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Van de redactie
Iets later dan gepland ligt de
tweede uitgave van dit jaar voor u.
Het werken met een thema heeft
zo zijn voordelen, maar ook zijn
nadelen. Je bent als redactie erg
afhankelijk van de auteurs die
specifiek iets schrijven voor een
dergelijke uitgave. Deze keer
leverde dat wat stress en tijdverlies op, maar het resultaat
mag er dan ook wezen.
De uitgave staat in het teken van
de onderbeenamputatie en zijn
behandeling. Dat dit een terrein
is van de gipsverbandmeester
wordt steeds duidelijker. Veel
gipskamers in Nederland zijn al
betrokken bij de (na)behandeling
van onderbeenamputaties. De
samenwerking met de verschillende disciplines hierin is zeer
belangrijk. Dat samenwerking
kan leiden tot prachtige vernieuwingen en resultaten laat Wout
Hol zien. Hij heeft samen met
een instrumentmaker en de revalidatie-arts een vernieuwde eerste
prothese ontwikkeld, de zogeheten ZIP prothese.
Dr. Voesten beschrijft in zijn
artikel de geschiedenis van de
amputaties, maar ook de indicatiestelling en de chirurgische
principes. Een duidelijk en overzichtelijk artikel.

Een voor gipsverbandmeesters
belangrijk onderzoek is gedaan
door dr. van Velzen. In haar artikel beschrijft ze een vergelijkend
onderzoek naar de effecten van
early fitting en elastisch zwachtelen bij transtibiale amputaties.
Fantoompijn is veelal een moeilijk gebied binnen de zorg voor
de patiënt met een amputatie.
Professor Zuurmond beschrijft
in zijn artikel het bestaan, de
behandeling en ook de preventie
van fantoompijn.

Kwaliteit is een relatief begrip
en heeft voor iedereen een
andere betekenis.
De gipskamer binnen het
ErasmusMC te Rotterdam is
enkele jaren geleden begonnen met het opzetten van een
kwaliteitsbeleid. Dit was naar
aanleiding van een op handen
zijnde visitatie vanuit de vereniging. Het opzetten van dit
kwaliteitsbeleid heeft geresulteerd in een visie op kwaliteit,
een beleidsplan voor de komen-

“Ieder voordeel
heb z’n nadeel“
Is voorschrijven van een brace
behandeling wel of niet effectief ?
De interesse voor dit onderzoek is
voor Ida Mooibroek, uit het Refaja
Ziekenhuis uit Stadskanaal, voornamelijk gewekt door de verschillende manieren van nabehandeling
van de voorste kruisband reconstructie. Naast een literatuurstudie is het onderzoek onderbouwd
door middel van een enquête
onder twee groepen patiënten:
een groep met kniebrace en een
ander groep zonder kniebrace.

de jaren, een rapportagebeleid,
het daaraan gerelateerd klachtenregistratie beleid en de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek.
Een interessante scriptie door
Diane van de Biessen van het
ErasmusMC te Rotterdam
Joke Holties geeft in een casus
de madentherapie bij de wondbehandeling bij stompwonden
weer.
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Ieder voordeel heb z’n nadeel zei
ooit eens een Amsterdamse wijsgeer. De uitgave is dan wel iets
later, maar met een beetje geluk
kan u hem nog net meenemen
op uw vakantie en heeft u die al
gehad, dan bent u heerlijk uitgerust om hem eens uitgebreid
door te nemen.
Namens de redactie,
Arjan Harsevoort
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Amputaties bij arteriele doorbloedingsstoornissen
Wanneer een been gedeeltelijk of onherstelbaar verloren is, ontstaat er de noodzaak tot het verrichten van een
amputatie. Deze amputatie wordt door de patiënt gezien als een verminkend gebeuren met een onontkoombaar
verlies van functie en vitaliteit. De behandelend arts zit met vage schuldgevoelens en ziet de amputatie als het
vallen van het doek. Niets is minder juist. Aan het einde van dit artikel hopen we duidelijk te hebben gemaakt,
dat het functieverlies niet veroorzaakt wordt door de amputatie, maar juist reeds aanwezig was en door de
amputatie, als onderdeel van de behandeling, zal worden opgeheven. De behandelend arts zal naast de diverse
arteriële reconstructie-mogelijkheden ook de amputatie moeten zien als een methode tot herstel van functie.
stoornissen, was dit tot recent
duidelijk anders.
Tot aan het begin van 20ste eeuw
waren traumata, open fracturen,
infecten van bot, gewrichten, weke
delen en tumoren de oorzaak van
het verloren gaan van ledematen.
Uit vroegere tijden stamde dan
ook de term ‘pus laudabile’:
het lichaam was er gelukkig in
geslaagd het infect te lokaliseren
in tegenstelling tot de levensbedreigende sepsis.
In het kort zal door de geschiedenis heen gelopen worden en
stil worden gestaan bij de twee
grote besluiten van de chirurg:
de indicatie tot het doen van de
amputatie en het bepalen van
het niveau van de amputatie.
Immers de kwaliteit van het looppatroon wordt niet in de eerste
plaats bepaald door de kwaliteit
van de prothese, maar door de
kwaliteit van de amputatie1.
Ook wordt de patiënt gevolgd
vanaf het moment van voorbereiding tot en met de procedure
zelf. De verschillende methodes
van amputeren zullen achtereenvolgens de revue passeren.
Geschiedenis

Hoewel er al 500 jaar v. Chr.
amputaties werden uitgevoerd in
verband met gangreen, kwamen
de meeste mensen hier niet aan
toe: zelfs rond 1795 was in Frankrijk door geweld en oorlog de
gemiddelde levensduur 22 jaar!
Terwijl momenteel in meer dan
80% van de gevallen de amputatie moet worden uitgevoerd in
verband met doorbloedings6

Tot aan het moment waarop de
anaesthesie het stadium van het
nuttigen van een fles sterke drank
te boven was, werd de reputatie
van een chirurg bepaald door de
snelheid waarmee hij een amputatie kon uitvoeren; het ontstaan
van complicaties en een hoog
mortaliteitscijfer waren normaal.
De beroemde Franse chirurg
Baron Larrey, die in dienst van
Napoleon de Russische veldtocht
van 1812 meemaakte, slaagde
erin om tijdens de eerste 24
uur na de slag bij Borodino
200 amputaties uit te voeren.
Een exarticulatie van de heup
duurde na het onderbinden van
de femoraalvaten nog slechts
14 à 15 seconden. Men zegt, dat
de onnauwkeurige tijdmeting
veroorzaakt werd door de matige
kwaliteit van de zakhorloges.

operatieve infecten af. Pas in de
veertiger jaren van deze eeuw
werden de infecten beheersbaar
door introductie van antibiotica.
Laten we niet vergeten dat de
eerste vaatprothese pas na 1950
ter beschikking kwam.
Inmiddels was de gemiddelde
leeftijd van de mens enorm
gestegen en was de atherosclerose
als ziekte en doodsoorzaak sterk
op de voorgrond getreden.
Zoals gesteld, wordt meer dan
80% van alle amputaties uitgevoerd in verband met onherstelbare doorbloedingsstoornissen.
Dit betekent bv. dat in de Verenigde Staten in 1986 62.000
beenamputaties werden uitgevoerd met een financiële impact
van 6 miljard dollar.
In Nederland werden in datzelfde
jaar 700 bovenbeenamputaties
uitgevoerd, 200 exarticulaties
van de knie en 900 amputaties
van een onderbeen uitgevoerd.
Er waren 170 voorvoetamputaties; in 1200 gevallen werden
één of meer tenen geamputeerd.
Aangekomen in deze moderne
tijd, vragen wij ons af waarom
het zo moeilijk kan zijn om de
indicatie tot amputatie te stellen
en het niveau van de amputatie
te bepalen.
Indicatie tot amputatie

In ieder geval zorgde de ontwikkeling van de anaesthesie voor
een wat rustiger sfeer tijdens de
amputaties.
Lister introduceerde de asepsis
en eind 1800 namen de post-

Op een gegeven moment staat de
chirurg voor twee grote besluiten,
namelijk de beslissing dat er een
amputatie moet worden uitgevoerd en de vraag op welk niveau
dit moet gebeuren.
>>
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Wanneer na angiografisch en
non-invasief onderzoek alle
reconstructiemogelijkheden
onmogelijk gebleken zijn (soms
is deze uitspraak pas mogelijk na
open beoordeling van de bloedvaten tijdens operatie), dan zijn
er twee grote indicatiegroepen:
1. De acute ernstige irreversibele
onderbreking van de bloedtoevoer. Dit treedt bv. op bij
acute embolie waarbij de
behandeling te laat komt of bij
reeds bestaande chronische
doorbloedingsstoornissen met
een acute trombosering zonder
reconstructie-mogelijkheden.
Wanneer er bij een eindstadium van embolie alsnog een
poging gedaan wordt om het
been weer doorgankelijk te
maken door middel van een
embolectomie, dan ontstaat
hierdoor een massale uitstorting van kalium, myoglobulines, melkzuur en toxische
stoffen in de bloedbaan met
als gevolg ernstige acidose,
shock , nierfalen en zelfs risico
op overlijden. Een amputatie
kan dan levensreddend zijn.
2. De chronische arteriële doorbloedingsstoornissen2 zonder
mogelijkheden tot reconstructie , met ernstig functieverlies
en aanhoudende ernstige rustpijn.
In deze situatie is er een forse
beperking van de loopafstand
en een zodanige pijn dat de
patiënt niet meer functioneren
kan. De verschijnselen zijn vaak
niet zo dramatisch als bij de
acute embolie en het besluit tot
amputatie kan voor patiënt,
dokter en familie veel moeilijker zijn.
De twee vorige situaties kunnen
gecompliceerd worden door een
ontstekingsbeeld dat kan variëren
van een sluimerende sepsis tot een
massaal infect en septische shock.
Niveau van de amputatie

Drie methoden ter bepaling van
het niveau van de amputatie werden toegepast:
1. lichamelijk onderzoek,

2. angiografie (niet betrouwbaar),
3. noninvasief onderzoek (niet
betrouwbaar).
Nog steeds bepalen de traditionele
fysisch diagnostische factoren de
mate van wondgenezing:
- het intact zijn van de huid,
- de aanwezigheid van
ontsteking,
- de aanwezigheid van defecten,
- het optreden van necrose,
- en tenslsotte de doorbloeding
van de huid ter plaatse van de
incisie.
Jammer genoeg zijn dit tamelijk
subjectieve gegevens waarbij er
uiteindelijk nogal wat ervaring
nodig is3.
Het is in ieder geval duidelijk dat
de angiografie geen voorspellende
waarde heeft met betrekking tot
amputatieniveau. Ook segmentale drukmeting met Doppler4
heeft slechts een beperkte waarde
met betrekking tot deze vraagstelling5. Overigens was in een
prospectief onderzoek bij 2000
claudicanten een enkel /arm index
lager dan 0,5 de meest voorkomende factor bij patienten die
een vaatreconstructie of amputatie moesten ondergaan.
In diverse publicaties blijkt wel dat
het ontbreken van een Dopplersignaal in de knieholte weinig
goeds voorspelt voor het resultaat
van een onderbeenamputatie.
Plethysmografie, percutane SO2
bepaling en Xenon 133 ‘washout’
en thermografie worden alle toegepast met wisselend voorspellend
resultaat.
Voor de meeste operateurs speelt
momenteel de doorbloeding van
de huid ten tijde van de amputatie een belangrijke rol. Er zijn
echter nog andere factoren die
zwaar wegen; deze zullen later
ter discussie komen.

en zijn familie. Een positieve
instelling van alle betrokkenen
is dan ook noodzakelijk.
Allereerst moet duidelijk gemaakt
worden dat het been afgestorven
is en dat de afvalproducten de
patiënt langzaam maar zeker vergiftigen en een levensbedreiging
vormen. Het noodlottige bericht
is dan ook niet de amputatie,
maar dat het afgestorven been
een bedreiging vormt.
In elk stadium van de gesprekken
moet er gesproken worden in
de vorm van een advies: te allen
tijde moet men de patiënt de
gelegenheid geven om te kiezen.
Hiermee wordt een eerste begin
gemaakt met activering en het in
de hand nemen van het eigen lot.
Een grote groep patiënten is
geestelijk en lichamelijk zo murw
door de continue rustpijn, dat
ze er zeer slecht aan toe zijn.
Een reeds weken durende grote
behoefte aan analgetica, gebrek aan
eetlust, slaapgebrek, sluimerende
sepsis, nierfunctiestoornissen
(15%), ontregelde diabetes
(23%)6 en matige longfunctie
met een nicotine-afhankelijkheid
vormen een situtatie waarbij de
patiënt regelrecht op een ramp
af gaat.
Aangezien atherosclerose een systeemziekte is, hebben de meeste
patiënten cardiale (50-60%)
en vaak ook cerebrovasculaire
(5-10%) doorbloedingsstoornissen7,8. In een poging om het
been te redden passen we vaak >>

Voorbereiding

Zodra vaststaat dat een been
gedeeltelijk of geheel verloren is,
moet er een plan gemaakt worden
voor een reconstructieve behandeling.
Het bericht dat er een amputatie
noodzakelijk is, vormt een grote
geestelijke belasting voor de patiënt
7
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middelen zoals rheomacrodex
toe, welke de hartfunctie extra
belasten.
Wanneer we de patiënt levend
door deze crisis willen krijgen,
zullen we alle zeilen moeten
bijzetten en uiterst agressief te
werk moeten gaan.

residuale vitale capaciteit van de
longen toe. Men begint te oefenen
met een triflo-apparaat waarmee
de patiënt goed leert zuchten.
We kunnen domweg stellen dat
alle kleine beetjes helpen: er is
sprake van een complexe, veelzijdige aanpak.

Allereerst beginnen met een goede
pijnbestrijding. In elk ziekenhuis
is er voldoende kennis om een
patiënt met medicamenten of
met een epidurale lijn pijnvrij
te krijgen. Niet alleen kan een
anaesthesist de pijn bestrijden;
hij kan de patiënt peri-operatief
veel beter begeleiden.
In dit stadium kunnen we vaak
pas een eerste reëel gesprek met
de patiënt voeren en uitleggen
dat het been een bedreiging
vormt. Het komt niet zelden
voor dat patiënten zelf om een
amputatie vragen.

Ook de achterstand in de voedingstoestand moet worden
ingehaald met correctie van een
slechte eiwitbalans en vitamine
tekorten. Sondevoeding kan
’s nachts gegeven worden om
de tijd tot aan de operatie maximaal te benutten.

Bijzondere aandacht verdient
de longfunctie: passiviteit en
nicotineverslaving hebben de
longen vaak ernstig aangetast.
Veel patiënten hebben hoorbare
rhonchi, een slecht ophoestend
vermogen en sluimerende
luchtweginfecten. CARA en
emfyseem komen vaak voor.
Naast het gewoonweg uitvaardigen van een rookverbod (met
als gevolg een minder CO in
het bloed en dus een betere O2
transportcapaciteit en met als
gevolg een betere rheologische
kwaliteit van het bloed) beginnen
we zo vroeg mogelijk met pulmonale fysiotherapie. De patiënt
gaat uit het bed en moet overeind, alleen al hierdoor neemt de

Hoewel sepsis en ernstige rustpijn het tijdstip van de ingreep
kunnen bespoedigen, verdient
het in het algemeen aanbeveling
te wachten totdat er zich een
demarcatie heeft voorgedaan en
het infect min of meer gelokaliseerd is.
Het kost tijd om te beoordelen
of een been inderdaad reddeloos
verloren is9.
Wij zijn het dan ook eens met
de stelling, dat een amputatie
een semi-electieve ingreep is.

tetanus beperkt10,11. We beginnen met de ligging van de patiënt
op de operatietafel! De stuit en
de hiel van het zogenaamde
goede been moeten beschermd
worden tegen decubitus.
Amputatie stelt zich ten doel een
maximale functie te verkrijgen
met een minimaal verlies van
weefsel. Het opereren gaat door
levensvatbaar weefsel dat echter
door de ischaemie en triviaal letsel
verloren kan gaan. Met name de
huid is extreem kwetsbaar en in
vele gevallen kan een amputatie
met behulp van a-traumatisch
werken net zoveel eisen als een
vaatreconstructie. De tolerantie
marges zijn klein.
Er wordt gewerkt met scherpe
dissectie: stomp prepareren en
ondermijnen wordt voorkomen.
Men gaat van huid naar spier
en tenslotte naar bot telkens een
niveau hoger, opdat er later geen
spanning optreedt. Hier moet
men bij de incisie rekening mee
houden.

Bloedvaten worden zoveel mogelijk met klemmetjes en fijne
ligaturen onderbonden. Men
beperkt electrocoagulatie in verChirurgische principes
band met het risico op necrose en
Het been wordt 24 uur van te
infectie. Immers een gestoorde
voren gejodeerd en steriel ingedoorbloeding betekent ook een
pakt; de patiënt ontvangt perionvermogen om warmte af te
operatief antibiotica en het sche- voeren. Dit geldt ook voor het
ren wordt vermeden of uitgesteld doorzagen van bot.
tot vlak voor de operatie.
Het beste resultaat bereikt men
Een kenmerk van doorbloedings- met een mechanisch aangedreven
stoornissen is overigens het ontzaag waarbij gespoeld en gekoeld
breken van beharing (trofische
wordt. Bij de handzaag worden
stoornis).
de weefsels nogal eens beschadigd.
Door deze maatregelen wordt
Tijdens het zagen worden de
het risico op gasgangreen en
weke delen beschermd met in
8

warm zout gedrenkte gazen, opdat
er geen beendermeel achterblijft
daar de randen moet worden bij
gevijld. De grote vaten worden
ieder afzonderlijk dubbel geligeerd met onverteerbaar hechtmateriaal. De zenuwen worden
enkele centimeters naar craniaal
doorgenomen, opdat de patiënt
zo weinig mogelijk risico loopt
op neuroomvorming. De spieren
worden als een myoplastiek (agonisten en antagonisten) aan de
voorzijde van het bot aan elkaar
gefixeerd, opdat de stomp van
het bot later niet door de huid
heen drukt en opdat er later een
goede spierbeheersing van de
stomp en dus van de prothese
optreedt. Redondrains zorgen
voor de laatste haemostase; de
huid wordt zonder spanning
geapproximeerd.
De standaard-amputaties
in de vaatchirurgie12

Hoewel het in theorie mogelijk is
om op elk niveau een amputatie
uit te voeren13, blijkt bij arteriele
doorbloedingsstoornissen dat er
slechts vier grote amputatiegroepen zijn14 :
1. tenen,
2. onderbeen,
3. door-de-knie,
4. bovenbeen.
In dit betoog beperken we ons
tot de BK amputatie:
Onderbeenamputatie
(Below-Knee amputation
of BK)

Dit is de meest voorkomende
operatie met als groot voordeel
natuurlijk het behoud van de >>
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knie en een lager energieverbruik
bij lopen met een prothese dan
bij een bovenbeenamputatie.
Hier staat tegenover dat deze
ingreep technisch veel moeilijker
is dan de hogere amputaties. U
moet bovendien weten, dat een
patiënt tijdens een onderbeenamputatie zeker 7 à 10% kans
heeft op een bovenbeenamputatie
naderhand.
Er moet gestreefd worden naar
een stomplengte van tenminste
8 cm en bij voorkeur 13 à 14 cm,
gemeten vanaf de gewrichtsspleet.
Het is beslist niet nodig om een
langere stomp te creëren: de doorbloedingsstoornis zal problemen
veroorzaken en de prothesevoorziening wordt lastiger.
Het is voor de chirurg belangrijk
om te weten, dat de doorbloeding
aan de kuit veel beter is dan aan
de voorzijde: bij incisie wordt
dan ook gebruik gemaakt van
een lange dorsale huidspierlap.
Na onderbinden van de vena
saphena magna wordt de tibia
vrijgelegd en mechanisch onder
koeling met water en bescherming van de weke delen met
natte gazen doorgezaagd. De
tibia wordt in het eerste traject
schuin en vervolgens recht naar
dorsaal doorgezaagd; de botranden worden bijgevijld. De fibula
wordt enkele cm’s proximaal
doorgenomen met de snijdende
beentang. De vaten en de nervus
tibialis worden afzonderlijk
doorgenomen en onderbonden
met onverteerbaar hechtmateriaal. Hierna wordt de lange dorsale huidspierlap doorgenomen
en het amputatiepreparaat verwijderd. De musculus soleus
wordt in verband met de slechte
doorbloeding zoveel mogelijk
verwijderd; de hier achterliggende musculus gastrocnemius
wordt intact gelaten.
Na spoelen van de wond wordt
een redondrain achtergelaten.
Vervolgens wordt een myoplastiek verricht waarbij de dorsale
huidspierlap over de botuitein-

den heen aan de voorste fascie en
huid wordt gefixeerd. De huid
moet met ontzettend veel zorg
worden behandeld en vooral
zonder spanning (met nietjes)
worden geadapteerd. Toepassing
van immediate fitting gips op de
operatiekamer heeft het aantal
huidnecroses sterk doen afnemen
omdat vooral door het gips de
spanning van de wonden wordt
gehaald en oedeem wordt voorkomen.
De hechtingen worden vaak na
drie weken verwijderd , tijdens
een van de gipswisselingen

De inspanningen voor, tijdens
en na de amputatie kunnen net
zo veeleisend zijn als bij een vaatingreep.
De resultaten (behoud van leven
en herstel van functie) kunnen
veel voldoening geven.

Cijfers en Samenvatting

Er vanuit gaande dat de cijfers
formeel niet vergelijkbaar zijn
omdat de patiënten allen in
andere stadia verkeerden, zijn
ze toch van nut voor eventuele
achtergrondinformatie.
Morbiditeit :
- 60% van alle patienten met
claudicatie heeft duidelijk
of verborgen cardiaal
ischaemie15
- 25% heeft al ooit eens een
hartinfarct gehad
- 15% heeft duidelijk
cerebrovasculair lijden
- 8 a 10% is gedecompenseerd
vlak voor de amputatie
De mortaliteit bij perifeer vaatlijden wordt (op een enkel CVA
of een pneumonie na) vrijwel
uitsluitend door cardiaal lijden
bepaald16:
- vaatreconstructie
3%
- voet/voorvoetamp
6-7%
- onderbeen
12-13%
- door-de-knie
14-15%
- bovenbeen
20-25%
De 5 jaars-survival van een
amputatiepatiënt onder de
60 jaar is 70% en boven de
60 jaar 25 à 30%.
De amputatie bij patiënten met
arteriële doorbloedingsstoornissen
gebeurt nadat gebleken is dat alle
reconstructiemogelijkheden zijn
uitgeput en vindt dan ook plaats
volgens een strak indicatiebeleid
en op van te voren vaststaande
niveaus.

H.G.J. Voesten
vaatchirurg
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Drachten
e-mail: hgjvoesten@planet.nl
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De postoperatieve nazorg na onderbeenamputatie:
de ZIP prothese
Nieuwe ontwikkelingen vanuit een interdisciplinaire visie

Figuur 1.
Diverse factoren die invloed
hebben op de wondgenezing.

In de postoperatieve fase na een
onderbeenamputatie staat wondgenezing en het geschikt maken
van de stomp voor de eerste prothese centraal. Diverse factoren
hebben op de wondgenezing
invloed zodat deze regelmatig
verstoord kan verlopen. In figuur
1 is schematisch weergegeven
welke factoren hierbij een rol
spelen. Afgezien van deze factoren
heeft men daarnaast in de loop
van de laatste 100 jaar gezocht
naar de optimale vorm van nabehandeling. Dit heeft geresulteerd
in een beperkt aantal methoden,
namelijk het elastisch zwachtelen1,
de toepassing van het semi/rigide
wondverband 10-13 en de rigide
fittingtechniek waarbij gebruik
gemaakt wordt van circulair
gips 2,3.

Daarnaast kan men het tempo
waarin de patiënt, al of niet partieel, belast wordt gemobiliseerd
in een aantal stappen indelen4, 8.
Snelle mobilisatie vindt doorgaans plaats direct of één à twee
dagen na de operatie. Meestal
vindt het mobiliseren plaats met
gebruik maken van een rigide
wondbedekking t.b.v. krachtenoverbrenging. Traditioneel wordt
hierbij calciumgips gebruikt doch
moderne kunstofgipsen zijn hiervoor eveneens geschikt.
10

De vertraagde (delayed) mobilisatie vindt plaats enige dagen tot
een week na de operatie waarbij
ook gebruik gemaakt wordt van
een circulair rigide verband.
De late mobilisatie is doorgaans
afhankelijk van een goede wondgenezing en gekoppeld aan een
eenvoudig wondverband alsmede
elastisch conisch zwachtelen van
de stomp. Bij mobilisatie die na
enige weken start wordt meestal
gebruik gemaakt van niet-individueel verstrekte interim-voorzieningen.

gips, vanwege de voordelen van
het hygroscopisch effect in de
vroege fase, de krachtenoverbrenging en de perfecte drukverdeling samenhangend met
de mogelijkheid niet uitgehard
gips te modelleren (tabel 1).
Hieraan vooraf ging een periode
van conisch zwachtelen van de
stomp waardoor voortdurend
problemen bestonden. Dit bleek
voor een belangrijk deel samen te
hangen met afhankelijkheid van
deskundig en vaardig personeel
bij de toepassing ervan. Beperkingen bleken gebrek aan continuïteit buiten kantooruren,
wisseling in personeel en de
noodzaak het (ook ’s nachts)
meerdere malen daags opnieuw
aan te leggen. Het conisch zwachtelen bleek bij onvoldoende deskundigheid en gecombineerd
met bovenbeschreven omstandigheden een gevaarlijke interventie
die enkele malen aanleiding
vormde tot een reamputatie
vanwege iatrogene irreversibele
ischaemie (figuur 2).

In de internationale literatuur
bestaat een voorkeur voor snelle
mobilisatie met behulp van een
rigide wondverband daar deze
naast een effectieve oedeemreduktie ook kan zorgdragen
voor krachtenoverbrenging waarmee (partieel) belaste mobilisatie
mogelijk wordt14,15. De positieve
effecten op wondgenezing staan
waarschijnlijk rechtstreeks in
verband met afname van postoperatief oedeem. Vermoed wordt
dat mobilisatie op zich ook weer
bijdraagt aan een snellere oedeem- Het gebruik van traditioneel
reduktie 6,16. In de loop van de
gips bleek echter ook nadelen >>
jaren ’80 worden met wisselend
succes modificaties van de klasFiguur 2. Huidnecrose na conisch
sieke immediate fitting gepresen- zwachtelen
teerd4-8. Men tracht hierbij
gemakkelijke wondinspectie te
combineren met de mogelijkheid
van snelle mobilisatie. Een voorbeeld hiervan is de afneembare
rigide koker zoals beschreven
door Wu17.
Vanaf begin jaren ’90 worden
in de Isala Klinieken te Zwolle
patiënten na een onderbeenamputatie nabehandeld volgens het
principe van de ‘immediate and
early fitting’, waarbij gebruik
gemaakt wordt van traditioneel
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Nadelen

Voordelen

• slechte fixatie

• gemakkelijk aan te leggen

elastisch zwachtelen en rigide

• afhankelijk van ervaring

• gemakkelijke wondinspectie

wondbedekking.

Tabel 1. De verschillen tussen

Elastisch zwachtelen

• beschermt stomp niet
• geen krachten- overbrenging

Huidig postoperatief
management

• huiddefecten bij overmatige druk
• toename oedeem bij snoeren
Rigide wondverband (gips)

• produceert warmte

• beschermt de stomp

• moeilijke wondinspectie

• brengt krachten over

• drukleasies huid

• perfecte drukverdeling bij belasten

te bevatten. Zo was een dit gips
zwaar en oncomfortabel en leidde
vooral ’s nachts nogal eens tot
schuureffecten. Modernere verbanden gemaakt van glasvezel of
polyester, leidden door slechte
afvloed van vocht (zweet en wondvocht) regelmatig tot maceratie
van de huid. De grote voordelen
waren echter onmiskenbaar:
lichter en dus comfortabeler,
alsmede direct belastbaar.
Probleemstelling

De frequente wisselingen (minimaal 1x per week) van het gips
en het probleem om het goede
moment te bepalen voor een eerste definitieve prothese waren in
de praktijk beperkende factoren.
Bovendien bleken de kosten voor
gipskamermateriaal en personele
beschikbaarheid niet declareerbaar
binnen het vigerende vergoedingensysteem. Ook het thans onder
druk staande zorgstelsel en de
nationale vergoedingsregelingen
waren aanleiding het concept te
herzien.
(Vernieuwde) Uitgangspunten

Discussie met en tussen de betrokken disciplines (gipsverbandmeester, orthopedisch technicus,
revalidatiearts) heeft geleid tot
vaststelling van de uitgangspunten
en is de aanzet geweest tot gebruik
van verschillende technieken en
materialen tot één eindproduct,
namelijk. de ZIP-prothese. Kennis
van en in verschillende materialen
op gipskamer, de beschikbaarheid
en het gebruik van siliconen interfaces in de vroege fase alsmede
de toepassing van het hands off
principe vormden de basis9.

De volgende uitgangspunten
hebben in het nieuwe concept
centraal gestaan:
1. een zo snel mogelijke afname
van oedeem
2. snelle wondgenezing
3. een zo snel mogelijke mobilisatie van de patiënt
4. zo snel mogelijk na de operatie
de eerste definitieve prothese
5. vanaf moment van aanmeten zo
lang mogelijk de eerste prothese
adequaat kunnen gebruiken
6. een zo goedkoop mogelijke
prothesevoorziening .
Ad 1.
Afname van oedeem kan effectief
worden bereikt door middel van
externe compressie. De toepassing van siliconen linermateriaal
voorzien van een compressie uitoefenende matrix speelt hierbij
een prominente rol.
Ad 2.
Snelle wondgenezing is sterk
afhankelijk van een niet-traumatische operatietechniek, alsmede
antibioticaprofylaxe durante operationem. Daarnaast bevorderen
algemene maatregelen t.b.v. goede
circulatie, regulering van diabetes
mellitus en afname van stompoedeem de wondgenezing.

Traditioneel gips

Ad 3.
Snelle mobilisatie wordt door ons
van zeer groot belang geacht, daar
hiermee niet alleen de negatieve
gevolgen van langdurige bedrust
beperkt blijven, doch daar dit ook
bijdraagt aan afname van oedeem
en verdere bespoediging van de
wondgenezing. Bovendien wordt
sneller een appèl gedaan op fysieke
belastbaarheid en motorisch leren,
hetgeen bij ouderen steeds meer
van belang geacht wordt.

Operatietechniek
Het amputatieniveau wordt vastgesteld op 15 cm onder de
gewrichtsspleet; de ingreep vindt
plaats door middel van de techniek van de lange achterflap volgens Burgess. De huid wordt niet
op spanning gesloten met nietdoorlopende hechtingen. De
toepassing van staples is gecontraïndiseerd, daar dit onverenigbaar is met een snelle belaste
mobilisatie; een drain wordt
niet vastgehecht en na 2 dagen
verwijderd. Hechtingen blijven
minimaal 3 weken in situ.

Oedeembehandeling in direct
postoperatieve fase
Zo snel als mogelijk is (uiterlijk
Ad 4.
na een week), doch bij voorkeur
De eerste definitieve prothese
dient voldoende draagcomfort te direkt-postoperatief wordt een
bezitten en dient het oefenen van circulair gipsverband aangelegd
tot halverwege het bovenbeen.
complexere motoriek vanwege
Na 1 week vindt wisseling van gips
de aanwezigheid van knieflexie
mogelijk te maken. Van belang is plaats; bij een voldoende droge
een korte levertijd vanaf moment en niet-producerende wond en
niet gemacereerde huid wordt
van aanmeten.
polyester verband (Deltacast®,
BSN Medical, Hamburg, Dld)
Ad 5.
toegepast vanwege o.a. gewichtsEr wordt gestreefd naar een zo
lang mogelijk gebruik van de pro- besparing (tabel 2), goed klevend
thesekoker. Tussentijdse aanpassing effect en taaiheid van het materiaal in tegenstelling tot glasvezel
aan afname van stompvolume
dat vanwege hardheid al snel
moet eenvoudig mogelijk zijn.
(haar)scheurtjes doet ontstaan.
De koker wordt voorzien van
Ad 6.
een lichtmetalen buisframe en
>>
De beoogde prothese dient een
optimale functionaliteit te bezitten met een minimum aan kosten Tabel 2. De verschillen tussen
of onnodig kostbare pasdelen.
traditioneel gips een kunsthars.

Nadelen

Voordelen

• zwaar

• neemt vocht op in kristalstructuur

• lange warmtetijd

• goed te modelleren

• belastbaar na 24 uur
Kunsthars

• matig te modelleren

• lichtgewicht

• vochtdoorlatend

• korte warmtetijd
• direct belastbaar
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prothesevoet die mobiliteit in het
sagittale vlak toelaat (Lagervoet®,
Otto Bock, Duderstad, Dld).
De keuze van deze voet hangt
samen met de goede compensatie
voor de functioneel stijve knie.
De patiënt mag op geleide van
de pijnklachten o.l.v. de fysiotherapeut belast gaan mobiliseren. Wekelijks vindt wisseling
van het cast plaats totdat de distale stompomvang ≤ proximale
stompomvang. Wanneer de
stompomvang distaal voldoende
is afgenomen kan een siliconen
compressie liner aangemeten
worden (Protect liner®, MEDI,
Bayreuth, Dld) en vervolgens in
principe de gehele dag gedragen.
Wordt de compressie niet verdragen dan wordt een opklimmend
draagregime afgesproken. De
keuze voor deze liner hangt samen
met enkele prettige gebruikseigenschappen zoals een compressie
matrix die zich enigszins aanpast
aan afname van stompvolume en
impregnatie met vit. E bevattende
olie. Juist bij patiënten met diabetes mellitus blijkt een goed
en versterkend effect op de huid,
terwijl tevens het effect van frictie
en tractie aan de huid minimaal
is. Zodra de liner continu kan
worden gedragen (meestal na
1 week) wordt een definitieve
prothese vervaardigd.
De prothesevoorziening
Na aanleggen van de siliconen
liner wordt deze omwikkeld met
folie. Ter ontlasting van benige
prominerende delen zoals tuberositas tibiae en fibulakopje
worden lokaal dikke pelottes
aangebracht. Vervolgens wordt
polyesterverband in 2 lagen om
de stomp gewonden waarna
opnieuw met folie wordt afgedekt. Hierna wordt een dubbelwandige blaas met handpomp
voorzien van een manometer
(ICECAST Anatomy® , Össur,
Reykjavik, IJsland) om de liner
gerold en opgepompt tot 110
à 120 mm Hg. Na 5 minuten
(hardingstijd polyester) wordt
de blaas afgerold en een dunne
kunststof strip geplaatst pretibi-

aal tussen uitgehard hars en liner.
Met een oscillerende zaag wordt
een zaagsnede pretibiaal aangebracht. Eventueel kan m.b.v.
een schaar de bovenste contour
worden ingeknipt. Hierna wordt
het anker (ter bevestiging van het
buissysteem) geplaatst en met
enkele windingen polyesterverband bevestigd. De koker kan
vervolgens worden afgenomen
en volgens een KBM uitlijning
worden getrimd. Van belang is
niet zo zeer het uitoefenen van
supracondylaire druk doch veeleer stabiliteit door het volledig
volgen van de contour. Na correctie op benige delen en peesaanhechtingen worden de randen afgewerkt met een laag vilt.
Tenslotte wordt de koker voorzien van een lichtmetalen buis
en voet voorzien van poliaxiaal
enkelscharnier en de Zwolse
Interim Prothese is een feit.
Dezelfde dag kan belaste mobilisatie worden gestart. De gehele
procedure neemt circa 1 uur in
beslag.

centrum, alwaar de belaste mobilisatie kan worden voortgezet,
c.q. kan worden uitgebreid. Hoewel de methode op theoretische
gronden kan bijdragen aan een
kortere opnameduur kon dit in
eerste instantie door het beperkte
aantal patiënten niet worden
onderbouwd.
Door de toepassing van een lang
circulair gips (in de beginfase)
blijft de kans op het ontstaan van
een flexiecontractuur van de knie
minimaal, hetgeen in onze groep
dan ook niet voorkwam. Wij
beschouwen de aanwezigheid
van “oren” ter hoogte van de
omslagplooi van de achterflap
niet als een contra-indicatie voor
de toepassing van de beschreven
methode.
De eerste koker blijkt gemiddeld
3 maanden te kunnen worden
gebruikt (met een range van
2 weken-6 maanden) en ook de
gehele procedure blijkt aanmerkelijk goedkoper dan de gebruikelijke prothesevoorziening.

Voorlopige resultaten en
conclusies
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De effecten van early fitting en elastisch
zwachtelen bij transtibiale amputaties
Een vergelijkend onderzoek
Inleiding

Ondanks toenemende preventie
mogelijkheden voor ischemische
wondproblemen en toegenomen
mogelijkheden voor reconstructieve chirurgie zijn transtibiale
amputaties nog steeds onvermijdelijk bij irreversibele ischemie.
Zowel voor de patiënt als voor
de arts is het een uitdaging om na
de amputatie weer te leren lopen
met een prothese. De stomp moet
aan een aantal voorwaarden voldoen voordat een prothese aangemeten kan worden: het oedeem
is geresorbeerd, de stomp is
conisch gevormd en er is sprake
van “stomprijpheid”. De twee
meest gebruikte methodes om
deze doelen te bereiken zijn de
elastische zwachtelmethode en
de early fitting methode. Bij de
elastisch zwachtel methode wordt
de stomp stevig ingezwachteld
met een elastisch verband om het
oedeem te bestrijden en de stomp
te vormen. Pas als er sprake is van
een constant stompvolume kan
een prothese worden aangemeten.
Deze methode beïnvloedt de
oedeem resorptie, de stompvorming en enigszins de stomprijpheid. Bij de early fitting methode
wordt de stomp in een rigide
wondverband (in onze studie een
kalkgipsverband)ingepakt en kan
hier een tijdelijke prothese onder
gemonteerd worden. De early fitting methode kent twee subgroepen afhankelijk van het moment
waarop met het gipsverband
gestart wordt.Bij de eerste submethode, immediate fitting
genoemd, wordt de amputatiestomp direct postoperatief ingegipst. Bij de tweede submethode,
delayed fitting genoemd, wordt
de amputatiestomp in eerste
instantie verbonden met een elastisch wondverband. Binnen een
week wordt dit wondverband

vervangen door een kalkgipskoker.
Het later gipsen bij delayed fitting heeft met name praktische
voordelen ten opzichte van het
gipsen op de operatiekamer bij
immediate fitting. Er zijn aanwijzingen dat kalkgips de wondgenezing bevordert (Baker 1977,
Kraeger 1970, Mooney 1971,
Moore 1972, Vigier 1999).
Ook zou immediate fitting het
stompoedeem kunnen voorkomen in plaats van het te bestrijden (Baker 1977, Burgess 1965,
Condon 1969). Verder zouden
met early fitting patiënten weer
sneller lopen (Folsom 1992,
Harrington 1991, Kraeger 1970,
Moore 1972, Wong 2001), er
minder knieflexiecontracturen
ontstaan (Harrington 1991)en
er minder algemene complicaties
voorkomen door een snelle
mobilisatie (Moore 1972). In de
literatuur worden ook nadelen
vermeld van een vroeg aangelegde
gipskoker, zoals een verhoogd
risico op drukulcera, knellend
gips en vertraagde opsporing van
wondproblemen (Cohen 1974).
De meeste literatuur over early
fitting dateert uit de jaren 60,
70 en 80. In deze studies worden
zowel positieve als negatieve
effecten van early fitting genoemd,
maar de methodologische kwaliteit van deze studies is ontoereikend om hier duidelijke conclusies over early fitting aan te
verbinden. De studies zijn vaak
niet-gecontroleerd (Burgess 1968,
Condon 1969, Kraeger 1970,
Warren 1968) of alleen beschrijvend (Burgess 1965). Verder is er
soms sprake van patiënten met
verschillende amputatieniveaus
binnen een studie (Burgess 1968,
Cohen 1974, Folsom 1992,
Kraeger 1970), waardoor het nog
moeilijker is om het effect van
early fitting te beoordelen.

Deze studie is opgezet als een
retrospectief case-control onderzoek (met de controlegroep in een
ander ziekenhuis) dat de effecten
van early fitting en de elastische
zwachtelmethode vergelijkt.
Onze eerste hypothese is dat
transtibiale amputatie patiënten
die nabehandeld zijn met early
fitting sneller stomprijpheid bereiken, minder algemene complicaties doormaken en zelfstandiger
functioneren dan patiënten die
zijn nabehandeld met de elastische
zwachtelmethode. Onze tweede
hypothese is dat de immediate
fitting methode sneller stomprijpheid geeft en minder locale en
algemene complicaties geeft, dan
de delayed fitting methode omdat
bij immediate fitting het ontstaan
van stompoedeem voorkomen
wordt en omdat bij immediate
fitting sneller met een tijdelijke
prothese kan worden gestart.
Methode

Studie design
Dit is een retrospectieve casecontrol studie. Er vond geen individuele matching van patiënten
plaats, maar restrictie werd gebruikt om vergelijking van drie
ziekenhuis cohorten mogelijk
te maken. Alle opeenvolgende
transtibiale amputatie patiënten
van 1997 tot december 1999 in
drie grote opleidingsziekenhuizen
in Zwolle en Enschede werden
geïncludeerd voor de studie. De
follow-up periode van patiënten
was 1 jaar. De diagnose werd
gecontroleerd met de SIG codering, een landelijke classificatie
voor ziekte-registratie. Gegevens
werden verzameld uit de medische klinische status, de revalidatie
status en uit de verpleegkundige
status. De data van prothese aanmeting werden geleverd door de
lokale instrumentmakerijen.
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Patiënten
De studiepopulatie bestaat uit
patiënten met een transtibiale
amputatie ten gevolge van vasculaire insufficiëntie. Patiënten met
dementie, een parese MRC graad
3 of minder in een of meer ledematen of patiënten met een
amputatie van het controlaterale
been binnen een jaar na amputatie werden geëxcludeerd. Voor
demografische gegevens en klinische baseline karakteristieken zie
tabel 1 op pagina 14.
Behandeling
In de drie ziekenhuizen werd
standaard de “posterior flap
methode”, volgens Burgess
toegepast bij de transtibiale
amputaties. Drie verschillende
postoperatieve behandelingen
werden toegepast: in de elastische zwachtel groep wordt de
amputatiestomp na de operatie
verbonden met een wondverband. Na een paar dagen wordt
de wond door de chirurg beoordeeld. Als de wond genezen is en
nadat de hechtingen verwijderd
zijn wordt (meestal enkele weken
na de operatie) gestart met elastisch zwachtelen door de fysiotherapeut.
De elastische zwachtel wordt
elke dag opnieuw aangelegd om
zeker te zijn van een goede drukgradiënt van distaal naar proximaal. Nadat het stompoedeem is
geresorbeerd wordt een definitieve
prothese aangemeten. De hele
procedure vanaf amputatie tot
aan aflevering van de definitieve
prothese blijkt in de praktijk
meestal een aantal maanden te
duren. In afwachting van de prothese start de patient soms met
looptraining met een “opblaasprothese”. Verder leert de patient
intussen lopen zonder prothese
op krukken of in de loopbrug. >>
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Elastisch
zwachtelen

Immediate
fitting

Delayed
Fitting

52

57

40

71.9 (10.2)

72.2 (11.3)

75.5 (7.1)

32 : 20

31 : 26

25 : 15

22 (42%)

24 (42%)

18 (45%)

6 (12%)

10 (18%)

9 (23%)

24 (46%)

23 (40%)

13 (33%)

Aantal patienten
Leeftijd: mediaan (sd)

Verband

Man / Vrouw

Pearson
X2

ANOVA

0.194
0.656

Diabetes mellitus
geen
NIDDM
IDDM

0.600

Nierdialyse
Ja
Nee
Status na nier transplantatie

2 (4%)

7 (12%)

0 (0%)

50 (96%)

47 (82%)

40 (100%)

0 (0%)

3 (5%)

0 (0%)

0.015

Premorbide loop niveau
Rolstoel gebonden

6 (12%)

3 (5%)

5 (13%)

Household ambulator

24 (46%)

22 (39%)

24 (60%)

Community ambulator

22 (42%)

28 (49%)

11 (28%)

Ontbrekende gegevens

0 (0%)

4 (7%)

0 (0%)

47 (90%)

48 (84%)

36 (90%)

5 (10%)

8 (14%)

4 (10%)

Transfemorale amputatie

0 (0%)

1 (2%)

0 (0%)

Ontbrekende gegevens

0 (0%)

1 (2%)

0 (0%)

Onafhankelijk

42 (81%)

46 (81%)

34 (85%)

Weinig hulp

10 (19%)

11 (19%)

4 (10%)

Afhankelijk

0 (0%)

0 (0%)

1 (2.5%)

Ontbrekende gegevens

0 (0%)

0 (0%)

1 (2.5%)

0.160

Contralaterale been
Geen complicaties
Transtib. Amp of knie exart.

en klinische baseline karakteristieken

maximale niveau dat qua zelfstandigheid bereikt werd in de
woonsituatie binnen een jaar na
amputatie. Het hoogste niveau
van zelfstandigheid was zelfstandig
wonen zonder extra hulp. Het
tweede niveau van zelfstandigheid is wonen met weinig hulp,
bv wonen in een bejaarden huis,
of inwonen bij familie. Het laagste niveau van zelfstandigheid
zijn patiënten die veel zorg nodig
hebben en voor langere tijd in
een verpleeghuis verblijven.
Data analyse

0.677

Premorbide functioneren

0.364

NIDDM= niet insuline afhankelijke diabetes mellitus, IDDM= insuline dependente diabetes mellitus,
ANOVA= analysis of variance

Bij de immediate fitting groep
wordt de wond onmiddellijk na
de operatie bedekt met een dun
wondverband en de amputatiestomp wordt ingegipst met kalkgips met de knie in extensie. Een
keer per week wordt de wond
beoordeeld op het gezamenlijk
spreekuur van revalidatiearts,
chirurg, gipsverbandmeester en
orthopedisch instrumentmaker.
Zodra er een goede wondgenezingstendens is wordt er een
tijdelijke prothese, met een
enkel die beweging toelaat in
het saggitale vlak, onder het gips
geplaatst. Meestal kan de patient
binnen een week na amputatie
de stomp gradueel gaan belasten
onder leiding van de fysiotherapeut. Bij de wekelijkse wondinspectie wordt het gips altijd
opnieuw aangelegd. Zodra het
oedeem is geresorbeerd wordt
een definitieve prothese aangemeten. In afwachting van de
levering oefent de patient verder
met de tijdelijke prothese.
Bij de delayed fitting groep is de
hele procedure dezelfde als bij de

Tabel 1: demographische variabelen

immediate fitting groep. Alleen
wordt de amputatiestomp direct
na de operatie eerst verbonden
met een standaard wondverband,
de gipskoker wordt dan enkele
dagen later bij de eerste wondcontrole op het gezamenlijk
spreekuur aangelegd.
Uitkomstmaten

contractuur, oppervlakkige
wondproblemen (lokale infectie,
oppervlakkige bloeding, blaarvorming), diepe wond problemen (wond dehiscentie, diepe
infectie, diepe druk ulcera) en
heramputatie (knie-exarticulatie,
transfemorale amputatie, meerdere heramputaties). Er werd
aangenomen dat alleen klinisch
relevante knie flexie contracturen
van tien graden of meer gedocumenteerd werden in de status.

Stomprijpheid
De tijd die het duurde om te
komen tot stomprijpheid werd
gemeten aan de hand van het
aantal dagen dat er zat tussen
amputatie en het aanmeten van
de eerste definitieve prothese
(maten voor een definitieve prothese worden pas genomen als
het oedeem geresorbeerd is en de
wond genzen is). De levensduur
van de eerste prothese werd ook
geregistreerd om te controleren
of er niet te vroeg was aangemeten en er dus al snel een nieuwe
prothese nodig was.

Algemene complicaties
Algemene complicaties werden
in 4 grote groepen ingedeeld:
(1) cardiovasculair en /of pulmonaal, (2) infectieuze aandoeningen, (3) decubitus op andere
plaatsen dan de amputatiestomp,
(4) overlijden binnen een jaar na
amputatie. Alle complicaties die
zich voordeden vanaf amputatie
tot aan ontslag uit het ziekenhuis
werden gescoord.

Lokale complicaties
Lokale complicaties werden
onderverdeeld in knie flexie

Niveau van zelfstandigheid
De functionele uitkomst werd
beoordeeld aan de hand van het
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We hebben de baseline karakteristieken en primaire uitkomst maten
vergeleken tussen de groepen van
early fitting (= immediate fitting
en delayed fitting groep tezamen)
en elastisch zwachtelen en tussen
de groepen van immediate en
delayed fitting. Tussen de immediate fitting groep en de delayed
fitting groep hebben we alleen
vergeleken voor snelheid van
stomprijping en de lokale en
algemene complicaties, omdat
we verwachten dat er voor het
niveau van functioneren geen
verschil zal zijn voor deze twee
methoden die relatief weinig van
elkaar verschillen. De data werden vergeleken door het relatieve
risico en het 95% betrouwbaarheidsinterval te bepalen.
Nominale data werden vergeleken met een student t-test of met
variantieanalyse (ANOVA), ordinale data werden met de Pearson
chi kwadraat test getoetst.
De data werden geanalyseerd
met het statistisch programma
SPSS voor windows 10.0. Een p
waarde < 0.05 werd beschouwd
als statistisch significant.
Resultaten

Voor de elastische zwachtel
groep werden 52 patiënten
geïncludeerd. In de early fitting
groep werden 97 patiënten geïncludeerd, waarvan 57 behandeld
werden met immediate fitting en
40 met delayed fitting. De drie
cohorten waren tamelijk vergelijkbaar qua klinische baseline
>>

Jaargang 15, juni 2005

Tabel 2: Resultaten elastisch
zwachtelen versus early fitting.

karakteristieken. Er was alleen
een hogere prevalentie van nierdialyse en status na niertransplantatie voor de immediate fitting groep in vergelijking met
de andere twee groepen (chi
kwadraat: p = 0.015). Dit wordt
verklaard door het feit dat er
alleen in het ziekenhuis van de
delayed fitting methode geen
nier-dialyse faciliteiten zijn.
Er waren geen andere statistich
significante verschillen in demografische of klinische variabelen
en in het premorbide niveau van
functioneren (tabel 1). Er waren
weinig ontbrekende gegevens
(0 to 4%, zie tabel 1)
Resultaten van early fitting
en elastisch zwachtelen
(tabel 2)

Stomprijpheid
Bij de early fitting groep (50.1
dagen, sd 27.3 dagen) is de
gemiddelde duur tot aanmeten
van de eerste prothese statistisch
significant (t-test, p<0.001)
korter dan bij de elastische
zwachtelmethode (110.4 dagen,
sd 73.0 dagen). De levensduur
van de eerste prothesekoker was
minder dan een jaar voor 49% van
de patiënten in de early fitting
groep en voor 29% in de elastische
zwachtel groep.
Lokale complicaties
In de elastische zwachtelgroep
(N=10, 19%) komen statistisch
significant (chi kwadraat: p<0.01)
meer postoperatieve knie flexie
contracturen voor dan in de early
fitting groep (N=1, 1%). Bovendien was bij de ene patiënt met een
knie flexie contractuur in de early
fitting groep deze pre-operatief al
aanwezig. Er zijn geen statistisch
significante verschillen in het
aantal wondproblemen of heramputaties tussen de early fitting
en de elastische zwachtel groep.
Algemene complicaties
Het risico op decubitus op andere
plekken dan de amputatiestomp
(bv. sacrum, trochanters, achterhoofd) is statistisch significant
verhoogd (chi kwadraat, p<0.02)

Elastisch
zwachtelen
(N=52)

Early
fitting
(N=97)

N=31

N=61

110.4 (73.0)

50.1 (27.3)

9 (29%)

30 (49%)

Aantal patienten met prothese

RR
(95%CI)

Pearson
X2

Student
t-test

Stomprijpheid
Aantal dagen tot aanmeten

0.000

eerste prothese, mediaan (SD)
Gebruiksduur eerste prothesekoker < 1 jaar (als % van patiënten
met prothese)
Lokale complicaties
Knie flexie contractuur

10 (19%)

1 (1%)

0.045 (0.007-0.407)

0.000

Oppervlakkige wond problemen

12 (23%)

30 (31%)

1.340 (0.751-2.390)

0.310

Diepe wond problemen

18 (35%)

24 (25%)

0.715 (0.429-1.190)

0.202

9 (17%)

13 (13%)

0.774 (0.355-1.690)

0.522

• Knie exarticulatie

0

6

• Transfemorale amputatie

5

5

• Meerdere heramputaties

4

2

Cardiovasculair of pulmonaal

11 (21%)

22 (23%)

1.072 (0.565-2.035)

0.831

Infectieuze aandoening

17 (33%)

37 (38%)

1.167 (0.733-1.858)

0.509

Decubitus( anders dan stomp)

10 (19%)

42 (43%)

2.252 (1.233-4.110)

0.003

Overlijden in ziekenhuis fase

12 (23%)

29 (30%)

0.772 (0.431-1.382)

0.374

31 ( 63%)

45 ( 49%)

1.327 (0.909-1.938)

0.124

• Weinig hulp

4

15

• Volledig afhankelijk

5

6

• overlijden

9

25

• ontbrekende gegevens

3

6

Heramputatie:

Algemene complicaties

Maximaal niveau van functioneren
onafhankelijk
afhankelijk

SD= standard deviatie, RR= relatief risico, 95%CI= 95% % betrouwbaarheids interval

op een herampuatie in de
delayed fitting groep, waarbij
25% van de patiënten (N = 10)
een amputatie op een hoger
Stomprijpheid
In de delayed fitting groep (40.1 niveau nodig heeft. Uit een
dagen, sd 21.7) was de tijd tussen post-hoc analyse blijkt dat al
deze 10 patiënten diepe wondamputatie en aanmeten van
problemen hadden.
de eerste prothese statistisch
significant korter (student t-test, Algemene complicaties
Er waren geen statistisch signip<0.05) dan voor de immediate
ficante verschillen in het aantal
fitting groep (55.6 dagen, sd
algemene complicaties tussen
28.7). In het merendeel van de
de immediate fitting groep en
delayed fitting groep was de gebruiksduur van de eerste prothese- de delayed fitting groep.
koker langer dan in de immediate
Niveau van zelfstandigheid
fitting groep.
Discussie
Er waren geen statistisch signifiHet doel van deze studie is om
cante verschillen in het maximaal Lokale complicaties
de voordelen en nadelen van
gehaalde niveau van functioneren Zowel in de immediate fitting
early fitting met een rigide
qua zelfstandigheid tussen de twee groep als in de delayed fitting
stompkoker te onderzoeken, om
groepen. In beide groepen was
groep ontstond geen enkele
zo de postoperatieve zorg voor
50 tot 60% van de patiënten bin- nieuwe knieflexiecontractuur.
transtibiale amputatie patiënten
nen een jaar in staat om zelfstan- De enige patiënt die een kniete verbeteren. Het belangrijkste
flexiecontractuur had in de
voordeel van de early fitting
dig te wonen. Ongeveer 20 tot
delayed fitting groep was hiermethode ten opzichte van de
25% van de patiënten overleed
mee pre-operatief bekend.
klassieke elastische zwachtelmebinnen een jaar na amputatie.
thode is een verkorting van de
De overige patiënten waren meer Verder is er een statistisch
of minder afhankelijk van derden significant (chi kwadraat,
p<0.026) toegenomen risico
>>
in hun dagelijks functioneren.
in de early fitting groep (43%) ten
opzichte van de elastische zwachtelgroep (19%). Er waren geen
statistisch significante verschillen
in prevalentie van cardiovasculaire, pulmonale en infectieuze
problemen en in overlijden voor
de twee groepen. Uit een posthoc analyse bleek de prevalentie
van decubitus niet geassocieerd
te zijn met een van de algemene
complicaties waarvan kan worden
aangenomen dat ze de immobilisatieperiode in bed verlengen.

Resultaten van immediate
fitting en delayed fitting
(tabel 3)
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Tabel 3: Resultaten immediate

<<

fitting versus delayed fitting

duur tot het aanmeten van de
eerste definitieve prothese tot
minder dan de helft van de tijd.
Dit toont aan dat de stomprijpheid veel sneller bereikt wordt
en dat patiënten eerder met hun
definitieve prothese kunnen gaan
lopen. Verder kan het ontstaan
van knie flexie contracturen volledig worden voorkomen met de
early fitting methode. Bovendien
zijn er in deze studie, in tegenstelling tot eerder gerapporteerde
nadelen van early fitting (Cohen
1974), geen aanwijzingen gevonden voor druk ulcera of andere
wondproblemen ter hoogte van
de amputatie stomp. De risico’s
voor drukulcera en wondproblemen waren vergelijkbaar (ongeveer 35%) voor de elastische
zwachtel methode en voor de
delayed fitting methode. Voor
de immediate fitting methode
was dit risico zelfs kleiner (18%).
We veronderstellen dat de snellere stomprijpheid met de early
fitting methode onder andere te
maken heeft het voorkómen van
stompoedeem, doordat de stomp
direct na de operatie strak wordt
ingepakt en doordat de patient al
snel gaat lopen met een interimprothese en dan zijn spierpomp
gebruikt. Daarentegen kan bij de
elastische zwachtelmethode het
stompoedeem eerst vrij makkelijk
ontstaan en kost het vervolgens
veel moeite om het weer weg te
krijgen. Op basis van deze veronderstelling verwachtten we een
voordeel van immediate fitting
ten opzichte van delayed fitting.
We vinden echter dat de tijdsduur
tot het aanmeten van de eerste
definitieve prothese korter is
voor de delayed fitting methode.
Om dit beter te begrijpen hebben
we een post-hoc-analyse gedaan
van de patiënten die ook echt een
prothese kregen en we hebben
hun base-line data en algemene
en locale postoperatieve complicaties vergeleken.. We vonden
alleen een verschil in de incidentie van infecties, waarbij er in de
immediate fitting groep meer
infectieuze aandoeningen voorkwamen (N=20, waarvan 13

Aantal patiënten met prothese

Immediate
fitting
(N=57)

Delayed
fitting
(N=40)

39

22

55.6 (28.7)

40.1 (21.7)

9 (16%)

11 (50%)

RR
(95%CI)

Pearson
X2

Student
t-test

Stomprijpheid
Aantal dagen tot aanmeten eerste

0.032

prothese, mediaan (SD)
Gebruiksduur eerste stompkoker
< 1 jaar (als % van patiënten met
een prothese)
Locale complicaties
Knie flexie contractuur

0 (0%)

1 (2.5%)

RR= infinity

0.412

Oppervlakkige wond problemen

20 (35%)

10 (25%)

0.713 (0.375-1.355)

0.372

Diepe wond problemen

10 (18%)

14 (35%)

1.995 (0.987-4.032)

0.059

3 (5%)

10 (25%)

4.750 (1.395-16.174)

0.007

• knie exarticulatie

2

4

• transfemorale amputatie

0

5

• meerdere heramputaties

1

2

Heramputatie:

Algemene complicaties
Cardiovasculair of pulmonaal

13 (23%)

9 (23%)

0.987 (0.467-2.083)

1.000

Infectieuze aandoening

26 (46%)

11 (28%)

0.603 (0.338-1.074)

0.090

Decubitus( anders dan stomp)

23 (40%)

19 (48%)

1.177 (0.748-1.853)

0.536

Overlijden in ziekenhuis fase

16 (28%)

13 (33%)

1.158 (0.629-2.131)

0.659

SD=

standard deviatie, RR= relatief risico, 95%CI= 95% % betrouwbaarheids interval

urineweginfecties), dan in de
delayed fitting groep(N=4).
Maar dit verschil was niet geassocieerd met een verschil in tijdsduur tot het aanmeten van de
eerste definitieve prothese tussen
patiënten met (57.1 dagen, sd
26.8) en zonder infectieuze aandoeningen (54.1 dagen, sd 31.3).
Alhoewel 6 van de 39 patiënten
uit de immediate fitting groep
nierdialyse (N=4) of een niertransplantatie hadden ondergaan
(N=2), lieten zij geen statistisch
significant verschil in tijdsduur
tot de eerste definitieve prothese
zien. Het blijft dus onduidelijk
welke factoren verantwoordelijk
zijn voor de snelle stomprijping
bij patiënten die werden nabehandeld met de delayed fitting
methode.
De bevindingen bevestigen niet
onze verwachting dat het risico
voor decubitus op andere plaatsen dan de amputatie stomp
kleiner zou zijn in de early fitting
groep, omdat patiënten eerder
kunnen gaan mobiliseren met
een tijdelijke prothese. De bevindingen van een verhoogde kans
op decubitus voor de early fitting
methode kunnen niet verklaard
worden vanuit co-morbiditeit of
ernstige algemene aandoeningen.
Een alternatieve verklaring zou
kunnen zijn dat de mobiliteit bij
16

het liggen in bed afneemt door
de zware kalk gipskoker die niet
verwijderd wordt tijdens bedrust
of slapen. Een andere belangrijke
bevinding was dat het percentage
heramputaties en diepe wond
problemen hoger was in de
delayed fitting groep dan in
de immediate fitting groep.
Dit zou kunnen betekenen dat
de kans op wondproblemen in
het amputatiegebied toeneemt
als een rigide gips koker wordt
aangelegd over een stomp waarin
eenmaal stompoedeem heeft
kunnen ontstaan.
De genoemde voordelen van early
fitting resulteren in dit onderzoek
niet in een beter functioneel
resultaat het eerste jaar na de
amputatie. We hebben de indruk
dat de gebruikte functionele uitkomstmaat (woonsituatie) te
grof is en niet sensitief genoeg
om de verschillen in functioneel
niveau te meten.
In vergelijking met eerdere (nietgecontroleerde en beschrijvende)
studies uit de jaren 70 en 80,
wordt in ons onderzoek bevestigd dat er een snellere stomprijping is bij early fitting met een
rigide gipskoker (Baker 1977,
Kraeger 1970, Mooney 1971,
Moore 1972), maar we hebben
niet gevonden dat er een verhoogde kans is op wondproble-

men in de amputatie stomp,
zoals door Cohen et al. (1974)
werd gevonden. Er zijn twee
gecontroleerde studies, die niet
volledig vergelijkbare rigid
dressing technieken gebruikten,
maar die ook gebaseerd zijn op
het principe van oedeem preventie. Vigier et al. (1999) vonden
een snellere wondgenezing bij
het gebruik van een siliconen
liner met daaroverheen een kalk
gips koker. Wong et al. (2000)
vonden een halvering van de tijd
tot het aanmeten van de eerste
prothese met het gebruik van een
semi-rigide dressing in vergelijking met de elastische zwachtelmethode. In tegenstelling tot
onze bevindingen vonden Wong
et al. (2000) een betere functionele uitkomst voor de semi-rigid
dressing methode. Dit zou verklaard kunnen worden met het
feit dat zij een veel meer sensitieve en specifieke uitkomst maat
gebruikten voor het niveau van
functioneren.
Deze studie kent zijn beperkingen in de vorm het retrospectieve
karakter en de multi-center setting.
Hoewel de matching-by-restriction succesvol was zou er sprake
kunnen zijn van selectie bias
omdat er in het ziekenhuis van
>>
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de delayed fitting methode geen
nier dialyse faciliteiten waren. Uit
post hoc analyse bleek echter dat
dit verschil niet van invloed is op
de belangrijkste uitkomstmaten.
Samenvattend lijkt deze studie
aan te tonen dat early fitting de
nabehandeling van eerste keus
is voor transtibiale amputatie
patiënten in vergelijking met
de elastische zwachtel methode.
We zijn van mening dat de toepassing van een rigide stompkoker de sleutelfactor is om
stompoedeem te voorkomen
en stomprijpheid te bevorderen
en dat het vroege lopen met een
tijdelijke prothese dit effect van
de rigide stompkoker versterkt.
Hoewel uitstel van het aanleggen
van de rigide stompkoker, tot
enkele dagen na de amputatie,
in onze studie een verdere verkorting van de tijdsduur tot het
aanmeten van de eerste definitieve prothese oplevert, vinden we
ook dat dit niet zonder risico’s is
(duidelijk verhoogde kans op heramputatie en wondproblemen).
Daarom geven wij er de voorkeur
aan om de immediate fitting
methode toe te passen en de
gipskoker direct op de operatiekamer aan te leggen. Een belangrijke voorwaarde voor een goed
resultaat is een goede samenwerking tussen chirurg, revalidatiearts, gipsverbandmeester, fysiotherapeut en instrumentmaker.
Verantwoording

Dit artikel is een letterlijke vertaling van de publicatie “ treatment of trans-tibial amputees:
retrospective analysis of early
fitting and elastic bandaging”
dat verscheen in het tijdschrift
“Prosthetics& Orthotics
International”, volume 29 number 1 / April 2005, geschreven
door dezelfde auteurs.

Literatuur
Baker WH, Barnes RW, Shurr DG (1977). The healing of below-knee amputations. Am J Surg
133, 716-718.
Burgess EM, Romano RL ( 1968). The management of lower extremity amputees using
immediate postsurgical prostheses. Clinical orthopaedics and related research 57, 137-146.
Burgess EM, Romano RL, Traub JE ( 1965). Immediate post-surgical prosthetic fitting.
Bulletin of Prosthetics Research Fall 1965, 42-51.
Cohen SI, Goldman LD, Salzman EW, GLOTZER DJ ( 1974). The deleterious effect of immediate
postoperative prosthesis in below-knee amputation for ischemic disease. Surg 76, 9921001.
Condon RE, Jordan PH ( 1969). Immediate postoperative prosthesis in vascular amputations.
Ann Surg 170-3, 435-447.
Folsom D, King T, Rubin JR (1992). Lower-extremity amputation with immediate postoperative prosthetic placement. Am J Surg 164, 320-322.
Harrington IJ, Lexier R, Woods JM, McPolin MFJ, James GF ( 1991). A plaster-pylon technique
for below-knee amputation. J Bone Joint Surg 73-B, 76-78.
Kane III TJ, Pollak EW ( 1980). The rigid versus soft postoperative dressing controversy: a
controlled study in vascular below-knee amputees. The american surgeon april 1980,
244-247.
Kraeger RR ( 1970). Amputation with immediate fitting prostheses. Am J Surg 120, 634-636.
Mooney V, Harvey JP, McBride E, Snelson R ( 1971). Comparison of postoperative stump
management: plaster vs. soft dressings. J Bone Joint Surg 53-A, 241-249.
Moore WS, Hall AD, Lim RC ( 1972). Below the knee amputation for ischemic gangrene. Am
J Surg 124, 127-134.
Vigier S, Casillas J, Dulieu V, Rouhier-Marcer I, D’Athis P, Didier J (1999). Healing of open
stump wounds after vascular below-knee amputation: plaster cast socket with silicone
sleeve versus elastic compression.
Weiss ( 1971). Physiologic amputation, immediate prosthesis and early ambulation. Prosth
Int 3, 28-37. Arch Phys Med Rehabil 80, 1327-1330.
Wong C, Edelstein J ( 2000). Unna and elastic postoperative dressings: comparison of their
effects on function of adults with amputation and vascular disease. Arch Phys Med
Rehabil 81, 1191-1198.
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VGNieuws
CAO

Zoals u al bekend is geworden is er
een nieuwe kortlopende CAO voor de
Ziekenhuizen afgesloten. Deze voorziet
in een beperkte stijging van het salaris
en daarnaast is er inhoudelijk weinig
veranderd.
Voor nadere informatie kunt u terecht
via de link naar de Unie Zorg en Welzijn
op de VGN site.
Ook PGGM kwam met een nieuw
(pre)pensioenvoorstel waar de Unie
Zorg en Welzijn mee akkoord is gegaan.
De PGGM site kan ook via een link
op de VGN site worden bezocht.
Als aanvulling op eerdere berichten kan
ik nog mededelen dat de zogenaamde
Kwaliteitsbijdrage in de contributie aan
de beroepsverenigingen al onder de
vorige CAO werd opgeschort. Het is
wel mogelijk uw contributie te betalen
van uw bruto salaris. Hierover kan uw
afdeling P&O u nader informeren.
AVVV

Onverminderd blijkt de Algemene
Vereniging van Verpleegkundigen en
Verzorgenden (AVVV) in de communicatie voorziet tussen het werkveld
en het ministerie van VWS.
Belangrijke ontwikkeling die door de
beide partijen wordt uitgewerkt is de
aankomende wijziging van het verpleegkundige opleidingscontinuüm.
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.
In het overleg met het College Ziekenhuis Opleidingen worden de verschillende opleidingsmogelijkheden en
voorwaarden uitgebreid doorgenomen
en getoetst aan het Beroepsdeelprofiel.
In de huidige koepelstructuur van de
AVVV 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.
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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.
Ik heb u hierover al eerder mededelingen
gedaan en in een recent gesprek met de
directie van de AVVV heeft het VGN
bestuur aangegeven dat het opgeven
van de verenigingsstructuur voor het
VGN bestuur niet de meest voor de
hand liggende oplossing is.
In elk geval hecht het VGN bestuur
aan de eigen identiteit, maar gezien
het feit dat wij een kleine vereniging
zijn zullen we moeten kiezen voor
partners om gehoord te worden.
Dat geldt voor de Unie Zorg en Welzijn
voor de arbeidsvoorwaarden en datzelfde
geldt voor de AVVV waar het de verpleegkundige beroepsinhoud en vertegenwoordiging betreft.
Nadere informatie over de ontwikkelingen binnen de structuur van de AVVV
leest u op www.krachtigverenigd.nl,
van harte aanbevolen.

Congres

Er komt een prima georganiseerd
congres met een mooi programma aan!
Het eigen VGN lustrum congres op
1 oktober van dit jaar. Onze congrescommissie is er zeer druk mee aan de
gang en de herhaalde aankondiging en
nadere informatie zult u ongetwijfeld
elders in deze uitgave aantreffen!
Waarschijnlijk heeft u de uitnodiging
al mogen ontvangen en gaan we elkaar
dan ook in groten getale in Utrecht
ontmoeten!
Namens vereniging en bestuur veel
energie toegewenst bij de voorbereidingen!
Een plezierige zomer toewensend,
Peter van den Berg, secretaris VGN

Nurse Practitioner

In september 2006 start in Utrecht (bij
voldoende belangstelling) een opleiding
tot Nurse Practitioner die een specifiek
op de gipsverbandmeester gericht deel
kent.
Het lijkt de moeite waard voor die gipsverbandmeesters die werkzaam zijn in
organisaties waar de wens bestaat om
de gipsverbandmeester als NP te laten
functioneren om contact te zoeken
met deze opleiding. René van der Lugt
(EMC Rotterdam) en Mendel van
Griethuysen (UMC Utrecht) kunnen
u er meer over vertellen.
Bijscholing

De volgende bijscholing voor VGN leden
is vastgesteld op 11 november 2005.
Dit betreft de tweede editie van het
onderwerp `de distale radiusfractuur`.
Een derde editie gaat nog worden vastgesteld vanwege de grote belangstelling.
Hierover volgen nog mededelingen.

Secretariaat VGN
Uitterlier 15, 2678 TZ De Lier,
Tel. werk: 015 - 2 603 846
Fax werk: 015 - 2 603 828
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
Petervandenberg@wxs.nl
jruhe@zonnet.nl
Cfeijten@zeelandnet.nl
m.schaft@wxs.nl
truus.kalkman@ghz.nl
jr.wijma@hccnet.nl
vanderlugt@ortd.azr.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. P. van den Berg,
secretaris, vice-voorzitter
dhr. J. Ruhe,
penningmeester
dhr. R. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P.M. Rietra
dhr. R. Groenewegen,
ledenactiviteiten
dhr. J.R. Wijma,
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Vanuit de schoolbanken
Erkenning beroep
gipsverbandmeester

Nurse Practitioner
Gipsverbandmeester

Inmiddels is het voortraject
doorlopen en is de Opleidingscommissie GVM vastgesteld.
Na de zomervakantie wordt
begonnen met de daadwerkelijke
uitwerking van de erkenning.

De Hogeschool van Utrecht
heeft het voornemen om een
opleiding NP-gipsverbandmeester op te zetten. Tot nu toe hebben zich 12 geïnteresseerden zich
aangemeld, waarvan 3 personen
zich daadwerkelijk hebben ingeschreven. De opleiding vangt aan
in september 2006.
Namens de VGN zullen Mendel
van Griethuijsen (AMCU) en
René van der Lugt (Erasmus
MC) participeren in het overleg
met de HvU om de inhoud van
de opleiding te bepalen. Ook
hier vindt het overleg na de
zomervakantie plaats.
Voor meer informatie kunt bij
bovenstaande collega’s terecht.

Bijscholing Haarlem.

LOG actueel

Op 11 november 2005 vindt de
bijscholing “Polsfracturen met
dislocatie” plaats in het Kennemer
Gasthuis te Haarlem. Joris Ruhe
zal voor de 2e maal als gastheer,
coördinator en spreker optreden.
De deelnemers hebben inmiddels
hun inschrijfformulier ontvangen.
Voor de 3e bijscholing (voorjaar
2006) zijn nog enkele plaatsen
vrij; u kunt zich nog opgeven via
j.ruhe@zonnet.nl.

De cursisten van de LOG 2003
zijn in de laatste fase van de
opleiding gekomen.
Op 27 september presenteren
zij hun onderzoeken. Later op
de dag worden de diploma’s
uitgereikt.
De cursisten van de LOG 2004
vangen aan met hun tweede
cursusjaar.
Inmiddels hebben 17 cursisten
zich aangemeld voor de LOG
2005.
René van der Lugt,
voorzitter opleidingscomissie VGN

www.wondverzorging.nl
www.wondverzorging.nl is het interactief kenniscentrum ter bevordering van de preventie en
behandeling rond de zorgvrager met (kans op) een wond. Binnenkort publiceren wij een unieke
reeks modules voor zelfstudie. Deze lessen zijn geschreven voor verpleegkundigen en artsen, die
zichzelf willen bijscholen over moderne wondverzorging.
Speciaal voor www.wondverzorging.nl heeft auteur Anneke Andriessen, welbekend specialist uit
de praktijk, een serie artikelen geschreven met een educatief karakter. Per onderwerp bevatten
deze artikelen verschillende toetsingsmomenten voor de deelnemer. Tevens kunnen de deelnemers
onderling en met de auteur discussiëren in het forum. De modules zijn breed onderbouwd met
wetenschappelijk materiaal uit internationale publicaties. Met deze twee belangrijke ingrediënten,
kennisdeling en interactiviteit, sluit het concept naadloos aan bij de doelstelling van www.wondverzorging.nl en is het een waardevolle aanvulling op bestaande en in ontwikkeling zijnde scholing.
Met de ontwikkeling van deze modules is veel geld gemoeid, maar door de keuze voor internet als
medium kan www.wondverzorging.nl hoge kwaliteit bieden, die betaalbaar blijft. Daarnaast is de
leerstof dagelijks beschikbaar op iedere gewenste plaats en voor een grote doelgroep.
We streven naar een zo breed mogelijke afspiegeling van onze leden, dus verschillende disciplines
binnen de wondverzorging zijn uitgenodigd te reageren. Aan de hand van de uitkomsten van een
gehouden pilot van de afgelopen maanden worden de structuur en interactie rond de inhoud van de
modules geoptimaliseerd. Zo kan bij de start van de complete serie voor zelfstudie kwaliteitsgarantie
gegeven worden.
Op 1 september as. zal de site operationeel worden.
Aanmelden kan eenvoudig op www.wondverzorging.nl
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Prof. Dr. W.W.A. Zuurmond

Fantoompijn
Na een traumatische of heelkundige amputatie van een lichaamsdeel
kunnen patiënten lijden aan stomppijn, fantoomgevoel of fantoompijn
(in het Vlaams ook wel spookpijn genoemd).
Stomppijn

Stomppijn is een hardnekkige pijn
in het gebied van de amputatiestomp, die bij beweging of weersverandering kan verergeren.
Stomppijn kan door verschillende
oorzaken optreden:
- ischaemie van de stomp
- osteomyelitis
- nieuwvorming van bot
- een slecht passende prothese
- infectie
- zenuwbeschadiging ter plaatse.
De vorming van neuroma’s en/of
perifere partiële zenuwbeschadiging kan leiden tot pijn die ontstaat doordat de aanvoerende
prikkels uit het “spookledemaat”
gestoord zijn of ontbreken.
Voor de behandeling is het noodzakelijk om nauwkeurig vast te
stellen of er geen sprake is van
stomppijn. Behandelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van
de oorzaak. Bij ischaemie van de
stomp moet nagegaan worden
of de bloedvoorziening verbeterd
kan worden hetzij door vaatchirurgische operaties, hetzij door
indien mogelijk een amputatie
op een hoger niveau.
Ook kan men bij osteomyelitis
en infectie specifieke maatregelen
nemen door operatie en plaatselijke of algehele antibiotica
behandeling.
Belangrijk is veel aandacht te
besteden aan het aanmeten van
de prothese.
Stomppijn kan veroorzaakt worden door zenuwbeschadiging.
Medicamenteus kan men neuropathische-pijnstillende middelen
voorschrijven zoals de tricyclische
antidepressiva (amitriptylline,
clomipramine of nortriptylline)
of anti-epileptica (pregabalin,
gabapentin, tegretol, depakine,

lamotrigine). Van de zwakwerkende opiaten kan tramadol
zinvol zijn. Als niet medicamenteuze behandeling kan
Transcutane Elektrische Zenuwstimulatie (TENS) of invasieve
technieken in de vorm van
zenuwblokkades van nut zijn.
Fantoomgevoel

Fantoomverschijnselen kunnen
zich voordoen als fantoomgevoel
en als fantoompijn. Bij fantoomgevoel ervaart de patiënt het
geamputeerde lichaamsdeel nog
als aanwezig. Patiënten hebben
het idee dat zij het niet-bestaande
lichaamsdeel nog actief kunnen
bewegen; zij kunnen het stoten
en hebben soms het gevoel dat
het aangeraakt kan worden.
Deze voor de patiënt vreemde
sensaties kunnen verdeeld
worden in:
- het ruimtelijk ervaren van
het virtuele bestaan van het
geamputeerde lichaamsdeel
(kinesthetisch fenomeen);
- het gevoel hebben dat men
het fantoom kan bewegen
(kinetisch fenomeen);
- het ervaren van gevoelssensaties
(exteroceptief fenomeen).
In de loop van de tijd kan het
fantoomgevoel verminderen
of kan de virtuele lengte van
het fantoom afnemen, het zogenaamde “telescoopfenomeen”.
Bij aangeboren afwijkingen,
waarbij ledematen niet of ten
dele afwezig zijn, kan ook fantoomgevoel optreden. Voor de
patiënt is “gevoel hebben in een
lichaamsdeel dat er niet is” een
vreemde ervaring. Het is belangrijk dat de arts hierbij uitleg geeft
en duidelijk maakt dat het een
veelvoorkomend verschijnsel is.

Fantoompijn, spookpijn

Bij fantoompijn of “spookpijn”
ervaart de patiënt pijn in een
niet-aanwezig deel van het
lichaam. De pijn kan zo hevig
zijn dat de patiënt depressief en
suïcidaal wordt. Het karakter
wordt vaak omschreven als
krampend, brandend, stekend,
knijpend en schietend en de
ernst kan variëren van mild tot
ondraaglijk.
Fantoompijn kan optreden als
een “herinnerings”pijn van
gebeurtenissen die vroeger in het
geamputeerde ledemaat hebben
plaatsgevonden: eerdere verwondingen of beschadigingen zoals
pijn van zweren, ingegroeide
teennagels, gangreen, blaren,
likdoorns en littekens. Deze verwondingen of beschadigingen
kunnen al jaren geleden genezen
zijn. Toch kan dezelfde pijn zich
weer voordoen in het fantoom.
Ook na het trekken van tanden
of kiezen, dwarslaesie, verwijdering van endeldarm, blaas, baarmoeder, genitaliën of borstamputaties kunnen dergelijke
fenomenen optreden. Met name
bij de laatstgenoemde treedt
veelal fantoompijn op, echter de
patiënten hebben vaak schroom
om daar over te spreken.
De incidentie van fantoompijn
varieert tussen de 60-80%. De
pijn kan jarenlang aanhouden.
Pathogenese

Een sluitende verklaring voor
het ontstaan van fantoompijn
is er niet. In ieder geval is onomstotelijk vastgesteld dat de oorzaak van fantoompijn niets te
maken heeft met ernstige psychische afwijkingen. Zoals echter
bij elke chronische pijn kunnen
psychologische invloeden wel de
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pijn en pijnervaring beïnvloeden.
Waarschijnlijk ligt de oorzaak in
zowel het perifere als centrale
zenuwstelsel. Voor een meer
centrale oorzaak pleit de waarneming dat bij een patiënt
fantoompijn verdween na een
herseninfarct in het pijnregulerende centrale (thalamocorticale)
systeem.
Globaal kan gesteld worden dat
bij de oorzaak van fantoompijn
het gehele zenuwstelsel betrokken is.
Therapie

Door het ontbreken van een sluitende verklaring en het geringe
succes van de behandelingen zijn
er meer dan 50 therapieën voor
fantoompijn beschreven.
Allereerst is het van belang dat
chirurg, revalidatie-arts, fysiotherapeut en degene die de prothese
vervaardigt zeer nauw samenwerken, hetgeen zowel preventief
als therapeutisch positief effect
oplevert.
Als medicamenteuze therapie
moet behalve paracetamol en
NSAID’s de neuropathische
pijnbehandelingsmiddelen
te weten de tricyclische antidepressiva (amitriptylline, clomipramine of nortriptylline)
of anti-epileptica (pregabalin,
gabapentin, tegretol, depakine,
lamotrigine) worden voorgeschreven. Het voorschrijven van
zwak- en sterkwerkende opiaten
bij fantoompijn valt te overwegen, maar bij het instellen van
de therapie moet goed opgelet
worden of de fantoompijn wel
reageert op de voorgeschreven
medicatie. Met name methadon
en de fentanylpleister kunnen de
>>
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<< pijn mogelijk verminderen. Voor
de pijnbehandeling is verder een
veelheid van medicamenten
beschreven, zoals onder andere
ketamine, calcitonine, botulineinjecties en clonidine, met wisselend resultaat. Goed opgezet
wetenschappelijk onderzoek
ontbreekt vaak.
TENS kan bij fantoompijn
resultaat opleveren, evenals
fysiotherapie.
Over acupunctuur bestaat geen
eenstemmigheid: het kan enerzijds een duidelijk positief effect
hebben, maar kan anderzijds de
pijn verergeren.
Psychologische begeleiding is
bij fantoompijn vaak gewenst,
vooral bij wijze van ondersteuning.

Bij ernstige therapie-ongevoelige
fantoompijnen kan de zogenaamde
“dorsal root entry zone lesion”
(DREZ-laesie) overwogen worden. Bij deze neurochirurgische
ingreep wordt met behulp van
een dunne elektrode tijdens de
operatie een aantal beschadigingen aangebracht bij de intreeplaatsen van de pijngeleidende
zenuwen aan de achterzijde van
het ruggenmerg.
Preventie

Veel aandacht wordt tegenwoordig besteed aan de preventie van
fantoompijn. Volgens de theorie
dat fantoompijn een “herinneringspijn” zou zijn en het feit
dat vroege pijnbestrijding pijn
in een latere fase zou voorkomen,

is speciale aandacht besteed aan
de pijnbestrijding vóór de amputatie. Fantoompijn zou mogelijk
afnemen door anesthesiologische
zenuwblokkades vóór de operatie.
Diverse onderzoekers konden met
deze methode echter geen enkel
positief resultaat constateren.
Bij de preventie en therapie van
fantoompijn is samenwerking
tussen chirurg, revalidatie-arts,
fysiotherapeut en degene die de
prothese vervaardigt van cruciaal
belang.
Prof. Dr. W.W.A. Zuurmond,
anesthesioloog
Academisch Ziekenhuis Vrije
Universiteit
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Ida Mooibroek

Effect van een brace na een voorstekruisband
reconstructie
Is voorschrijven van een brace behandeling wel of niet effectief?
De interesse voor dit onderzoek is voornamelijk gewekt door de verschillende manieren van
nabehandeling van de voorste kruisband reconstructie.
Naast een literatuurstudie is het onderzoek onderbouwd door middel van een enquête onder
twee groepen patiënten: een groep met kniebrace en een ander groep zonder kniebrace.

Voorstekruisbandletsel

Een kapotte voorstekruisband is
meestal het gevolg van een torsietrauma er is daarbij sprake van
rotatie instabiliteit.
Voorbeelden van een torsietrauma zijn:
- na een sprong direct willen
omdraaien (volleybal)
- een val maken terwijl de voet
vaststaat (skiën)
- het standbeen waarover wordt
gedraaid krijgt een duw van een
tegenstander (voetbal).
Naast beschadiging van de voor-

stekruisband kan ook beschadiging van de mediale band en de
mediale meniscus optreden.
Door het verscheuren van de
voorstekruisband, wordt vaak
ervaren als “knap”, ontstaat er een
bloeding in de knie, welke dan ook
dik en pijnlijk kan zijn. De knie
kan niet meer worden gestrekt en
kan nauwelijks belast worden.
De diagnose wordt gesteld door de
aard van de klachten, röntgenfoto’s,
eventueel een kijkoperatie van de
knie en het lichamelijk onderzoek
waaronder de Lachmantest.
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Is er alleen sprake van een kapotte
voorstekruisband dan zal de arts in
eerste instantie een afwachtende
houding aannemen.

categorie komt in aanmerking
voor een voorste kruisbandreconstructie.
Operatie en nabehandeling

Een derde van alle patiënten ondervinden na de acute fase geen enkele
hinder en kunnen zonder enige
problemen hun kniebelastende
sporten en activiteiten hervatten.
Een ander derde deel van de
patiënten ondervindt veel hinder:
doorzwikken van de knie, instabiliteit en pijnklachten. Deze

De twee meest gebruikte
technieken zijn:
- herstel door gebruikmaking
van een deel van de strekpees
van de patella
- herstel door gebruikmaking
van de hamstrings.
>>
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Vanaf de dag na de ingreep wordt
onder begeleiding van de fysiotherapie gestart met de revalidatie,
met behulp van een knie brace of
juist niet. De opnameduur varieert
van vijf tot tien dagen. De eerste
weken staan in het teken van het
verminderen van de pijn en zwelling en het verkrijgen van betere
flexie en extensie.
Na zes weken is de pees vastgegroeid in het bot. Tevens wordt
de getransplanteerde pees omgezet in levend peesweefsel wat uiteindelijk een blijvende stevigheid
geeft. Dit proces duurt ongeveer
zes maanden.
Een vast revalidatie-schema is
nodig om te voorkomen dat de
pees te vroeg wordt belast.
In de regel geldt licht lichamelijk
werk na zes weken en zwaarder
werk na tien tot twaalf weken.
Het duurt zes tot acht maanden
voordat de kruisband weer volledig
kan worden belast en eventueel
sport weer hervat mag worden.

bestond uit 40 patiënten waarvan
20 met en 20 zonder kniebrace;
er werden 38 formulieren geretourneerd.
De enquête was vooral bedoeld
om informatie te verkrijgen over:
- totale behandelingsperiode
(tijdsduur)
- frequentie
- steun en zekerheidsgevoel
- beperkingen dagelijkse bezigheden
- onzekerheid tot belastbaarheid
- sporthervatting.
Bovenstaande punten zijn uitgewerkt om de vergelijking met
en zonder kniebrace in kaart te
brengen. Tevens is het gebruik van
de kniebrace na de revalidatie
periode bekeken.
Uitkomsten enquête

Aanbevelingen

De vraag is of je moet nabehandelen met een kniebrace of is het
afdoende dit alleen op indicatie
te doen? Uit mijn onderzoek is
gebleken dat een nabehandeling
met brace niet effectiever is dan
een nabehandeling zonder brace.
De aanbeveling is dan ook om na
te behandelen zonder brace.
Op indicatie, te denken valt aan
instabiliteit onzekerheid en evt.
sport, kan alsnog een kniebrace
worden voorgeschreven.

Ida Mooibroek,
gipsverbandmeester
Refaja Ziekenhuis
Boerhaavestraat 1
9501 HE Stadskanaal
e-mail: gipskamer@refaja.nl

De totale behandelingsduur met
kniebrace is gelijk aan de behandelingsduur zonder brace. Ook de
frequentie van de therapie is in over- Literatuur
1. Lohman AHM, Vorm en Beweging. 1990, pag. 288t/m301.
eenstemming (2 - 3 keer per week).
2. Verhaar JAN/van der Linden AJ, Orthopedie. 2001, pag. 160.
De patiënten zonder brace geven
3. van der Werken, Letsels van het steun-en bewegingsapparaat. 2000, pag. 242,
245, 247.
aan dat het ervaren van steun en
4. Schäpe T, Immobilisatie technieken. 1993, pag. 44, 45.
zekerheidsgevoel door de fysio5. Putz R/Pabst R, Sobotta Atlas deel 2 Romp, organen, onderste extremiteiten
tweede herziene druk. 2000, pag. 308, 323t/m328.
Definitie en criteria van
therapie duidelijk aanwezig is.
een brace
Dit komt overeen met het ervaren
Brace betekent letterlijk steunen van steun en zekerheidsgevoel
cq versterken. Voorwaarden waar die de patiënten met knie brace
een goed functionerende kniebrace door de knie brace verkrijgen.
aan moet voldoen zijn:
De lijn van belastbaarheid en
- licht van gewicht
de dagelijkse beperkingen ligt
- goed draagcomfort
hetzelfde bij beide groepen.
- goed pasvorm met name een
Sporthervatting vindt bij beide
goede afsteun op boven- en
groepen weinig plaats. Ondanks
onderbeen
dat de sporthervatting door de
- ondersteuning van de collaterale specialist is toegestaan, speelt
banden dit zorgt voor een goed factor angst hierbij een grote rol.
De kniebrace wordt na de revastabiliteitsgevoel
lidatie periode weinig tot niet
- de kniebewegingen moeten
gebruikt en sporadisch bij sport.
goed te volgen zijn
- het voorkomen van rotatie
- het voorkomen van overstrekking Conclusie
- eenvoudig instelling van de
Nabehandeling met of zonder
flexie en extensie
kniebrace ligt in grote lijnen
- knie in dusdanige mate steunen gelijk qua duur en frequentie.
zonder spieratrofie te veroorzaken. Steun en zekerheidgevoel worden
door fysiotherapie alleen ook
Patiënten enquête
verkregen en daar is de brace dus
Om een indruk te krijgen hoe de niet voor nodig. De brace verkort
patiënten de nabehandeling ervaren de revalidatie periode niet en
werden een groep patiënten met wordt door een enkeling na de
kniebrace en een groep patiënten revalidatie periode gebruikt.
zonder kniebrace geënquêteerd.
De meerderheid gebruikt de
De totaliteit van de enquête
knie brace echter niet meer.
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Kort geding over ouderschapsverlof
Saskia Verhoef is accountmanager bij een farmaceutisch bedrijf. Ze werkt 32 uur per
week. Zij en haar man zijn verwikkeld in een adoptieprocedure en horen dat zij in
Mexico een zoon kunnen adopteren. Saskia vraagt haar werkgever om achtereenvolgens
adoptieverlof, vakantie en ouderschapsverlof te kunnen opnemen.

Zij wil zes maanden onbetaald
ouderschapsverlof gedurende
16 uur per week. De werkgever
wil alleen instemmen met ouderschapsverlof als zij instemt met
functieverlaging. De werkgever
vindt dat de functie van accountmanager niet in twee dagen per
week kan worden uitgeoefend.
Volgens hem moet ze maar als
consultant gaan werken bij een
ander bedrijfsonderdeel en op
een andere locatie.
Dagvaardiging

Een bestuurder van De Unie
bemiddelt voor Saskia en haalt
daarbij alle juridische argumenten
en praktische oplossingen uit de
kast. De werkgever houdt voet bij
stuk. Onder protest start Saskia
het werk als consultant.
Dat protest gaat gepaard met een
dagvaarding aan de werkgever.
We vorderen om de werkgever
op straffe van een dwangsom te
veroordelen om haar gedurende
het ouderschapsverlof toe te laten
tot haar eigen werk als accountmanager. Het wordt dus een
spoedprocedure die voorkomt
bij de kantonrechter. Als er geen
mogelijkheden meer zijn om
in goed onderling overleg een
oplossing te vinden, zit er niets
anders op dan de zaak voor te
leggen aan de rechter. Zij accepteert dat ze daarmee haar arbeidsverhouding onder zware druk
zet. Het alternatief, werken in
een functie van lager niveau, is
voor haar onacceptabel.
Kantonrechter

Het komt er dus van: een zitting
bij de kantonrechter. Wij benadrukken dat ouderschapsverlof
in de juridische doctrine een

‘hard’ recht is dat niet door de
werkgever mag worden afgewezen. De werkgever heeft slechts
de mogelijkheid om de spreiding
van het ouderschapsverlof anders
te bepalen op grond van een
zwaarwegend bedrijfsbelang.
Het ouderschapsverlof dient in
principe in de eigen functie uitgeoefend te worden. Het wordt
al snel duidelijk dat het de werkgever niet lukt om een werkelijk
goede reden op te geven voor de
weigering om Saskia haar eigen
functie te laten verrichten.

duur van het ouderschapsverlof
toe te laten tot haar eigen functie
als accountmanager. Voor elke
dag dat de werkgever dat niet
toestaat staat een dwangsom van
€ 500.
Eenmaal op de hoogte van het
vonnis maakt de werkgever er
niet veel woorden aan vuil. De
directie feliciteert haar met haar
overwinning. Vast niet van harte,
maar het is wel sportief. Saskia
Verhoef werkt weer als accountmanager. De dwangsom hebben
we niet hoeven te innen.

De kantonrechter vindt dat partijen moeten proberen om een
afspraak te maken over de invulling van het ouderschapsverlof in
de eigen functie. Een schriftelijke
uitspraak, aldus de rechter, zet de
arbeidsverhouding erg onder druk.
Bij de onderhandelingen op de
gang komen we er niet uit.
We gaan terug naar de rechter
en vragen om een schriftelijk
vonnis.

Sibylle Jongen,
arbeidsjurist De Unie
Bron: Unie magazine nr. 3 mei 2005

Vonnis

Dat vonnis volgt een week later.
De rechter overweegt dat de
werkneemster in beginsel recht
heeft op ouderschapsverlof
gedurende de periode en de wijze
waarop zij dat wenst. Van een
werkgever mag worden gevergd
dat hij zonodig maatregelen treft
om het opnemen van ouderschapsverlof in de eigen functie
mogelijk te maken. Volgens de
rechter heeft de werkgever geen
goede reden opgegeven voor zijn
weigering om de werkneemster
haar eigen functie te laten verrichten. De slotsom is dat de
werkgever veroordeeld wordt om
Saskia gedurende de resterende
25

Het wettelijk ouderschapsverlof bestaat sinds 1992
Samen met andere verlofregelingen vormt
het ouderschapverlof onderdeel van de Wet
Arbeid en Zorg. Ouderschapsverlof is een
onbetaald verlof en geldt voor werknemers die
tenminste één jaar in dienst zijn. Werknemers
kunnen voor ieder kind onder de 8 jaar ouderschapsverlof opnemen. De standaardregeling
bij ouderschapsverlof houdt in dat de werknemer gedurende zes maanden voor de helft van
de arbeidstijd per week verlof opneemt.
Afwijkingen zijn mogelijk.
De site www.verlofwijzer.szw.nl biedt handzame informatie over verlofregelingen.
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advertorial

Rhena®therm

José E de Freitas Baptista,
gipsverbandmeester in het AMC

Paul Hartmann B.V. ontwikkelde een bijzonder product: Rhena®therm,
een polyesther cast dat u zonder handschoenen kunt aanleggen, achteraf
kunt aanpassen, remodeleren of plaatselijk verstevigen, dat vrij is van
giftig polyuerthaan, volledig röntgendoorlatend is en naast praktische
ook grote economische voordelen biedt voor de gipskamer! José E de
Freitas Baptista, sinds 1980 gipsverbandmeester in het AMC, vertelt
meer over dit unieke product.
Portugees José E de Freitas Baptista is een
bijzonder mens. Begonnen als verpleegkundige koos hij in 1969 voor de gipskamer,
omdat er bijna niemand te vinden was die
zijn of haar handen - letterlijk - vuil wilde
maken. Nu, ruim dertig jaar later, is hij
de opleider met nog vier collega’s en een
autoriteit in zijn vakgebied. Begonnen met
klassiek gips kwam hij rond 1975 in aanraking met de veel lichtere, maar ook dure
kunststof materialen. Sindsdien heeft de
ontwikkeling niet stil gestaan. Teruggaan
naar Portugal is geen optie als je van dit
vak houdt, vindt hij. José kiest voor kwaliteit en nergens in Europa is de mate van
deskundigheid zo groot als in Nederland.
Zo zijn wij het enige land dat beschikt over
een erkende opleiding tot gipsverbandmeester en wordt er nu op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt met diverse
specialisten.
In het AMC vond José in 1980 wat hij
zocht. Hij was gewend een verlengstuk te
zijn van de EHBO afdeling, maar hier was
men vooruitstrevend. Niet alleen voor wat
betreft de inzet van nieuwe materialen,
maar ook was er al waardering voor het
vak van gipsverbandmeester. Het AMC

eenvoudige toepassing

beschikte toen, als een van de eerste ziekenhuizen, over een moderne gipskamer en
loopt nu voorop als het om het testen van
nieuwe producten gaat. Niet voor niets
vroeg Paul Hartmann B.V. het AMC dan
ook het nieuwe Rhena®therm te testen.
Volgens José valt Rhena®therm tussen
polyesther en thermoplastisch materiaal
in en dat bestond nog niet. Hij werkte
dus graag mee aan de eerste tests en was
verbaasd over de mogelijkheden. Hij is
zelfs zo enthousiast over het product dat hij
samen met Paul Hartmann voorlichtingsbijeenkomsten verzorgt voor vakgenoten.

Kennis moet gedeeld worden, vindt hij.
De combinatie van materialen is uniek en
maakt de toepassing veelzijdig en gemakkelijk. Je kunt het cast circulair aanleggen
zonder handschoenen, het hardt uit binnen
2 tot 5 minuten, is na 20 minuten volledig
belastbaar, niet gebruikte delen van de rol
kunnen opnieuw gebruikt worden, er kan
plaatselijk verstevigd worden en er zijn
enorme economische voordelen. Met minimaal materiaal bereik je maximaal effect.
Ook voor kinderen is het zomers een oplossing: ze kunnen ermee in het water. Het lag
dan ook voor de hand dat José het product
na de testperiode direct opnam in zijn
assortiment. Als belangrijkste voordelen
noemt hij nogmaals de eenvoud in gebruik,
het gewicht en de mogelijkheid achteraf
nog veranderingen aan te brengen. Een kritische noot heeft hij uiteraard ook: je moet
met het oog op de warmte weten hoe je het
aanbrengt en het wachten is op gekleurde
Rhena®therm. Oplosbare kanttekeningen
die alle aandacht verdienen en krijgen van
Paul Hartmann B.V.
Wilt u meer informatie over dit bijzondere
product van Paul Hartmann B.V.? Bel dan
024-3723610 en vraag naar Harald Herzog.

eenvoudige verwijdering
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Diane van der Biessen

De goede dingen, goed doen
De gipskamer binnen het ErasmusMC te Rotterdam is enkele jaren geleden begonnen met het
opzetten van een kwaliteitsbeleid. Dit was naar aanleiding van een op handen zijnde visitatie vanuit
de vereniging. Het opzetten van dit kwaliteitsbeleid heeft geresulteerd in een visie op kwaliteit,
een beleidsplan voor de komende jaren, een rapportagebeleid, het daaraan gerelateerd klachtenregistratie beleid en de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek.
Wat is kwaliteit?

Kwaliteit is een relatief begrip en
heeft voor iedereen een andere
betekenis. Als we kroketten als
voorbeeld nemen en denken aan
een kroket uit een trekautomaat
of aan een kroket van de slager dan
heeft ieder van ons een mening
over welke kroket we van goede
kwaliteit vinden. Echter binnen
de warenwet zijn er afspraken
gemaakt over de voorwaarden
waaraan een kroket moet voldoen.
Als de kroketten volgens deze
voorwaarden zijn geproduceerd
spreken we in alle gevallen van
een kwaliteitskroket.
Kwaliteit kunnen we dus kort
omschrijven als het leveren van
een dienst of product volgens een
vooraf afgesproken standaard.
Of om het simpel te verwoorden
“de goede dingen, goed doen”.
In de Nota kwaliteit van zorg
spreekt men van een verantwoorde zorgverlening als deze
voldoet aan een aantal aspecten1:
● Het zorgaanbod moet
afgestemd zijn op de behoefte
van de patiënt
● De verleende zorg dient van
goed niveau te zijn
● De zorg dient doelmatig te
worden verleend
● De zorg dient patiëntgericht
te worden verleend.
Hiervoor is wetgeving ontwikkeld zoals de Wet Big en de
WGBO. De wetgeving en het
beroepsdeelprofiel van de

Gipsverbandmeester zijn mede
richtinggevend geweest voor de
ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid op de gipskamer. Dit
kwaliteitsbeleid richt zich op
vier onderdelen, de patiëntenzorg, klantgerichtheid, professionele deskundigheid en de
kwaliteit van bedrijfsvoering.
Binnen de ontwikkeling van
de professionele deskundigheid
was één van de doelen het standaardiseren van de rapportages.
In het kader van mijn onderzoek
voor de opleiding tot Gipsverbandmeester heb ik deze taak
op mij genomen.
De allereerste uitdaging waar we
voor stonden was hoe te bepalen
wat de goede dingen zijn die we
doen. Het aanleggen van een
gipsverband zien we met z’n allen
allang niet meer als een kunstje.
Toch leeft er nog bij velen het
gevoel dat vakmanschap alleen
genoeg is om een goede gipsverbandmeester te zijn. Aan de ene
kant wil men zich ambachtelijk
ontwikkelen. Aan de andere kant
werken er krachten die gipsverbandmeesters een grote rol willen
laten spelen in het vaststellen van
een medische behandeling. Als
gipsverbandmeester dragen we
zorg voor ondersteunende maatregelen aan het steun en bewegingsapparaat. Om tot goede
keuzes te komen ten aanzien van
de zorg die we leveren moeten
we een proces van stappen doorlopen. Hoe bepalen we welke van

1 Uit ‘het spel van kwaliteit en zorg’ Gabrielle Verbeek, Elsevier/Tijdstroom, Maarssen 1999
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onze handeling passen bij de
behoefte van de patiënt, wat
is een goed niveau van de door
onze uitgevoerde handeling,
welke behandeling voldoet aan
het doel dat we willen bereiken
en hoe zetten we de patiënt centraal in de zorg die we verlenen.
De antwoorden op deze vragen
kunnen we beantwoorden door
het stellen van een verpleegkundige diagnose. Een verpleegkundige diagnose is datgene dat we
als verpleegkundigen op grond
van onze kennis en de verzamelde informatie concluderen en
waarmee we vaststellen aan welke
verpleegkundige zorg de patiënt
behoefte heeft2. Een verpleegkundige diagnose is dus een uitspraak gebaseerd op een kritische
redenering. Dit betekent dat het
niet een enkele observatie is,
maar een analyse, interpretatie en
oordeel over de betekenis van de
verzameling observaties.
Het verpleegkundige proces

Binnen de opleiding tot gipsverbandmeester besteedt men
aandacht aan het ontwikkelen
van vaardigheden in het stellen
van de verpleegkundige diagnose. Dit onderzoek richtte zich
naast het rapporteren op het
doorlopen van het verpleegkundige proces, waarin de diagnose,
het beoogde resultaat, de daarbij
horende interventie en het verpleegkundige resultaat vastgesteld worden.3
2 Gordon. www.webnurse.nl

De PES

Aan de hand van een patiëntencasus zullen de verschillende
stappen binnen dit proces doorgenomen worden. Net zoals een
vaste structuur doorlopen wordt
om de behandeling voor te bereiden, is ook een vaste structuur
nodig om de aard van de behandeling te bepalen. We willen
weten wat het probleem (P) is,
welke omstandigheden/etiologie
(E) er invloed hebben op dit probleem en wat de symptomen (S)
zijn van het probleem bij deze
patiënt. Dit heet de PES structuur. Om het probleem, de
omstandigheden en de symptomen vast te stellen gaan we
eerst gegevens verzamelen.
Casus

Meneer Pieterse wordt op maandagmorgen door de zaalarts aangemeld op de gipskamer voor
een stompgips na een onderbeenamputatie. In de loop van
de dag neemt de gipskamer
contact op met de afdeling en
laat meneer naar de gipskamer
komen. Meneer Pieterse wordt
door een verpleegkundige van
de afdeling naar de gipskamer
gebracht in een bed. De status
van de meneer is meegegeven.
Meneer Pieterse blijkt een alleenstaande man van 60 jaar te zijn.
Hij heeft een goede relatie met
zijn zus. Afgelopen vrijdagavond
is hij onverwacht geopereerd in
verband met een niet onder >>
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Figuur 1

controle te krijgen infectie en
necrose aan zijn linker voet. Hij
heeft al vele jaren diabetes mellitus en hypertensie. Zijn bloedglucose is op dit moment ontregeld. Meneer Pieterse is bang
en weet niet wat er allemaal gaat
gebeuren. De gedachte dat hij
naar zijn stomp moet kijken laat
de rillingen over zijn rug lopen.
De stomp doet pijn, vooral met
bewegen en het liefst legt hij zijn
been, of wat er van over is, gebogen als in kleermakerszit. Aan de
hand van de door ons verzamelde
gegevens maken we een analyse.

eventuele medebehandelaars.
Te denken valt in dit geval aan
de chirurg, de revalidatiearts en
de wondconsulente.
Deze kwaliteitscontrole is een
bevestiging voor de door ons
toegepaste interventie.

Samen met meneer Pieterse
maken we een plan op. Hij
krijgt informatie over de verdere
behandeling. We beginnen met
een stompgips van kalk. Dit zal
twee maal per week verwisseld
worden. We proberen hiermee
de stomp te vormen en de flexiecontractuur te reduceren.
We zien een bange man, die niet Meneer zal vragen of zijn zus
weet hoe het allemaal verder moet. binnenkort een keer meekomt,
Het probleem omvat meer dan
zodat hij samen met haar naar
alleen de onderbeenamputatie.
de wond kan kijken. Hij krijgt
Hij is angstig, zijn diabetes is
een informatieboekje mee over
ontregeld en hij is slecht geïnfor- de gang van zaken na een ondermeerd over het verder te voeren
beensamputatie en zal dit de
beleid. Hij heeft veel pijn, de
komende dagen doornemen.
wond is haast niet doorgebloed
Met de afdeling wordt overlegd
en zijn knie vertoont al een lichte over het veranderen van de pijnflexiecontractuur. Deze omstan- medicatie en het inschakelen
digheden en symptomen zijn
van de diabetes verpleegkundige.
medebepalend voor onze diagnose. Eén maal per week zal meneer
De verpleegkundige diagnose is: op het multidisciplinaire spreekmeneer Pieterse, 3e dag postuur komen, waar naast de gipsoperatief na onderbeenamputaverbandmeester de chirurg en
tie. Een angstige man, met een
de revalidatiearts aanwezig zijn.
ontregelde diabetes mellitus,
Enigszins gerustgesteld verlaat
veel pijn en een beginnend flexie- meneer Pieterse de gipskamer.
contractuur.
De VAKK-structuur

Samen met de patiënt gaan we
de interventie vaststellen. Ons
uiteindelijke doel is, dat meneer
Pieterse over 2 weken gaat mobiliseren met een tijdelijke afneembare stelt. Echter voor die tijd
moeten nog enkele hobbels
genomen worden. De wond
moet gesloten zijn, hij moet naar
zijn stomp kunnen kijken om
zelf de stelt aan te kunnen leggen,
de contractduur moet verminderd zijn en de pijn afgenomen.
Tijdens het vaststellen van het
uiteindelijke doel en de daarbij
behorende interventie, maken
we keuzes die we toetsen aan
de aanwezige protocollen en
behandelplannen. We overleggen
met de patiënt, met collega’s en

Onze bevindingen bestaande
uit de diagnose, het beoogde
resultaat en onze interventie op
dit moment, leggen we vast in
de medische status. Hiervoor
is een stempel ontwikkeld. Een
hulpmiddel bij het planmatig
werken is de VAKK-structuur.
Deze structuur staat voor het
verzamelen van de benodigde
informatie, het analayseren
van de gevonden gegevens,
kwaliteitscontrole van de
gegevens en de keuzes die in
het proces gemaakt worden.
We beschrijven de problemen,
de etiologie en de symptomen
aan de hand van onze verzamelde
informatie(V) en beschrijven
onze analyse(A) van de problemen en welke overwegingen

Gipskamer ErasmusMC centrumlocatie

Diagnose/evaluatie:
V status ❒ foto’s ❒
P❒
E❒
S❒
Checklist zorgcategorieën ❒
A Analyse/overwegingen ❒
K Overleg collega’s ❒ Behandelaar ❒ Anderen ❒
Standaarden ❒ VGN ❒ BP ❒
K Beoogd resultaat/afspraken ❒
Interventie ❒
Evaluatie ❒ informatie ❒ instructie ❒ med/fraxi ❒
Gipsverbandmeester:

we in ogenschouw hebben
genomen. We toetsen dit aan
standaarden, bij patiënt, collega’s,
behandelaar en eventuele anderen
en voeren daarmee een kwaliteitscontrole (K) uit en maken een
keuze(K) (figuur 1).
Tijdens het volgende bezoek van
de patiënt stellen we het resultaat
vast, anders gezegd- we evalueren
het verpleegkundige proces van
het vorige bezoek. Waar nodig
stellen we onze doelen bij en
passen we onze interventie aan.
Door een goede registratie van
dit proces en de effecten van ons
handelen maken we onze zorg
inzichtelijk en toetsbaar. Dit
alles kan hierdoor een bijdrage
leveren aan een continue proces
van kwaliteitsbeheersing en
verbeteringen. Het doorlopen
van het verpleegkundige proces
helpt ons bepalen wat de goede
dingen voor deze patiënt zijn.
Met de evaluatie van het resultaat
stellen we vast of we het goed
hebben gedaan. Of met andere
woorden hoe goed we gepresteerd hebben. Uiteindelijk kunnen we onze resultaten vertalen
naar prestatie-indicatoren en
onderzoeken waar we onszelf
kunnen verbeteren.
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Paraaf:

Tot slot

Binnen het ErasmusMC is men
druk bezig met ‘Anders werken’
waarin de patiënt centraal staat
in de zorg. Hiervoor worden
patiëntenstromen in kaart
gebracht en een elektronisch
patiëntendossier (Elpado)
ontwikkeld. Onze volgende
uitdaging zal zijn: “een goede
positionering van de gipskamer
binnen de patiëntenstromen en
een eigen plaats in het Elpado”.
We hopen hierdoor de goede
dingen nog beter te kunnen doen.
Literatuurlijst
1 Uit ‘het spel van kwaliteit en zorg’
Gabrielle Verbeek, Elsevier/Tijdstroom,
Maarssen 1999
2 Gordon. www.webnurse.nl
3 Stap voor stap naar verpleegkundig
resultaat: verpleegkundige besluit–
vorming tot het bepalen van verpleegkundige diagnosen, verpleegkundige
interventie, verpleegkundige resultaten.
Greet Noorda; in opdracht van de Werkgroep Scholing en Informatie. Maarssen,
Elsevier Gezondheidszorg 1999

Diane van der Biessen,
gipsverbandmeester/
senior-verpleegkundige
Unit Orthopaedie
ErasmusMC Rotterdam
E-mail:
a.vanderbiessen@erasmusmc.nl
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Joke Holties

De behandeling van een amputatiewond
Als een patiënt geamputeerd wordt is het aan te bevelen om meteen op de operatiekamer een immediate fitting aan te leggen.
De wond krijgt dan meteen rust en de knie kan niet neigen tot een flexiecontractuur.
Het is van belang om de wond goed “op te drukken aan de onderkant” van het been.
Zo krijg je de minste druk op de wondranden Veel patiënten zijn diabeet en hebben
vaatlijden waardoor de wondgenezing moeizaam kan verlopen.
Drachten

Maden therapie

In het ziekenhuis Nijsmellinge in
Drachten wordt de wond bedekt
met een schuimverband en vastgezet met een hydrolastische
windsel.
Hierover komt de katoenen kous
waarna de stomp weer ingegipst
wordt.
De patiënt komt wekelijks terug
op de gipskamer en na ongeveer
3 weken wordt een gedeelte van
de agraves verwijderd.
Deze laat men lang zitten om er
zeker van te zijn dat de wond
niet gaat wijken.

Als er necrose ontstaat dan gaan
we vaak over op de madentherapie. De madentherapie wordt
ook wel de Macho Debridement
Therapy (MDT) therapie
genoemd. Dit is de behandeling
met steriele larven of maden van
de vlieg Lucilia sericata.
Deze herontdekte therapie bestond al in de tijd van Napoleon.
Door de opkomst van antibiotica
is het gebruik van maden op de
achtergrond verdwenen, maar
door het steeds groter wordende
probleem van antibioticaresistentie is er nu toenemende interesse
voor MDT bij chronische (ontstoken) open brandwonden en
andere wonden. Tijdens de therapie worden de maden los, of in
een biobag op de open wond met
wondbeslag of in de necrotische
wond geplaatst. Met het secreet
dat zij uitscheiden maken zij het
wondbeslag vloeibaar en nemen
dit op. Hierdoor kan soms een
chirurgisch debridement vermeden worden. Ook maken maden
een groot deel van de bacteriën
onschadelijk en leveren daarmee
een bijdrage aan het bestrijden
van wondinfecties. Inmiddels

Als de wond mooi droog blijft en
er doen zich geen complicaties
voor dan gaat de stompkous
direct over het litteken heen en
gebruiken we geen wondverzorging-materiaal meer.
Toch komt het ook voor dat
de wond moeizaam geneest.
De wond kan gaan wijken,
open gaan en nat en vies zijn.
Ook dan gaan we gewoon verder
met ingipsen om de wond rust
te gunnen, maar we controleren
de wond vaker. We maken
gebruik van elastisch wit gips,
dit om een mooiere stompvorm
te krijgen en het absorbeert het
wondvocht beter. Ook wordt er
scherp gelet op de algehele conditie van de patiënt en zonodig
wordt er een kweek gedaan, met
eveneens zonodig een start met
antibiotica.
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wordt deze therapie ook wel
“biosurgery”genoemd, met
succes toegepast in de helft van
de Nederlandse ziekenhuizen.
Dit zijn speciaal gekweekte
steriele maden die in de wond
geen bacteriën achterlaten.
Deze maden worden besteld en
worden heel klein aangeleverd
in losmazige zakjes. Deze zakjes
kunnen zo in de wond worden
gestopt zodat de maden zich
niet los in de wond bevinden.
Voor de patiënt is dit ook prettiger omdat het een raar idee is
om maden op je been te hebben.
Over het algemeen gaan de
patiënten hier heel goed mee om.

De maden eten al het necrotische
weefsel weg.
De zakjes worden ongeveer één
à twee keer per week vervangen.
(Dit omdat het anders vliegen
worden.) De resultaten zijn
verbluffend.

Joke Holties
Gipsverbandmeester
Nij Smellinghe Ziekenhuis
Compagnonsplein 1
9292NN Drachten
E-mail:
j.holties@nijsmellinghe.nl
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Lohmann & Rauscher introduceert
Cellacast® Active.
Op vrijdag 27 mei is een select
gezelschap van gipsverbandmeesters op uitnodiging van
Lohmann & Rauscher aanwezig
geweest bij de introductie van
Cellacast Active. Dit gebeurde
in ‘het huis van de toekomst’ te
Rosmalen. Een locatie met deze
naam leent zich zeer goed voor
het introduceren van een nieuw,
revolutionair product.

Uit het onderzoek kwam ook
naar voren dat het kunstgips
eenvoudig te bewerken is. Bij
het verwijderen kunnen ook
meerdere lagen met een schaar
worden geknipt; er komt dus
geen zaag meer aan te pas.
Prettig voor elke patiënt en het
maakt het tevens een zeer kindvriendelijk product.
Workshops

Voorafgaand aan de landelijke
introductie van Cellacast®
Active heeft Lohmann &
Rauscher gedurende een korte
periode een gebruikersonderzoek gefaciliteerd. Hierdoor
heeft een beperkt aantal gipsverbandmeesters inmiddels
ervaring opgedaan met
Cellacast® Active.
Dit gebruikersonderzoek blijkt
een prima methode om in korte
tijd veel ervaring op te doen.
Die bevindingen kunnen vanaf
nu worden gedeeld met meerdere gipsverbandmeesters volgens Theo van Diemen, gipsverbandmeester Research &
Development bij Lohmann &
Rauscher.
Tijdens het formele deel van
de bijeenkomst werden de,
met name zeer praktische,
uitkomsten van dit onderzoek
gepresenteerd. Zo wordt Cellacast Active ervaren als een zeer
flexibele cast die goed te sturen
is en gemakkelijk van de rol
afkomt. Een andere eigenschap
is dat het ontzettend goed lamineert. Ook opvallend is dat de
uiteindelijke cast zeer licht van
gewicht is. Cellacast Active is
bijzonder vanwege de gepatenteerde unieke ‘Active’ matrix,
een fijn geweven polyester
waardoor het geschikt is voor
alle mogelijke toepassingen.
Ook kan Cellacast Active,
indien nodig, uitstekend
worden gecombineerd met
andere producten.

Na de presentatie van de resultaten van het onderzoek was er
voor alle deelnemers gelegenheid
om in de vorm van een workshop zelf kennis te maken met
Cellacast® Active. De workshops werden begeleid door
diverse gipsverbandmeesters
die mee hebben gedaan aan
het gebruikersonderzoek.

Wopke Leschot, gipsverbandmeester in ziekenhuis GooiNoord in Blaricum, toonde
hoe eenvoudig een korset kan
worden gemaakt met Cellacast
Active.
Addi Nidhansing en Ria Walcott,
beiden gipsverbandmeesters in
Medisch Centrum Haaglanden
in Den Haag, lieten de deelnemers vooral zelf aan het werk bij
het maken van een onderarms
afneembare cast.

Theo van Diemen toonde hoe
een onderbeencast of loopkoker
met souplesse kan worden aangelegd.
Commercial

Daarna volgde het spectaculaire
middagprogramma. Onder
professionele begeleiding kregen
de aanwezigen, verdeeld in twee
teams, de kans een commercial
te maken over de gipskamer.
Allereerst kreeg ieder team
instructie over cameragebruik,
regie, scriptschrijven en alle
andere onderdelen die nodig
zijn om een opname te kunnen
starten. Vervolgens nam ieder
team zijn eigen commercial op.
Na afloop werden de commercials vertoond en zijn twee
winnaars gekozen.

Jan Lansbergen, gipsverbandmeester in het Diaconessenhuis
in Meppel, kreeg de Oscar in
de categorie “beste acteur”.
De Oscar voor de beste film
ging naar het team onder regie
van Michel de Vries, gipsverbandmeester in het Spaarne
ziekenhuis in Haarlem, met
Martin Magdalijns als professioneel cameraman.
Aan het eind van deze bijzondere dag concludeerden een
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aantal deelnemers dat Cellacast
Active een absolute aanwinst is
voor de gipskamer.
Cellacast Active is vanaf nu
beschikbaar voor alle ziekenhuizen en verkrijgbaar in de
kleuren crème, blauw en oranje.
Lohmann & Rauscher B.V.
Telefoonnummer:
036- 54 63 030

in dit

Verband

Francis Boddeke

Gipsdag voor tropenartsen in opleiding

Zaterdag 21 mei hebben de gipsverbandmeesters van het ziekenhuis Gooi-Noord voor de 4e keer
een gipsdag speciaal voor tropenartsen in opleiding georganiseerd.
De assistenten van de chirurgie
zijn in dit ziekenhuis bijna allemaal in opleiding voor tropenarts. In tegenstelling tot veel
andere ziekenhuizen wordt er
door de assistenten bij ons op
de Spoed Eisende Hulp afdeling
gegipst.
Om dit te ondersteunen, en
om alvast te oefenen voor in
de tropen, organiseren wij twee
maal per jaar een gipsdag.
’s Ochtends wordt er begonnen
met de praktijklessen met ongeveer 10 assistenten. Om 12.00u
komt er een tweede groep van
10 assistenten bij. Na de lunch
wordt er door een chirurg een
praatje gehouden welke mooi
aansluit op onze gipslessen.
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Gesproken wordt over eenvoudige en goedkope methodes om
fracturen, zowel operatief als
conservatief, te behandelen. Alle
gangbare spalken en circulaire
gipsen komen aan bod.
Ook kan er nog gekozen worden
uit een demonstratie van het aanleggen van een driepuntskorset
of een klompvoetgips. Hierna
gaat de eerste groep naar huis
en herhalen wij het programma
met de tweede groep artsen.
Deze keer stelde de firma
Lohmann-Rauscher zijn ruimte
en materiaal beschikbaar zodat
er volop geoefend kon worden.
e-mail:
francis.boddeke@planet.nl

