van Dijk, P.A.A.
Stuijs, 2001,
Nr. 3, 10. (artikel)
Onbelast belast
Onderzoek naar de fractuur
van het proximale deel van
metatarsale 5,
Kees Donker, 2002,
Nr. 4, 13. (artikel)

Een nieuwe behandelmethode
van de sleepvoet door middel
van de implanteerbare 2-kanaals
peroneus stimulator,
Dr. H.E. van der Aa, Dr. H.P.J.
Buschman, 2004,
Nr. 2, 28. (artikel)
Achillespees reconstructie:
brace of gipsbehandeling,
Janine Benning, 2004,
Nr. 4, 6. (artikel)
De (na) behandeling van
achillespeesrupturen,
een inventarisatie,
Mendel van Griethuysen, 2004,
Nr. 4, 7. (artikel)
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Congresverslag

Boekverslag

De geïnfecteerde voet
Vierde symposium over
de diabetische voet,
Jeroen Mahadew, 2001,
Nr. 1, 24.

Klinische traumatologie
door prof. Haarman,
Prof. Klasen en dr. Patka
Redactie, 2001,
Nr. 2, 29.

Workshop Genimedical,
Cor Gersen, 2001,
Nr. 3, 31. (artikel)

Medisch handboek:
Merck Manual,
Redactie, 2001,
Nr. 3, 9.

Bijt kwaliteit?
Verslag workshop symposium
“de rollen omgedraaid”,
Ron Sleegers, Hugo Lambriex,
2001,
Nr. 4, 14.
Congres Wondgenezing en
Wondbehandeling 2002,
Cor Gersen, 2002,
Nr. 4, 21.
Symposium “De diabetische
voet:een multidisciplinair
probleem”,
Cor Gersen, 2002,
Nr. 4, 22.
Verslag van het minisymposium
over “Ketenzorg na wervelkolomchirurgie”,
Arjan Harsevoort, 2003,
Nr. 3, 23.
Wintercursus 3M,
Wopke leschot, 2004,
Nr. 1, 30.
Eerste masterclass voor wondverpleegkundigen groot succes,
Monigue Le Grand, 2004
Nr. 2, 36.
Verslag kunstwedstrijd
Lohmann-Rauscher,
Nico Bruinsma, Rob Gonkel,
2004,
Nr. 4, 30.
Drie jaar Hospice Voorburg,
Joke Campo, 2004,
Nr. 4, 31.

“Amputatie en prothesiologie
van de onderste extremiteiten”
door prof.dr. J. Geertsen en
drs.H. Rietman,
Wout Hol, 2002,
Nr. 3, 29.
“De verpleegkundige en
pijnbestrijding” door
Dr. Rianne de Wit,
Redactie, 2003
Nr. 1, 30.
“De knie” door
Dr. Jan Douwes Visser,
Redactie, 2003
Nr. 2, 24.
“Praxisbuch Gipsen” door
Hans-Werner Bonn,
Redactie, 2003
Nr. 2, 25.
“Voeten en Reuma” door
Drs. M. van Putten, I. Ruys,
Redactie, 2003
Nr. 3, 32.

VGNieuws
Fuwavaz en FWG

Deze twee afkortingen blijven
ons onverminderd bezig houden,
misschien wel storen!
U ontving van het bestuur de
enquête naar de uiteindelijke
FWG indeling. Dit onderzoek
werd verricht in overleg met de
Unie Zorg en Welzijn die graag
een actueel overzicht wilde hebben
aangaande de stand van zaken in
verband met het recent door de
Commissie FWG gestarte herwaarderingstraject Primaire
Zorgfuncties waaronder ook de
gipsverbandmeester valt. Een
aantal van u stuurden de enquête
terug en de indruk is dat er geen
sprake is van grote verschuivingen.
Voor nadere informatie kunt u
terecht bij de voorzitter Eric Schaft.
Wat de aard en inhoud van het
herwaarderingstraject zal zijn is
afwachten: grote verschuivingen
hoeven niet verwacht te worden!
Ten aanzien van de inschalingsperikelen rond Fuwavaz is er
sprake van een patstelling, die
niet eenvoudig valt te doorbre-

ken: onze academische collegae
kunnen daar over meepraten.
Het heeft de grote aandacht van
de Unie Zorg en Welzijn.
AVVV

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 strategische keuze in
voor een verpleegkundige basis
voor de gipsverbandmeester.
Het zit die zelfde AVVV op dit
moment echter niet erg mee,

want de subsidiekraan wordt
steeds verder dichtgedraaid.
Het blijft dan ook een vraag hoe
de toekomst 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. Het
kan echter zeer contraproductief
zijn dat wanneer het zo uitkomt
iedere vereniging ook zijn eigen
gang kan gaan wanneer men dat
`verstandiger` acht. Het zoeken
is nu naar een structuur waarin
de identiteit van de aangesloten
vereniging in beeld blijft, maar
waarbij de structuur van de
AVVV ervoor zorgt dat er naar
buiten toe als sterke eenheid kan
worden geopereerd.
Naar de mening van het VGN
bestuur is het opgeven van de
verenigingsstructuur niet de meest
voor de hand liggende oplossing,
in elk geval hecht het VGN
bestuur aan de eigen identiteit.

Toch zal er onder druk van de
achterblijvende subsidiering
door VWS een passende oplossing moeten worden gevonden:
de vertegenwoordiging van verplegend Nederland is van groot
belang, maar kan niet zonder
financiële middelen.
Congres

Er lijkt een prima georganiseerd
congres met een mooi programma
aan te komen: het eigen VGN
lustrumcongres in oktober van
dit jaar. Onze congrescommissie
is er zeer druk mee aan de gang
en de aankondiging en nadere
informatie zult u elders in deze
uitgave aantreffen!
Namens vereniging en bestuur
veel energie toegewenst bij de
voorbereidingen!
Peter van den Berg,
secretaris VGN

Scholingsdag in Haarlem
Na de succesvolle scholingsdagen
hand- en vingerletsels (Erasmus
MC 2003) en wervelkolom afwijkingen (St. Maartenskliniek 2004)
kwam de scholingskaravaan naar
Noord-Holland.
Het Kennemer Gasthuis (locatie
E.G.) was 18 maart jl. de plaats
waar de VGN scholingsdag werd
gehouden. 20 gipsverbandmeesters uit het gehele land hadden
zich opgegeven voor de cursus
over de distale radiusfractuur
met dislocatie.
De eerste spreker was traumatoloog Gerrit Schraa (St.Jansdal
Harderwijk). Hij besprak de
verschillende fractuurindelingen
(AO, Frykmann, Malone, Older)
en de (on-)zin hiervan. Ook de
belangrijkste metingen (verplaat-

sing distale radius, radiare hoek
en verkorting) kwamen aan bod.
Tenslotte werden de verschillende behandelmethoden met
de voor- en nadelen besproken.
De belangrijkste conclusie uit
het verhaal: behandel de patiënt
en niet de foto.
Hierna viel dr Driessen (röntgenoloog) de eer te beurt om te spreken
over de verschillende beeldvormende diagnostieken; variërend
van röntgen, echo, CT en MRI.
Het middagprogramma begon
met een presentatie door Joris Ruhe
over het RoJa-tractieapparaat
(ontwikkeld door Rob Jacobs,
zie ook IDV 11jrg, nr 4). Het
doel, opbouw en uitvoering van
de tractie werden behandeld.
Ook Cees van Schie (Spaarne
21

VereniGingsNieuws

Jaargang 15, maart 2005

ziekenhuis, Haarlem) presenteerde zijn mobiele tractieapparaat. Het is overal toepasbaar,
patiënten hoeven niet over te
stappen en is altijd paraat.
Hierna volgde een levendige
discussie over de voor- en nadelen van horizontale versus
verticale tractie, handigheidjes
en valkuilen bij het reponeren.
De scholingsdag werd afgesloten
door Han Goudappel (Reinier
de Graafgroep, Delft) die de
vraag beantwoorde of de gipsverbandmeester (zelfstandig)
mag reponeren (zie ook artikel
Edith Jacobs, IDV 14jrg, nr 1).
Het beroepsprofiel, de wet BIG
en “bekwaam is bevoegd” vormden de kern van het verhaal en
gaf genoeg stof voor discussie
en voorbeelden uit de praktijk.

>>

in dit

Verband

VereniGingsNieuws

<<
De belangrijke conclusie werd
getrokken dat de meerwaarde van
de gipsverbandmeester niet zozeer
het “kunstje” van het reponeren
was, maar dat hij als een spin in
het web fungeerde bij de totale
zorg rondom de patiënt; zoals
alles klaarzetten, patiënt informeren en begeleiden tijdens de
behandeling, (assisteren bij het)
reponeren en instrueren, zodat
de patiënt van binnenkomst tot

ontslag de juiste zorg krijgt.
De dag werd afgesloten met
het uitreiken van de certificaten.
De deelnemers zijn opgenomen
in een bestand in verband met het
toekennen van eventuele accreditatiepunten in de toekomst .
Hierbij wil de Opleidingscommissie het Kennemer Gasthuis
bedanken voor de gastvrijheid
en met name Joris Ruhe voor
de organisatie voor en achter de

schermen van deze leerzame dag.
In verband met de grote belangstelling wordt er in het najaar een
tweede scholingsdag gehouden.
Voor iedere gipsverbandmeester
die op de hoogte wil blijven is deze
scholingsdag een echte aanrader.
René van der Lugt,
voorzitter Opleidingscommissie

Vanuit de schoolbanken
Erkenning beroep gipsverbandmeester

Het traject van de erkenning van
het beroep van gipsverbandmeester
bevindt zich in de voorbereidende
fase. De opleidingscommissie gipsverbandmeester (in oprichting)
is tweemaal bij elkaar geweest.
Peter van den Berg en ondergetekende zijn namens de VGN
betrokken bij dit gebeuren.
Vooralsnog worden de grote lijnen
besproken zoals de vertegenwoordiging vanuit de verschillende
velden, plan van aanpak etc. Het
streven is om rond de zomer de
permanente Opleidingscommissie
Gipsverbandmeester te installeren,
waarna de daadwerkelijke uitwerking kan beginnen.
Bijscholing

Op 18 maart jl. is in het Kennemer
Gasthuis in Haarlem de bijscholing over polsfracturen met dislocatie gehouden. Wij zijn Joris
Ruhe en zijn collega’s veel dank
verschuldigd voor de organisatie
en gastvrijheid. De belangstelling
overtrof de verwachting zodat
er ook een tweede scholingsdag
gehouden zal worden. Deze datum
wordt ter zijne tijd bekend gemaakt. Een verslag van de eerste
scholingsdag vindt u in dit
nummer.

Secretariaat VGN

LOG actueel

De LOG 2003 is bezig met de
externe stages. Daarnaast wordt er
door 12 cursisten hard gewerkt
aan de afsluitende literatuurstudie
en door 2 cursisten aan een praktijkonderzoek. De presentaties
en diploma-uitreiking zullen op
één dag plaatsvinden. De LOG
2004 is halverwege het 1e jaar.
Verpleegkundig Proces
en Gipsverbandmeester

Vorig jaar heeft de VGN in
samenwerking met de AVVV het
beroepsdeelprofiel voor de gipsverbandmeester ontwikkeld. Het
uitgangspunt is het verpleegkundig beroepsprofiel, wat gebaseerd
is op het verpleegkundig proces.
Ook de gipsverbandmeester doorloopt in zijn werk de stappen van
het verpleegkundig proces. Er is,
hoop ik, geen gipsverbandmeester
te vinden die zonder informatie
en zonder plan van aanpak aan
het werk gaat. Het doorlopen van
het verpleegkundig proces leidt
tot een besluit voor een bepaalde
interventie en deze keuze is ook
ergens op gebaseerd. Kritisch
denken en meerdere alternatieven
afwegen spelen een belangrijke
rol: eerst denken en dan pas doen!
Voor de cursisten is het belangrijk
om het verpleegkundig proces
uitgebreid te oefenen zodat zij
methodisch en planmatig leren
te werken. Aan de LOG wordt
de PES- structuur en VAKKmodel gehanteerd.
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Voor sommige gipsverbandmeesters is het verpleegkundig proces
gesneden koek. Voor anderen is
het slechts ophalen van oude
kennis, maar voor sommigen is
het een totaal nieuwe materie.
Voor de enthousiaste en geïnteresseerde lezer is het volgende
boekje een aanrader:
“Stap voor stap naar verpleegkundig resultaat” geschreven
door Greet Noorda (ISDN 90
352 2362 4). Voor de gipsverbandmeester/werkbegeleider is
het noodzakelijk om, eventueel
opnieuw, op de hoogte te zijn van
het verpleegkundig proces en het
nut ervan in de uitoefening van
je beroep.
René van der Lugt,
voorzitter Opleidingscommissie

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
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secretaris, vice-voorzitter
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Opleiding
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dhr. R. Groenewegen,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
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De LOG als Verpleegkundige Vervolgopleiding
Het nieuwe beroepsdeelprofiel van de gipsverbandmeester is
ontwikkeld door de VGN in nauwe samenwerking met de
Algemene Vergadering van Verpleegkundige Vervolgopleidingen
(AVVV). Dit beroepsdeelprofiel is geënt op het verpleegkundig
beroepsprofiel. Gezien de koepel waarbij de VGN is aangesloten
(AVVV) en het beroepsdeelprofiel is het niet meer dan logisch
om de instroomeisen aan te passen. Het bestuur van de VGN
heeft het voornemen om de opleiding tot gipsverbandmeester
op termijn alleen maar open te stellen voor verpleegkundigen
met BIG- registratie. De LOG wordt hiermee een puur verpleegkundige vervolgopleiding.
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N. Guldemond

Mobiliteit en immobilisatie van de voet
Gevolgen voor de voetzoolbelasting.
Binnen de orthopedische geneeskunde is het belangrijk dat de mechanische belasting
wordt aangepast aan de belastbaarheid van de weefsels. Algehele of gedeeltelijke
immobilisatie met gips en/of kunststof is hiervoor een veel toegepast middel.
Immobilisatie

De gips-/kunststofomhulling
zorgt naast het beperken van
gewrichtsbewegingen voor
bescherming tegen inwerkende
krachten via drukverdeling.
‘Total Contact Casts’ en therapeutisch schoeisel ter drukontlasting maken gebruik van dit principe: druk of belasting = kracht/
oppervlak. Zo worden lokale
krachten op de omhulling door
de stijfheid van het materiaal verdeeld over een groter oppervlak.
Niet de kracht maar de druk op
het weefsel bepaalt de belasting
en veroorzaakt de mogelijke
weefselschade. Immobilisatie is
een voorwaarde voor het intact
houden van de grootte van het
contactoppervlak.
Naast de voordelen van immobilisatie voor weefselherstel en/of
bescherming zijn er ook nadelen.
Langdurige immobilisatie kan
leiden tot een verminderde weefselconditie en daarmee verminderde belastbaarheid: het spreek-

woordelijke ‘use it, or loose it’.
Daarom wordt bij hulpmiddelen
vaak gekozen voor een combinatie
van bewegelijkheid en bescherming.
Verschillen in contactoppervlak tussen een
statische en bewegende
voet

Zowel bij gips- als inlegzooltherapie wordt het mediaal voetgewelf ondersteund om het contactoppervlak van de voetzool te
vergroten. Figuur 1 laat zien dat
het contactoppervlak tijdens de
afwikkeling tussen voet en inlegzool inderdaad met inlegzolen AD wordt vergroot. De onderste
lijn in de figuur is het verloop
van het contactoppervlak bij een
bewegelijke voet in de schoen
zonder inlegzool. De bovenste
lijnen geven het effect met inlegzolen aan. Bij een bewegelijke
voet verandert tijdens de afwikkeling het contactoppervlak en
daarmee de verdeling van de

Figuur 1. Het effect van verschillende inlegzolen op het contactoppervlak

Figuur 2. Het contactoppervlak tussen
voetzool en ondergrond tijdens de
afwikkeling van een bewegelijke voet.

druk (fig. 2). Het ondersteunen
van het mediaal voetgewelf ter
vergroting van het contactoppervlak, heeft bij een bewegelijke
voet maar gedeeltelijk effect.
Namelijk, tijdens de ‘afzet’ van
een bewegelijke voet maakt alleen
de voorvoet contact met de ondergrond. De huid van het mediaal
voetgewelf wordt ondanks
ondersteuning nauwelijks belast
waardoor het vergrootte contactoppervlak van de middenvoet

niet wordt benut (fig. 3).
Tijdens het maken van een stap
met onderbeengips wordt de
inwerkende kracht verdeeld over
de gehele voet(zool) en onderbeen. Wanneer de voet volledig
geïmmobiliseerd is, zou het contactoppervlak van de voetzool
gelijk zijn aan het maximale
oppervlak wat bereikt kan worden bij een bewegelijke voet met
een inlegzool. Het maximale
oppervlak wordt bereikt tijdens
de middenfase van de afwikkeling want dan wordt de voetzool
volledig belast (fig.1). Bij onderbeengips zorgen de stijfheid van
het materiaal en de onlosmakelijke immobilisatie van de voet
ervoor dat het contactoppervlak
tijdens het lopen niet verandert
(fig.1). Zo kan vergroting van het
contactoppervlak met behulp
van ondersteuning van het mediaal voetgewelf, bij onderbeengips
of een orthopedische schoen met
zoolverstijving en een afwikkelbalk, optimaal effectief zijn. >>

Figuur 3. Tijdens de afwikkeling van een bewegelijke voet, neemt ondanks

tussen voetzool en inlegzool. De stippellijn geeft het onveranderlijke

ondersteuning, het contactoppervlak onder het mediaal voetgewelf

voetzoolcontact met onderbeengips aan.

af voordat de volledige voorvoet belasting wordt bereikt.
De twee ‘Y-assen’ geven verschillende eenheden weer.
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Zo wordt de krachtpiek kleiner
zonder dat het contactoppervlak
van het gips verandert.
Bij een bewegelijke voet is de
snelheid van inwerkende krachten gekoppeld aan de fasen van
de afwikkeling. Tijdens de hielFiguur 4. grondreactiekrachten tijdens de voetafwikkeling.
landing wordt het weefsel dynaFiguur 5. grondreactiekrachten tijdens een stap met
misch belast. Tijdens de middenVoetafwikkeling uitgedrukt als percentage van
onderbeengips. Stap uitgedrukt als percentage
fase en de voorvoetafzet wordt de
een schrede.
van een schrede.
voetzool statisch belast. De conVerschillen in belasting
wordt bij loopgips een afwikkel- maal en onveranderlijk, met
sequentie is dat het weefsel van
tussen een bewegelijke
andere woorden hier is verder
voorziening zoals een ‘afwikkelde hiel beschermd kan worden
en een geïmmobiliseerde
zool’ of een ‘afwikkelblokje’ toe- geen effect te behalen. Tijdens de door toepassing van schokdemvoet
landing van het onderbeengips
gepast. Dit zijn steunpunten
pende materialen in de schoen of
De belasting of inwerkende
zijn de krachten dynamisch van
waarover wordt afgewikkeld.
de inlegzool. De krachten onder
krachten onder de voet kunnen
aard. Het neerzetten van het gips de voorvoet veranderen niet zo
In figuur 5 is het denkbeeldige
worden gemeten. In een grafiek
krachtenverloop tijdens een stap is te vergelijken met een botsing
snel als tijdens de hiellanding,
kan de grootte van kracht voor
of een schok. De omschrijving
met onderbeengips afgebeeld.
dus in deze situatie werkt snelieder moment van een stap wor- Het krachtenverloop heeft geen
‘schok’ verwijst naar de hoge
heidsvertraging door toepassing
den weergegeven. In figuur 4 is
snelheid waarmee de krachten
karakteristieke ‘M-vorm’.
van ‘schokdempende’ materialen
het krachtenverloop tijdens de
Tijdens de landing is net als
inwerken. De belasting kan verniet. Zoals is gebleken, kan het
afwikkeling van een bewegelijke
een bewegelijke voet, een snelle
minderd worden door toepassing contactoppervlak tijdens de
voet afgebeeld. Het krachtenver- toename van de grondreactievan schokdempende materialen. afwikkeling van de voorvoet
loop vertoont de vorm van een
krachten: een dynamische belas- Schokdemping ontstaat door een moeilijk worden vergroot.
‘M’. De twee krachtpieken wor- ting! Daarna nemen de krachten vertraging van de snelheid waar- Helaas kan daarom ook niet
den veroorzaakt door de hiellan- geleidelijk af. Wanneer het conmee de krachten toenemen. De
worden geprofiteerd van drukding en de voorvoetafzet. Tijdens tactoppervlak tussen het gehele
energie die verloren gaat aan de
verdeling door vergroting van
de hiellanding is er sprake van
onderbeen en het gips gelijk
vertraging leidt tot een lagere
het contactoppervlak.
een kracht die in korte tijd snel
blijft, ontstaat de hoogste druk
krachtpiek. Het effect kan zelf
Als demping en vergroting van
toeneemt (‘A’ in fig. 4). In de
gelijk met het moment van de
ervaren worden bij ‘verend’
het contactoppervlak niet goed
figuur is dat te zien aan de ‘steilgrootste kracht. Deze druk zal
schoeisel zoals hardloopschoenen. mogelijk zijn, welke mogelijkheid’ van de lijn. Dit wordt de
gering zijn omdat de kracht
Theoretisch gezien is het niet
heden ter bescherming van de
dynamische belastingsfase gewordt verdeeld over een groot,
zinvol om schokdempende of
voorvoet blijven dan over? Bij
noemd. Dan volgt steunfase of
constant, contactoppervlak. Bij
vervormbare materialen te vereen lokaal verhoogde plantaire
middenfase van de afwikkeling
een bewegelijke voet verandert
werken aan de binnenkant van het voorvoetdruk is het wenselijk
waarbij de krachten afnemen.
het contactoppervlak tijdens de
gips, zoals een ‘schokdempende’
dat deze druk wordt gedeeld
Aan het begin van de voorvoetafwikkeling. Hierdoor ontstaat
inlegzool. Door materiaalvervor- door de aangrenzende weefsels.
afzet nemen de krachten weer
bij voorvoetafzet een hoge druk
ming ontstaat beweging wat
Deze drukverdeling kan worden
toe. De snelheid van de krachtomdat kracht over een relatief
wrijving en verandering van het
bereikt door het toepassen van
toename is niet zo groot als
klein contactoppervlak wordt
contactoppervlak kan veroorzaken. materialen met verschillende
tijdens de hiellanding d.w.z. de
verdeeld. De grootste weefselVerandering van het contactmate van ‘indrukbaarheid’ en/of
lijn is minder stijl (‘B’ in fig. 4).
belasting of druk ontstaat op
oppervlak leidt weer tot lokale
door het maken van uitsparingen.
Hierdoor wordt de belasting
een ander moment dan de
drukverhoging en een grotere
Indrukbaarheid vereist andere
tijdens de voorvoetafzet als
inwerking van de grootste kracht lokale weefselbelasting.
materiaaleigenschappen dan
semi-statisch gekarakteriseerd.
(hiellanding, fig. 4).
Toepassing van schokdemping
schokdemping. In figuur 6 is een
Dynamische en statische inwertussen het gips en de ondergrond denkbeeldige voetzool met een
kende krachten zijn bij een
Hoe kan de voetzool bij
is waarschijnlijk effectiever.
uitstekende ‘bobbel’ afgebeeld. >>
een bewegelijke en een
bewegelijke voet gekoppeld aan
geïmmobiliseerde voet
de afwikkelfasen en van belang
voor het verminderen van lokale worden ontlast?
Ontlasting van de voetzool is
Figuur 6.
voetzoolbelasting.
In een onderbeengips is de voet- afhankelijk van de aard van de
Belasting van een
zoolbelasting heel anders. Bij een krachten tijdens lopen en de
plantaire voorgeïmmobiliseerde voet is er geen mogelijkheden om deze krachten
voetdeformiteit
te verdelen. Zoals gezegd, is het
sprake van een voetafwikkeling
op een relatief
contactoppervlak tijdens het
met opeenvolgende fasen van
‘stijf’ homogeen
lopen met onderbeengips maxihiel naar voorvoet. Meestal
materiaal.
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Het toegepaste materiaal heeft
overal een zelfde indrukbaarheid,
voorgesteld door de veren.
Tijdens belasting van de voet
wordt de druk grotendeels gedragen door de bobbel. Wanneer
het materiaal onder de bobbel
meer indrukbaar is en/of een
uitsparing is gemaakt, zakt de
bobbel in het materiaal weg
(fig. 7). Hierdoor worden de
krachten tijdens afwikkelen
eerder door het aangrenzende
weefsel gedragen = drukverdeling
en de bobbel wordt ontlast.

Verband

Deze principes gelden ook voor
voetzolen met lokaal verhoogde
druk zonder ‘bobbels’.
Samenvatting

Er zijn verschillen in belasting
van de voetzool bij een bewegelijke - en een geïmmobiliseerde
voet, veroorzaakt door de verschillen in het contactoppervlak
tijdens lopen: veranderlijk versus
constant. Daarnaast zijn er verschillen in het krachtenverloop
en de snelheid waarmee de
krachten inwerken. De voet

afwikkeling bij een bewegende
voet is in een dynamische fase
(hielcontact) en een semi-statische
fase (afzet voorvoet) in te delen,
waarbij tijdens elke fase een
krachtpiek ontstaat. Het contactoppervlak is tijdens de tweede
krachtpiek relatief klein, wat een
hoge weefselbelasting veroorzaakt.
Tijdens een stap met onderbeengips is er maar één krachtpiek
die gelijktijdig over een groot
oppervlak wordt verdeeld. Zowel
bij een onderbeengips als bij de
hiellanding van een bewegelijke

Figuur 7.
Inlegzoolmaterialen
met een verschillende
mate van indrukbaarheid
in combinatie met een
uitsparing. De ‘veren’
stellen de mate van
indrukbaarheid voor.
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voet, kan de landing worden
afgeremd door ‘schokdempende’
materialen. Tijdens de voorvoetafzet van een bewegelijke voet
kan drukverdeling niet worden
bereikt door vergroting van het
contactoppervlak, maar wel door
het toepassen van materialen met
verschillende mate van indrukbaarheid en/of door het maken
van uitsparingen.

Nick Guldemond,
klinisch onderzoeker
Afdeling orthopaedie
Academisch Ziekenhuis
Maastricht
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
E-mail: ngu@sort.azm.nl
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Debby Blom

“Alles sal rech kom”
Standscorrectie na hallux valgus operatie.
Na een scarf osteotomie werden in ziekenhuis Gooi-Noord in Blaricum, patiënten
nabehandeld met een gebruikelijk voetverband. Opvallend was dat de gecorrigeerde
halluxhoek leek terug te zakken in de weken na de operatie. Reden om na te gaan
wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn.
Het voetverband en de hechtingen
bleven tot twee weken naar de
operatie aanwezig, waarna een
controle werd uitgevoerd door de
arts. Vervolgens werd er een nieuw
voetverband aangebracht voor de
duur van vier weken, gevolgd
door opnieuw een controle.
Doordat wij de patiënten met
regelmaat terug lieten komen op
de gipskamer, viel ons op dat de
gecorrigeerde halluxhoek leek
terug te zakken. De nabehandeling met een teenspica voorkomt
mijn inziens de terugval van de
gecorrigeerde halluxhoek, is meer
patiëntvriendelijk en is hygiënischer. Besloten is het onderzoek
te concentreren op de terugval
van de gecorrigeerde halluxhoek.

riseerd door 3 factoren. Een valgus
stand van de eerste teen ter hoogte
van het metatarso-phalangeale
gewricht, het mediaal uitsteken
van de kop van het os metatarsale
I en een varusstand van het os
metatarsale I.
Scarfosteotomie

In het ziekenhuis Gooi Noord
wordt hoofdzakelijk geopereerd
volgens de ‘scarf ‘- methode.

Het voetverband
De scarf methode

Vraag en doelstelling

Waarborgt de voetverband
methode voldoende de correctie
van de halluxhoek na een corrigerende hallux valgus osteotomie,
of is een alternatieve verbandmethode beter in staat deze correctie
te waarborgen?
Hallux Valgus

Hallux Valgus is een vervorming
van de voet die wordt gekarakte-

Osteotomie volgens de scarfmethode houdt in dat er een
dubbel osteotomie van het os
metatarsale 1 wordt verricht.
De zaagsnede loopt door het longitudinale vlak, proximaal maakt
de zaagsnede een hoek van 45° in
het saggitale vlak. Distaal maakt
de zaagsnede een hoek van 90 °
in het saggitale vlak. Met deze
zaagsnede zijn er correcties in
meerdere vlakken mogelijk.

Teenspica

De teenspica wordt als volgt
aangelegd:om de hallux een
tricot kousje alsmede om de
voorvoet, om de hallux een slag
synthetische watten (dit is voor
het afneembaar maken). Met
softcast en een lonquette wordt
nu de teenspica gemaakt.
>>

Voetverband

De hallux
correcties

Het voetverband wordt als volgt
aangelegd: tussen alle tenen
worden uitgevouwen 10x10cm
gazen gelegd, vervolgens worden
deze gazen gefixeerd met synthetische watten. De tenen worden
gespreid door het plakken van
stroken pleister, hierbij word de
hallux met enige abductie vastgezet. Het voetverband word afgewerkt met zelfklevend verband.
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Opzet en uitvoering van
het onderzoek

Ik heb me verdiept in de verschillende methoden van nabehandelen na een corrigerende
osteotomie van de hallux valgus.
Bij navraag bleek de voetverband
methode evenwel niet gebruikelijk als nabehandeling.

Teenspica afneembaar

Hallux hoekmeting

Meetpunten

Er zijn meerdere methodes om
de hoek van de hallux te meten.
Er is gekozen voor de volgende
meetmethode. Op de röntgenfoto wordt een lijn getrokken
door het centrum van het kopje
van de eerste metatarsale en
door het centrum van de basis
van eerste metatarsale. En er
wordt een lijn getrokken door
het centrum van de proximale
phalanx en basis van het kopje
van de proximale phalanx.

De teenspica in combinatie met
de in het ziekenhuis Gooi Noord
als gebruikte Orthowedge schoen
(scarfschoen), sprak mij aan.
- Twee patiëntgroepen werden
gevormd, waarbij de eerste
groep behandeld werd met
het voetverband en de
Orthowedge schoen en de
tweede groep volgens de
nieuwe methode: de teenspica
en een Orthowedge schoen.
- Gedurende een half jaar een
gerandomiseerd onderzoek gedaan. Alle patiënten die geopereerd worden aan de hallux
valgus worden met regelmaat
terug gezien op de gipskamer.
- De halluxhoek zal röntgenologisch gemeten worden en wel
preoperatief, dag 1 post operatief en 6 weken post operatief.
Door de verschillende nabehandelings methoden tegen elkaar
af te zetten wil ik vaststellen dat
de teenspica methode beter de
standscorrectie onderhoudt dan
die met het voetverband.
Resultaten

In de resultaten is geen onderscheid gemaakt naar sekse, leeftijd en standsafwijking. In grafiek 1 wordt zichtbaar dat bij

Grafiek 1

vrijwel alle patiënten die behandeld zijn met een voetverband
terugval van de correctie plaats
vindt. Slechts bij twee van de 25
patiënten blijft de correctie ook
na zes weken in stand, terwijl bij
de rest terugval van gemiddeld
zes graden wordt gemeten.
Grafiek 2 maakt de resultaten
zichtbaar van het gebruik van
een spica bij een vergelijkbare
groep van 25 patiënten. Hierbij
valt direct op dat de uiteindelijke
correctie in veel gevallen in stand
blijft en dat bij tien van de 25
patiënten een terugval meetbaar
was. Bij de overige patiënten
bleef de correctie na zes weken in
stand of werd zelfs nog een verdere correctie gerealiseerd.
Conclusie en
aanbevelingen

De conclusie van het onderzoek
is dat de nabehandeling met een
teenspica waarschijnlijk een
betere standscorrectie waarborgt
na de operatie dan een voetverband. Het verdient echter aanbeveling om naast het onderzoeken
van een grotere patiëntengroep,
bij de reeds onderzochte patiënt
groepen na een jaar de röntgenfoto en het meten van de halluxhoek te herhalen.

Debby Blom,
gipsverbandmeester
Ziekenhuis Gooi Noord
Rijksstraatweg 1
1261 AN Blaricum
e-mail: porth4@gooi-noord.nl

Grafiek 2
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Maarten Haneveer

De flexiehandschoen
De orthesiologie binnen een gipskamer kan uit een verscheidenheid van applicaties bestaan welke
mede wordt bepaald door de kennis en vaardigheid van de gipsverbandmeester, de aanwezigheid
van materialen en gereedschappen, patiëntverwijzingen zoals een ergo-/handtherapeut.
De flexiehandschoen is een mechanische behandelingsmethode welke valt onder de orthesiologie.
Hoewel de flexiehandschoen al lange tijd bestaat is het niet iets wat men met een grote regelmaat
aantreft op de gipskamer, mede door de prefabs die de industrie aanlevert. Dit artikel beschrijft,
aan de hand van een casus, het principe en de uitvoering van een custom made flexiehandschoen.
Casus

De patiënt is een 37 jarige
getrouwde man van Turkse
afkomst met drie jonge kinderen.
Hij is werkzaam in de meubelindustrie waar hij betrokken is
geraakt bij een bedrijfsongeval.
Tijdens het reinigen van een
lijmmachine is zijn linkerhand
beklemd geraakt in een wals. Dit
heeft geleid tot een crushletsel
van de linkerhand, een luxatie
fractuur van het metacarpaal II,
een luxatie fractuur van het os
hamatum en een compartimentsyndroom van de linkerhand. De
chirurgische interventie bestond
uit een decompressie van de hand
en de carpale tunnel, fixatie van
metacarpaal II aan III en IV
d.m.v. Kirschner draden en het
verwijderen van het losliggende
deel van het os hamatum (fig.1 en
2). De wondbehandeling (lokale
wondzorg en oedeemreductie)
en de spalkvoorzieningen zijn
verzorgd door de gipskamer. De
handtherapeut in de eerste lijn
heeft de oefentherapie verzorgd.
Na voldoende consolidatie van
Figuur 1

de ossale structuren te hebben
bereikt zijn, onder bescherming
van mannitol, de Kirschner draden verwijderd. Na een inventarisering van de actuele range of
motion (ROM) blijkt dat op de
vraag om onder andere een full
fist te maken een beduidende
flexiebeperking aanwezig is van
de digiti I t/m V. Het behandelplan nu is om de patiënt door
middel van een orthese na te
behandelen waardoor de ROM
verbeterd moet worden, in het
bijzonder die van de mcp-regio.
Het principe van de
flexiehandschoen

Het principe berust zich op het
bewerkstelligen van een verlenging van contractuurweefsel.
Dit gebeurt door middel van een
gecontroleerde constante kracht
die binnen de elastische grens
van die weefsels ligt 7. De vertaling van de verlenging vindt
plaats door de vingertoppen (of
de volledige stralen van de digiti)
van de handschoen te gebruiken
als aangrijpspunt en deze met
Figuur 2

30

een gedoseerde kracht statisch of
dynamisch te bevestigen aan een
vast punt in de polsregio. Een
studie van Flowers en LaStayo5
heeft aangetoond dat een verbetering van de ROM direct gerelateerd is aan de tijdsduur waarin
het gewricht in zijn maximale
reikwijdte wordt gebracht.
Dit wordt benoemd als de total
end range time (TERT). Hoe
langer de TERT des te sneller
een contractuur vermindert.
De uitvoering

De benodigdheden voor een
flexiehandschoen zijn:
1: juiste maat katoenen,
dermatologische, handschoen,
2: klittenband zowel haak als lus,
3: speedy rivets,
4: eye rivets,
5: elastiekjes van dezelfde
afmeting en dikte (fig.3).
Door gaatjes te maken in de vingertoppen van de handschoen
kunnen de eye rivets geplaatst
worden. Op het palmaire
gedeelte, ter hoogte van de pols,
wordt een stuk klittenband ver-

Figuur 3

lijmd (haak, 5 centimeter breed
en de lengte is de helft van de
polsomtrek). Aan de ulnaire zijde
wordt het lus gedeelte van het
klittenband (fixatieband) vast
gezet door middel van speedy
rivets. Op de bovenzijde van de
fixatieband wordt wederom een
stuk klittenband verlijmd waarop
de tractiestroken worden bevestigd. De lengte hiervan is de helft
van de polsomtrek.
De handschoen kan nu bij de
patiënt aangetrokken worden,
fixatie vindt plaats door het
klittenband wat de pols omvat.
Vervolgens worden klittenbandstroken (tractiestroken) geknipt
die een breedte hebben van ± 5
millimeter. De elastieken worden
door middel van kleine lusjes aan
het klittenband gefixeerd. Met
behulp van de eye rivets kunnen
de elastieken, met daaraan vast de
tractiestroken, bevestigd worden.
Afsluitend kan men een gecontroleerde dosering tractie aanbrengen in de stralen waarin
dit gewenst is. Ervan uitgaande
dat de volledige gewrichtsketen
bepaalde bewegingspatronen
kent 4,6 moet men bij de uitvoering rekening houden met het >>
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Figuur 5:

Figuur 9:

De equiangulaire bewegingsbaan

Flexiehandschoen met

van de distale phalanx bij

PIP- en DIP-flexie d.m.v. een

contractie van alle vingerbuigers

Figuur 4:
Het convergentiepunt van de vingers
ligt in het distale radiare derde
gedeelte van de onderarm.

convergentiepunt (fig. 4) van de
digiti II tot en met V. Deze ligt in
het distale radiaire derde gedeelte
van de onderarm en de equiangulaire bewegingsbaan (fig.5)
van de distale phalangen bij
flexie van de vingers.
In de praktijk

Na het aanleggen van de flexiehandschoen is met de patiënt een
draagschema afgesproken waarbij
hij de handschoen 3 keer 2 uur
(TERT) per dag draagt (fig. 6).

De beginsituatie laat het volgende zien. De flexie vanuit de
MCP gewrichten is 0°- 5°, de
flexie vanuit de proximale intra
phalangeale gewrichten (PIP) is
0°- 60° en de flexie vanuit de distale intra phalangeale gewrichten
(DIP) is 0° - 50°.
Na 1 week behandelen is er al een
aanzienlijke verbetering opgetreden.
Na de derde week kan de patiënt
het volgende: de vuistgreep is
mogelijk maar nog geen full fist,
de balgreep en de driepunts-,
tweepunts-, en lateraalgreep zijn
mogelijk maar nog niet krachtig
genoeg.
Besloten werd om de handtherapie verder te continueren
maar dan zonder gebruik te
maken van de flexiehandschoen.
De verwachting was dat er door
middel van de flexiehandschoen
geen verdere winst meer te
behalen was in de active range of
motion (AROM) evenals de passive range of motion (PROM).

Tijdens dit traject ontvangt hij
intensieve begeleiding van de
handtherapeut.
Bij het aanleggen van de tractie
is een vast punt aangegeven wat
correspondeert met de hoeveelheid trekkracht die gegeven mag
worden. Tijdens de behandeling
is het niet de bedoeling dat de
patiënt pijn ervaart door een te
grote trekkracht. Wanneer men
toch een kracht toepast van een
te hoge intensiteit zal dit een
pijnlijke inflammatoire reactie
veroorzaken die stijfheid alleen
maar bevorderd 1,2,8).

toegepaste kracht veilig genoeg
is voor de patiënt. Deze moet
tijdens de behandeling een spanning in de weefsels waarnemen
maar geen pijn. Het gezegde “no
pain, no gain” is zeker niet van
toepassing wanneer men weefsel
wil remodelleren. Het belang van
een begeleidende handtherapeut
moet in deze casus zeker benadrukt worden aangezien deze
mede verantwoordelijk is voor
de behaalde resultaten.
De patiënt heeft nog moeite om
kleine voorwerpen te grijpen en
blijft bij handelingen nog pijn
aangeven. In overleg met de
bedrijfsarts is de werkhervatting
in gang gezet.
Tot slot

De behandeling die plaats heeft
gevonden door middel van de
flexiehandschoen blijkt zeer
effectief te zijn (fig. 7 en 8).
Volgens Cummings en Tillman 2
is 30° winst in de ROM van een
gewricht (1° tot 10° per week)
een acceptabele standaard van
weefselremodellering. Wel moet
gelet worden op het feit dat de

De productiekosten zijn laag,
zeker wanneer de gebruikte
materialen niet extra aangeschaft
moeten worden. De aanlegduur
bedraagt circa 20 á 25 minuten.
Aanpassingen of varianten op de
flexiehandschoen zijn in een kort
tijdsbestek gemaakt (fig. 9 en 10).
Omdat een hand gedurende een
behandeling veranderd (minder
oedemateus, wondaspecten, verminderde circumferentie digiti, ed.)
is het mogelijk om in een korte
periode een andere handschoen
te maken waarmee de behandeling gecontinueerd kan worden.
Uiteraard kan men via de huidige
industrie een prefab aanschaffen.
Hierbij moet men wel rekening
houden dat bij sommige prefabs
de aangebrachte kracht vaak zes
maal hoger ligt dan de wenselijke
kracht die nodig is voor het
remodelleren van weefsel3.
Ook blijkt dat anatomische
voorwaarden die een hand kent
niet altijd tot uiting komen in

Figuur 7

Figuur 8

Evaluatie

Figuur 6

transversale kringloop.

Figuur 10: Flexiehandschoen, gebruikmakend van statische tractie.

een prefab. Met dit als gegeven
spreekt het ervoor om genoemde
of vernieuwde applicaties in de
praktijk toe te passen die onder
andere zorg dragen voor een
vakinhoudelijke meerwaarde.
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renovatie of innovatie?
Tot voor kort werd er in onze
gipskamer gebruik gemaakt
van losse elementen bij het
aanleggen van gipsbroekjes
bij kleine kinderen/baby’s.
Een houten kistje als schouder
cq. hoofdsteun en een aambeeld
functionerend als zadel (figuur 1).
De nadelen ervan zijn:
● kind ligt niet stabiel
● wordt steeds naar beneden
getrokken door degene die de
positie van het kind bepaalt
(veelal de orthopaed)
● hinderlijk voor de anaesthesist
● hinderlijk voor de gipsmeester
Na enig denkwerk hebben we
enkele ideeën gebundeld en deze
doorgespeeld naar medewerkers
van de medisch elektronische
dienst (figuur 2).

Het uiteindelijke resultaat is
naar ieders tevredenheid:
● het kind ligt gefixeerd op
het zadeltje
● schouder cq. hoofdsteun is
traploos regelbaar.
● eenvoudig te verplaatsen
● onderhoudsvriendelijk
● ook ziet het er beter uit.
Wij zien het in onze gipskamer
in ieder geval als een zeer toepasbaar/bruikbaar hulpmiddel
in de dagelijkse praktijk.
J.Weerts
en collega gipsverbandmeesters
Maaslandziekenhius
Sittard
e-mail:
gipskamer@orbisconcern.nl

www.ivhg.nl
Site over een” nieuw fenomeen”. Behandeling met hyperbare
zuurstof, door middel van inademing van pure zuurstof onder verhoogde omgevingsdruk. Deze behandeling blijkt goede resultaten
te geven bij meerdere aandoeningen, zoals: amputaties, operatiewonden, post-traumatische ischaemie en dibetischevoetwonden.
www.osteoporosestichting.nl
Fraaie site over osteoporose. Met deze aandoening, zullen we op
de gipskamer steeds vaker te maken krijgen i.v.m. de vergrijzing
van de bevolking. Veel info over diagnose, preventie, voeding etc.
www.seniorweb.nl
Leuke site voor
50+ ers, die niet
zijn opgegroeid
met de computer.
Rubrieken over
een uitgebreid
aantal interessante
onderwerpen,
spellen, cursusaanbod, reizen, virtuele reizen etc. Voor de minder goed ziende
mens is het lettertype te vergroten.
www.zonnebloem.nl
Site over de alom bekende Zonnebloem stichting. 37.000 vrijwilligers zorgen voor bezoekjes, organiseren van reizen voor zieke
mensen en mensen met een handicap. Informatie over per regio
en wat te doen om vrijwilliger te worden.
www.gratefulness.org/candles/enter.cfm
Grappige site voor een ieder, die even stil en rustig wil zijn, een
kaarsje wil branden en een wens, groet of gedachte wil opschrijven.
Het kaarsje blijft 2 maanden branden en je kunt ook de wensen
van andere mensen over heel de wereld lezen.

Figuur 1

mywebpages.comcast.net/wnor
Een prachtige Engelstalige site met de totale anatomie van het
menselijk lichaam. Per lichaamsdeel krijg je inzicht in de spieren,
zenuwen, bloedvaten etc. Al klikkend wandel je
door het lijf. Ook
röntgenfoto`s en
dwarsdoorsneden
zijn te zien. Een
echte aanrader.

Leny Uineken
E-mail: hjuineken@home.nl

Figuur 2
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