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Van de redactie
Deze uitgave is gewijd aan osteoporose en aan onder andere de
thema’s die ook op het laatst
gehouden VGN congres zijn
gehouden.
Naar schatting 800.000 mensen
in Nederland lijden aan osteoporose ofwel botafbraak. Helaas is
het, op het moment dat de ziekte
wordt geconstateerd, vaak zo dat
al een derde van de botmassa is
afgebroken. De basis voor een
gezonde botopbouw wordt tijdens de jeugd gelegd: ongeveer
tot een leeftijd van circa 35 jaar is
ons lichaam in staat om botweefsel aan te leggen. Hoe meer calcium het weefsel bevat, des te
sterker wordt het skelet. Wat
veelal onbekend is, is dat onze
botten, ook al zijn ze hard en
stevig, allesbehalve stijf van
structuur zijn. De processen
waarbij botweefsel aangemaakt
en afgebroken wordt, wisselen
elkaar voortdurend af.
Tot aan de leeftijd van 30 á 35
jaar wordt er meer bot aangemaakt dan afgebroken. Daarna
zijn deze processen in balans.
Maar vanaf vijftig jaar krijgt de
botafbraak de overhand. Dit is
volkomen normaal. Een belangrijke factor hierbij is de afname
van de hoeveelheid geslachtshor-

monen in het bloed. Eén op de
vier vrouwen krijgt na de menopauze te maken met uitzonderlijke botafbraak. De verzwakte
botten worden aangetast en
sponsachtig van binnen.
Hierdoor loopt de stabiliteit
ervan terug, zodat ze breken bij
de geringste belasting. Met name
de ruggenwervel is kwetsbaar.

vens komt iedere keer opnieuw
weer uit onderzoek naar voren.
Pijn blijft dus een serieus probleem. Het aantal patiënten met
pijn neemt niet af, hetgeen het
ergste doet vrezen met de vergrijzing die voor de deur staat. Het is
de moeite waard stil te staan dat
een groot deel van Nederland
misschien wel onnodig pijn lijdt.

800.000 mensen
in Nederland lijden
aan osteoporose
De wervels zakken op elkaar, wat
op den duur leidt tot vervorming
van de wervelkolom. Tijdens dit
proces kan de lichaamslengte soms
wel tien centimeter afnemen.
Het zal niet verbazen dat dit
gepaard gaat met extreme pijn.
Ook ruim 800.000 Nederlanders
worden dagelijks geconfronteerd
met chronische pijn. Een groot
deel van hen heeft last van ernstige pijn, waardoor zij aanzienlijk hinder ondervinden in hun
dagelijkse leven. Dit soort gege-

Daarom aandacht voor het fenomeen pijn, de ongemakken en
aandachtspunten bij het behandelen van patiënten met osteoporose, Osteogenesis Imperfecta en
de ziekte van Ehlers Danlos.
Een aantal patiënten met deze
ziektebeelden zal uit eigen invalshoek verhalen over deze problemen.
Ook zijn er ingestuurde artikelen
over oa. het maken van een achillespeesbrace en het behandelen
van een spaakverwonding.
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Margreet Luger, werkzaam in
het St.Fransiscus Gasthuis in
Rotterdam, heeft de redactie
versterkt en meteen dit laatste
artikel mede geschreven.
De volgende uitgave is een
Open Uitgave. Als redactie
staan we dan ook weer open
voor allerhande artikelen die
met name geschreven zijn door
collega gipsverbandmeesters.
Namens de redactie
Jelle Wijma

in dit

Verband

Margrieth Veenhuizen

Het Ehlers Danlos syndroom
Het Ehlers Danlos syndroom (EDS) is een erfelijke aandoening waarbij het bindweefsel niet
goed is aangelegd. Bind- of steunweefsel zit overal in het lichaam waar steun gegeven moet worden.
Dit betekent dat het een belangrijk bestanddeel is van bijvoorbeeld orgaanwanden of de banden
die gewrichten op hun plaats houden. Tevens zorgt het er voor dat de huid vast zit aan de onderliggende laag en dat de tanden in hun kassen blijven zitten.
Bindweefsel

De samenstelling van het bindweefsel hangt af van de functie
die het in het lichaam vervult.
Een stoornis in het bindweefsel
van de gewrichtsbanden geeft
andere klachten dan het bindweefsel dat de huid stevigheid
geeft. Dit is dan ook de reden
dat er verschillende soorten van
het EDS worden onderscheiden.
Tot 1997 waren er tien of elf
types bekend. Echter toen meer
over dit syndroom bekend werd,
bleek dat er een andere indeling
gemaakt kon worden waarbij er
zes basis types (tabel 1) en drie
zeer zeldzame types overbleven.
Het Klassieke type en het
Hypermobiliteitstype vormen
samen 90% van de prevalentie.
In wordt gegaan dan ook op
die twee typen.
Prevalentie

Men denkt dat het syndroom bij
1 op de 5000 mensen voorkomt,
dat betekent dat er ongeveer

Hyperelastische, Hypermobiele
fragiele huid
gewrichten

Type EDS
Klassieke type

Fragiele vaten
en organen

+++

+

+

Hypermobiliteitstype

+

+++

+

Vaattype

+

+

+++

Kyphoscoliose type

+

++

+

Arthrochalasia type

++

+++

++

Dermatosparaxistype

++

+++

+

+ geringe ernst; ++ matige ernst; +++ grote ernst
Tabel 1: de verschillende types EDS.

3500 mensen in Nederland
EDS hebben.
Alle types EDS zijn erfelijk.
Ze kunnen echter op een verschillende manier overerven.
Een dominant erfelijke manier,
waarbij de aandoening direct
van ouder op kind overerft. Ook
kan de overerving plaatsvinden
op een recessieve manier, waarbij
de ouders ongemerkt drager zijn
en waarbij een kind de ziekte
krijgt als het van beide gezonde
ouders deze ziekte-aanleg erft.
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Tenslotte bestaat de kans op een
spontane mutatie.
Voorkomen van
complicaties

Een patiënt met deze aandoening ondergaat gemiddeld meer
operaties dan andere mensen.
Regelmatig zijn dit gewrichtsoperaties. Dan is het van belang
dat de periode dat de patiënt in
het gips zit geen extra complicaties oplevert.
1. Zorg zoveel mogelijk drukplekken te vermijden. Dit
leidt zeer snel tot necrose.

2. Stabiliteit zal niet worden
verkregen door langdurige
immobilisatie en is dus niet
zinvol.
3. Let op eventuele luxaties bij
reponeren. Het zal niet de
eerste keer zijn dat gips om
een geluxeerde gewricht gaat.
4. Door langdurige immobilisatie zal de spierfunctie afnemen
het- geen bij EDS nou juist
meer bijdraagt aan instabiliteit
dan bij anderen met sterke
ligamenten.
5. Laat zo mogelijk geen pleisters
onder het gips zitten. De huid
is dermate kwetsbaar dat dit
ofwel tot irritatie of tot wonden
en ontstekingen zal leiden.
6. Voor patiënten met het klassieke type is het uit den boze
om met breipennen onder het
gips te gaan. Beter is het gips
regelmatiger te wisselen.
7. Bij het klassieke type is het
ook van belang zeer voorzichtig het gips te verwijderen.
Met de schaar, waarmee je
de onderlaag losknipt, knip
je ofwel gemakkelijk in de
huid, of je schuift de huid
op tot een rolletje waar uiteindelijk ook de schaar in
terecht komt.
8. Vanwege het te losse bindweefsel zwellen EDS patiënten
vaak extreem. Het kan dus
zijn dat het gips op een eerder
moment dan verwacht te los
gaat zitten. Overigens wordt
deze zwelling vaak verward
met een Südeckse dystrofie.
Dit is vaak niet het geval,
echter wees er wel op bedacht.
Dit komt namelijk bij EDS
patiënten net zo vaak voor als
bij anderen.
>>
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Handboek over EDS, een multidisplinaire benadering

Geschreven voor medisch specialisten en huisartsen en hen die voor
deze specialismen in opleiding zijn. Daarnaast voor paramedici en
geïnteresseerde patiënten of anderszins betrokkenen.
Te bestellen door leden alleen door €14,- incl. verzendkosten over
te maken op rekeningnummer 69 11 49 577 ten name van de VED
te Warnsveld onder vermelding van ‘Handboek’. (€ 33,- voor
niet-leden via uitgever Boom, www.uitgeverijboom.nl ,
ISBN 90 5352 979 9, catalogus, algemeen medisch).
Algemene informatiefolder

Korte folder met algemene informatie over Ehlers-Danlos.
Gratis te bestellen.
AO-boekje

9. Door slecht contraherende
bloedvaten en zwakkere
vaatwanden zijn patiënten
vaak extreem blauw na een
operatie.

Margrieth Veenhuizen,
voorzitter EDS vereniging
Email: mveenhuizen@tiscali.nl
Vereniging van Ehlers Danlos
Patiënten (VED)
Stationsplein 6
3818 LE Amersfoort
Telnr: 0900 - 463 6833
Email: info@ehlers-danlos.nl
Website: www.ehlers danlos.nl

Klein boekje met uitgebreide informatie over Ehlers-Danlos;
de types, symptomen, de problemen die je als patiënt tegenkomt,
enzovoort. Door begrijpelijk taalgebruik geschikt voor iedereen.
Prijs per stuk € 2,27.
Te bestellen door € 2,27 over te maken op rekeningnummer
69 11 49 577 ten name van de VED te Warnsveld onder
vermelding van ‘AO-boekje’.
Informatiepakket

Map met daarin een aantal artikelen over het syndroom van
Ehlers-Danlos, en specifieke informatie over verschillende soorten
klachten (orthopedisch, dermatologisch). Bevat medische termen.
Prijs per map € 6,81.
Te bestellen door € 6,81 over te maken op rekeningnummer
69 11 49 577 ten name van de VED te Warnsveld onder
vermelding van ‘infopakket’.

Bij de VED kunt u de bovenstaande informatie bestellen.

Een interview met een patiënte met de ziekte van
Ehlers Danlos
Ik ben Simone en moeder van
4 kinderen, 36 jaar, getrouwd
en woonachtig in Gelderland.
Hoe stel je een leven voor
met EDS?

Moeilijk! Dat is schrikken, toen
ik de definitieve diagnose EDS
kreeg dacht ik: dit kan niet, ik
doe aan deze film niet mee. Alles
ging zo snel, na mijn bevalling
van ons laatste zoontje Mexx die
met een keizersnede ter wereld
kwam. Toen begon de ellende
pas, in mijn hele jeugd had ik
allerlei kwaaltjes van een kaak die

uit de kom schoot tot pijnlijke
gewrichten en blauwe plekken.
In mijn familie had ik ook het
idee van “Simone stelt zich aan,
die heeft weer wat of is verwend”,
volgens mijn familie was ik altijd
aan het zeuren, maar achteraf was
het geen zeuren er was degelijk
wat aan de hand. Ik was altijd
moe en concentreren was ook
een probleem. Er gingen in die
tijd heel wat pijnstillers er door
heen. Ook tijdens mijn zwangerschappen van mijn drie oudste
kinderen was er altijd wel wat
aan de hand, ik kreeg vroegtij-

dige weeën, de oudste moest zelfs
eerder gehaald worden want het
vlies scheurde in, maar toen ik
moest bevallen waren er geen
weeën te bekennen en moest bij
allen worden opgewekt. En toen
de laatste werd geboren kon ik
niet meer lopen van de pijn en
natuurlijk bevallen was al afgeschreven. Ik kon dus niet meer
lopen, iets wat ik ook al bij mijn
andere kinderen had ervaren,
maar na verloop van tijd viel
het dus wel weer mee, en toen
kwam dus de diagnose bekkeninstabiliteit.
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In het ziekenhuis wist men geen
raad dus ik werd door verwezen
naar een revalidatie arts in het
Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.
Daar hadden ze al gauw ontdekt
dan ik het Ehlers-Danlos syndroom had en alle puzzelstukjes
vielen op zijn plaats. Het was fijn
dat het een naam had maar het
ergste kwam nog: je moest het
verwerken en de kinderen moesten getest worden en dan hou je
je hart vast. En ja ook kleine
Mexx kreeg de diagnose en Sil,
zijn broer heeft wel een hele rekbare abnormale huid, Jazz onze >>

in dit

dochter is zeer hypermobiel en
Tim heeft dan geluk, maar alle
kinderen blijven ze toch drager.
Ik heb zelf type 1 en 3 met
nevenverschijnselen, maar zoals
een ieder die met EDS is aangedaan weet, ben je niet echt in
een type in te delen. Er kunnen
spontane veranderingen optreden
die niet altijd even prettig zijn,
dan is er weer dit en dan weer dat
en dan denk je ook nog van hoe
kan dit nu weer en waarom kan
ik dat nu weer niet. Zelf heb ik
op gezette tijden last van mijn
ingewanden ik kan dan niet
eten en ben dan overgeleverd
aan vloeibaar voedsel. Mijn huid
op handen en voeten zijn wat
ouder lijkend als de rest van mijn
lichaam die is zacht zoals men
wel noemt fluweelachtig. Mijn
huid is zo dus als vloeipapier en
wonden helen zeer langzaam.
En als ik dan genezen ben van
een wond blijft er een lelijke
wond achter. Zelfs de bloedingstijd is al langer dan normaal.
En dan de pijn in mijn gewrichten die er voor zorgt dat ik niet
normaal meer kan functioneren,
ik verplaats mij buiten in een
rolstoel en korte afstanden op
krukken, thuis gebruik ik een
trippelstoel en het huis wordt
aangepast zodat ik niet meer
naar boven hoef. Braces en een
korset zorgen ervoor dat mijn
gewrichten op hun plaats blijven
en de pijn daardoor wat vermindert, maar zonder pijnstillers red
ik het niet. Overdag moet ik
zeker drie maal daags plat om
weer een beetje mens te zijn.
En dan krijg je het advies je
moet doseren! Hoe kan ik doseren met vier kinderen een tekort
aan huishoudelijk hulp en talloze
luxaties! Voor een buitenstaander
is het moeilijk te begrijpen wat
een EDS patiënt doormaakt, je
ziet immers niets aan de buitenkant. Iedere keer maar uitleggen
wat het is word je zo moe van
dus dat laat ik al en dan heb
ik het nog geeneens over het
onbegrip van de omgeving.

Verband

Ik heb er al alleen drie jaar over
gedaan om te accepteren dat ik
met EDS moet leven en er geen
medicijn voor is en dan heb ik
het uitzonderlijke geluk dat ik
een man heb die 100% achter
mij staat en de kinderen het
begrijpen en er gewoon mee
omgaan, zij hebben het geaccepteerd dat ik niet meer beter wordt.

kinderafdeling in de couveuse
gelegd en na twee weken mochten
we naar huis het waren angstige
momenten voor ons.
En dan kom je thuis en blijkt het
met mij niet goed te gaan ik had
altijd al pijn maar het werd er
allemaal niet beter op, zo is het
balletje gaan rollen en ik werd
getest en ja hoor: Ehlers Danlos.

Het voordeel wat ik er uit haal is,
dat je de mensen om je heen leert
kennen, ik kan nu genieten van
de kleine dingen om me heen,
ben al blij dat ik er af en toe uit
kan. Mijn grootste drijfveer zijn
mijn kinderen en mijn man daar
leef ik voor. En dat maakt mij
sterk, ze hebben humor en steken
vaak de draak met me, iets wat
heerlijk is dat je nog lachen kan.
Mensen roepen altijd: Simone je
blijft zo vrolijk en positief. Alleen
dan schuilt het gevaar daarin
dat je het haast niet meer kunt
permitteren om een stap terug
te doen. Maar wat moet je dan?
Negativiteit sleurt je hele gezin
naar beneden in mijn geval, ik
heb ook nog zorg voor hen.
Daarom is mijn motto “Leef met
de dag!” Doe wat je hart ingeeft
en kijk niet naar andere, probeer
positief te zijn, en als je nog
liefde kan geven dan krijg je ook
zeker heel veel liefde terug.

Het gevolg hiervan was dat alle
kinderen getest moesten worden
en ook Mexx. Die kreeg het predicaat Ehlers Danlos. In zijn linker boezem is de frequentie niet
zoals die wezen moet, ook heeft
hij een licht verwijderde aorta.
Het kereltje van ons is een bleek
ventje waar je de aderen dus goed
door zijn huid ziet.

Mexx

Mexx is geboren na 36 weken
zwangerschap, ik had inmiddels
al vanaf de 6de week zwangerschap plat gelegen op een ziekenhuis bed in de woonkamer, de
arts besloot dat Mexx met een
keizersnede gehaald moest
worden.
Ik kreeg dus de keizersnede
en Mexx werd om half negen
‘s morgens op woensdag 17 april
1996 geboren.
Mexx werd meegenomen door
de kinderarts het bleek toch niet
zo goed te gaan met hem. Hij
kreeg last van stuiptrekkingen
en had vruchtwater en bloed in
zijn longen gekregen, hij kreeg
medicijnen, zuurstof,een een
maagsonde. Hij werd op de
8

Alle kinderen zijn lenig als ze
jong zijn maar Mexx spande toch
wel de kroon. Ze konden hem
toch wel een heel eind uitrekken,
zijn huid is super elastisch.
Mexx is nu ook onder behandeling in de St. Maartens kliniek.
Hij heeft duidelijk moeite met
lang lopen en het is allemaal vrij
ongecontroleerd.

Sinds kort rijd Mexx op een
aangepaste fiets maar we hebben
wel de hoop dat hij over een jaar
of twee op een gewone fiets zou
kunnen fietsen, dit is een perfect
middel om hem in beweging te
houden en zijn spieren te trainen.
Mexx gaat naar een gewone
basisschool en ik moet zeggen
dat de school 100% achter ons
staat en zeker ook willen helpen.
Mexx heeft tot drie jaar last van
koortsstuipen gehad nu heeft
hij nog last van pseudo-kroep.
Echter is dat iets wat ieder kind
kan krijgen daar hoef je geen
EDS voor te hebben.
Wij behandelen Mexx net als de
andere kinderen, geen voorkeursbehandeling en we schuiven echt
niet alles af op EDS, het is en
blijft een kind en het moet ook
kind kunnen zijn.
Via de revalidatie arts gaat Mexx
nu i.v.m slappe spieren en trage
coördinatie naar Bobath therapie.
Het is nu belangrijk dat hij sterke
spieren en een goede coördinatie
kweekt zodat hij er naarmate hij
ouder wordt profijt van heeft.

Hij wil geen wedstrijdjes doen
want dan gaan zijn beentje zeer
doen. De moeheid is ook zeker
bij hem niet weg te denken, hij
ligt vaak en zit veel op de bank.
En ook de blauwe plekken die
ontbreken niet, zijn kaakje schiet
uit de kom en we kunnen hem
echt niet zo aan een arm trekken
om hem naar ons toe te halen.
Nu hij orthopedische steunzolen
heeft gaat het lopen beter, maar
je kunt dus duidelijk zien als hij
op blote voeten loopt dat het
platte voeten zijn met een knik en
een enkel die naar binnen klapt,
hierdoor is zijn achillespees al
vergroeid.
Simone Slooten
email: s.slooten@chello.nl
homepage:
http://members1.chello.nl/~s.slooten/index.html
website voor Bobath therapie:
http://www.emiliusschool.nl/ndt.htm
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D. Boonstoppel

Bewegen voor ouderen
Mensen worden steeds ouder met als gevolg dat er steeds meer gevallen van
osteoporose voorkomen. Helaas is deze aandoening niet altijd bij de patiënten
bekend en in veel gevallen zal het zelfs bekend worden als al een fractuur is
opgetreden. De vraag rijst dan hoe osteoporose te voorkomen.

Voor het beantwoorden van deze
vraag behoren we, voor een deel,
terug te gaan naar de jongere
jaren. Lange tijd is gedacht dat
tot het 30e levensjaar sprake is
van botgroei. Dit is de periode
om letterlijk een stevige basis van
het skelet te maken voor de rest
van het leven. De manier om de
botaanmaak groter te laten zijn
dan de botafbraak is bewegen en
dan voornamelijk sporten waarbij de belasting zo is gereguleerd
dat het gehele lichaam gedragen
wordt door de benen.
Uit promotieonderzoek van
Silvia van Coeverden blijkt dat
tot rond het zestiende tot achttiende levensjaar de botdichtheid
toeneemt. Uit dit onderzoek
blijkt dat al voor het zestiende
levensjaar zo bewogen moet
worden dat de botdichtheid zal
toenemen waardoor de kans op
het ontstaan van osteoporose
op latere leeftijd zal afnemen.
Als kinderen nog in de groei
zijn, neemt de hoeveelheid bot
in het skelet toe. Op het moment
dat de botten zijn uitgegroeid
is de piekbotmassa bereikt.
Vanaf dan kan de totale hoeveelheid bot slechts stabiel blijven
of afnemen. Hoe meer botmassa
je hebt vlak na de pubertijd,
hoe meer bescherming je hebt
tegen vermindering van de
botdichtheid.

2. Kinderen die langere tijd
corticosteroiden gebruiken
3. Kinderen die lijden aan
cystic fibrose, celiac disease of
inflammatory bowel disease
4. Meisjes die een minimale,
vertraagde of onregelmatige
menstruatie cyclus hebben
5. Meisjes met emotionele stress
6. Meisjes met een laag lichaamsgewicht.
Aangezien er een familiaire
aanleg aantoonbaar is bij het
ontstaan van osteoporose zou
het goed zijn om de screening
naar osteoporose preventief uit
te voeren. Stel dat inderdaad
sprake is van osteoporose dan
kan de medicatie hier op in
gesteld worden en kunnen er
bewegingsadviezen worden gegeven om het progressieve verloop van de ziekte te vertragen.
Fysiotherapie

Bij behandeling kan gedacht
worden aan een oefenprogramma.
Hierbij is het van belang dat het
zowel voor de fysiotherapeut als
voor de patiënt duidelijk is wat het
doel is van het oefenprogramma.

Het doel kan als volgt worden
geformuleerd: de patiënt weet
wat hij/zij moet doen om het
progressieve verloop van de ziekte
te vertragen. Bij zo’n oefenprogramma wordt de nadruk
gelegd op belastende oefenvormen. In het algemeen geldt dat
elke gewichtdragende oefenvorm
positieve effecten heeft op de
botdichtheid. Dus loopvormen
prefereren boven fietsen op een
hometrainer. Hierbij kunnen
meerdere geschikte belaste oefenvormen worden genoemd: lopen
op een loopband (eventueel helling naar beneden om nog meer
een belastingseffect te verkrijgen),
steps, loopoefeningen in oefenzaal waarbij het trainen van het
evenwicht ook nog wordt meegenomen.
Naast de belastingsoefeningen is
er nog het trainen van de perifere
spierkracht. Voor oudere vrouwen
geldt dat de beste oefenvorm
om osteoporotische fracturen te
voorkomen spierkrachttrainingen
zijn. Maar aangezien dit in de
regel wat minder aantrekkelijke

oefenvormen zijn zal het niet
waarschijnlijk zijn dat de patiënt
deze oefenvormen zal continueren
na het oefenen bij een fysiotherapeut.
Tevens is de vermindering van
het risico van vallen bij oudere
patiënten met osteoporose een
zeer belangrijk doel aangezien de
incidentie van fracturen hierna
significant verminderen.
Spierkrachttraining en evenwichttraining hebben een positief effect op het valrisico, ze
verminderen de incidentie van
fracturen en vergroten de kwaliteit van leven bij mensen met
osteoporose. Maar aangezien de
positieve effecten van oefeningen
snel verloren gaan, wanneer de
patiënt stopt met trainen is het
plezier in bewegen een niet te
onderschatten doel. Daarom is
het belangrijk om de patiënten al
vroegtijdig te adviseren om een
oefening te vinden die gewichtdragend is en waar ze ook nog
plezier aan beleven. Na het stoppen van de begeleiding moet de
patiënt zo veel plezier in bewegen
hebben dat ze zelfstandig doorgaan.
Bedrust

Le Blanc heeft onderzocht wat
de invloed van bedrust op de
botdichtheid heeft. Hierbij werd
een significant verlies van de botdichtheid gemeld tijdens bedrust. Dit laatste gebeurde in het
bijzonder in de belaste delen
van het skelet. In 2002 werd een
bedruststudie van 90 dagen afgerond. Hierbij werden 3 groepen
onderscheiden. De eerste volgden een specifiek trainingsprogramma op bed. De tweede
>>

Risicofactoren

Risicofactoren op jonge leeftijd
voor uiteindelijke ontwikkeling
van osteoporose zijn:
1. Prematuriteit en kinderen die
minder dan verwachte botmassa hebben in de eerste
maanden van hun leven.
9
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opgebouwd te worden dat ze
aan het eind van de therapie
weer plezier in het bewegen
hebben en daardoor ook minder
angst. Tevens zal het vertrouwen
in het eigen functioneren ook
een stijging laten zien.
Ten slotte

groep ontving 1-malig medicatie
(Pamidronate) tegen botontkalking terwijl de derde groep als
controlegroep fungeerde (dus
geen trainingsprogramma en
geen medicatie). Bij de derde
groep werd er een verlies waargenomen van 5% van de totale
mineraalinhoud. Bij de medicatiegroep werd uiteraard eerst een
stijging gezien om vervolgens te
dalen tot een verlies van 2,6%
van de totale mineraalinhoud.
Bij de eerste groep (de trainingsgroep) werd een daling gezien
van 2,2% van de totale mineraalinhoud. De metingen werden
gedaan in de distale epifyse van
de tibia.
Binnen de muren van het Mesos
Medisch Centrum te Utrecht
wordt er door meerdere disciplines op gelet dat de potentiële
osteoporose patiënt al tijdens de
klinische fase wordt opgespoord.
Wanneer sprake is van een
verdenking van osteoporose
gebaseerd op de zichtbare en
minder zichtbare verschijnselen,
wordt een afspraak gemaakt
voor een CT-scan en een
afspraak voor het osteoporose
spreekuur. Bij dit spreekuur
komen de patiënten eerst bij
Dr. Schaap, internist, en vervolgens bij de fysiotherapie.
Bij de fysiotherapie wordt er vervolgens gekeken naar de ADL,

valrisico/incidentie, ganganalyse,
spierkracht en het bewegingsgedrag. Van de 45 patiënten
die het afgelopen jaar bij dit
spreekuur de fysiotherapie hebben bezocht, was bij 34 mensen
sprake van osteoporose. Bij de
overige 11 was er meestal sprake
van osteopenie en hebben we
een bewegingsadvies gegeven
om osteoporose te voorkomen.
16 van de 45 patiënten waren
onder behandeling van een
fysiotherapeut elders of zijn hier
naar toe verwezen. Bij de overige
patiënten was geen sprake van
een verhoogd valrisico of een
verminderd looppatroon. Tevens
was de spierkracht voldoende.
Zodoende kregen ook deze
mensen een bewegingsadvies
mee om verdere progressie van
de osteoporose te voorkomen.
Zes patiënten zijn onder behandeling binnen het Mesos. Drie
participeren binnen de trainingsgroep met een verhoogd valrisico.
De andere 3 patiënten hebben
getraind omdat de spierkracht
verminderd was of omdat bij het
lopen problemen werden ondervonden. Al deze 3 patiënten lieten
een verbetering van de spierkracht
zien en dus een waarschijnlijk
verminderd valrisico. Uiteraard
kunnen we geen conclusies trekken uit deze gegevens vanwege
een laag patiëntenaantal. Daar
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we nog maar een half jaar bezig
zijn met deze patiëntencategorie
zullen we de behandeling ook
nog bijsturen. Zo gaan we bij
de nieuwe patiënten ook bij
het onderzoek de 6 minuten
looptest afnemen om te kijken
of de behandeling hierop ook
effect zal hebben.
Voorlichting

Naast het praktische gedeelte van
oefeningen is het ook belangrijk
om voorlichting te geven en in te
gaan op de bewegingsarmoede.
Waarom bewegen mensen minder dan dat ze eigenlijk zouden
kunnen doen? De 2 grootste
oorzaken van een veranderd
bewegingsgedrag binnen deze
patiëntencategorie zijn angst en
pijn. De behandeling dient zo

Ter afsluiting moet gemeld worden dat er altijd nog een groep
mensen is die sneller botverlies
laat zien dan de osteoporosepatiënt. Osteoporosepatiënten
laten een botverlies zien van
gemiddeld 2 – 5% BMD
(botmineraaldichtheid) per jaar,
terwijl die andere groep een
gemiddeld verlies laat zien van
0,9% per maand! Dit gebeurt
overigens pas na 6 maanden
in de ruimte waarbij door het
wegvallen van de zwaartekracht
gewichtloosheid wordt bereikt.
Dus bent u mager, een langdurig
prednisongebruiker, heeft u in het
verleden weinig tot niet gesport,
heeft u een laag lichaamsgewicht;
dan adviseer ik u om geen astronaut te worden. Onderzoeken
bij astronauten laten zien dat
belasting van uitermate belang
is ter preventie en het minimaal
houden van de progressie van
osteoporose.

D. Boonstoppel,
fysiotherapeut
Mesos Oude Rijn, Utrecht
email: dboonstoppel@mesos.nl
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dr. G.H. Schaap

De behandeling van osteoporose
Na het stellen van de diagnose osteoporose, kan de patiënt een voorstel voor therapie
worden gedaan. Pijnstillers zijn vaak nodig. Bij een fractuur is lokale (chirugische)
therapie aangewezen. Een heupfractuur komt het meest voor. Vanwege de complicaties
rondom de operatie en de lange herstelperiode in en na het ziekenhuis. Drie procent
van de totale ziekenhuiskosten worden hierdoor gemaakt.

In geval van een wervelfractuur
is beweging cruciaal en zijn fysiotherapeutische adviezen belangrijk. Het bot wordt sterker als het
meer wordt belast. Zwemmen is
daarom minder goed als beweging
dan wandelen. Ook polsfracturen
hebben zo hun eigen aanpak
nodig. Fysiotherapie kan de
behandeling ondersteunen.
Valpreventie bij mensen met
een verhoogde valkans, vaak
neurologische patiënten, kan
erg nuttig zijn. Heupprotectoren
zijn mogelijk bij preventie van
heupbreuken.
Naast deze methoden van
behandeling zijn er een aantal
geneesmiddelen ontwikkeld die
de botopbouw stimuleren en/of
de botafbraak remmen. Sommige
middelen werken alleen op de
wervelkolom, anderen pakken het
hele skelet aan. Vanouds waren
de oestrogenen (vrouwelijke
hormonen) na de menopauze
aangewezen. In de menopauze
is de hoeveelheid van dit hormoontype drastisch verminderd.
Hierdoor komt het dat met
name vrouwen vaker osteoporose
ontwikkelen vanaf de overgang.
Het geven van oestrogenen
voorkomt de voortgang van osteoporose, maar geeft een verhoogde
kans op kanker van borst en eierstokken, en op een trombosebeen
of longembolie. (in de longen).
Een geneesmiddel dat de botafbraak remt, en inmiddels al
een lange staat van dienst heeft,
is Fosamax en later ook Actronel,
die beide behoren tot de bisfosfonaten. Hierdoor neemt de
botmassa per jaar zo’n 2 à 3%
toe. Normaliter neemt het bot

na het dertigste levensjaar een
zelfde percentage af, waardoor de
feitelijke winst 4-6% per jaar is.
Binnen een half jaar is hiermee
de kans op een nieuwe breuk bij
patiënten die eerder een botbreuk na de menopauze hebben
gehad verminderd met 40-50%
procent. Ook mensen die veel
prednison gebruiken en mannen
met osteoporose hebben wat aan
de bisfosfonaten. Nadeel van
deze middelen zijn slokdarmen maagklachten. Hier is een
oplossing voor gevonden, door
het middel in plaats van dagelijks, nu een keer per week in
7x hogere dosering te nemen.
Het effect blijft gelijk. Misschien
zullen in de toekomst middelen
ontwikkeld worden, die slechts
een keer per maand genomen
dienen te worden.
Wordt de behandeling gestaakt
dan gaat het botmassa na een of
twee maanden weer achteruit.
Calcium (kalk) is nodig, samen
met vitamine D, om het bouwwerk “skelet” te geven. Veel
mensen gebruiken maar een
beetje kalk. Ze houden niet van
melkproducten, of krijgen hier
klachten als diarree van. Er is
ongeveer 1000-1200mg calcium
per dag nodig, wat betekent Joris
Vijfpinter voor volwassenen, u
kent hem nog als Joris Driepinter
voor kinderen. Een vitamine D
tekort komt voor bij 40% van de
bevolking, met name bij mensen
die zich niet aan het zonlicht
blootstellen. Het zonlicht maakt
vitamine D namelijk actief.
De behoefte bestaat uit 100
eenheden vitamine D3.

Tekorten moeten worden aangevuld met Calcium en Vitamine D.
Ook de combinatie hiervan
wordt veel toegepast.
Een nieuwe groep van geneesmiddelen is het strontiumranulaat (Protelos). Strontium wordt
ook in het bot ingebouwd en
geeft duidelijke toename van
de botmassa, gelijk aan de bisfosfonaten. Het maakt het skelet
sterker en buigzamer. De kans op
breuken neemt fors af. Het kan
gemakkelijk worden ingenomen,
een zakje per dag voldoet, zonder
veel bijwerkingen te geven. Het
komt spoedig op de markt.
Dan is er ook nog parathormoon,
een hormoon dat door de bijschildklier gemaakt wordt.
Het heet Forsteo (teriparetide),
dat net als insuline onderhuids
kan worden ingespoten in een
freqentie van een keer per dag.
Het is erg prijzig, zo’n €10-15
per dag, en moet zo ongeveer
anderhalf jaar gebruikt worden.
Het kan vanwege de beperkte
vergoeding door de verzekeraar
alleen worden toegepast bij
vrouwen in de overgang die de
bisfosfonaten slecht verdragen.
Bij mannen die te weinig
mannelijk hormoon aanmaken
is behandeling met mannelijk
hormoon noodzakelijk. Het gebruik van alcohol moet worden
ontraden, omdat het niet alleen
de valkans verhoogt, maar ook
de botontkalking bevordert.
Bisfosfonaten helpen hier ook
goed. De werking van strontium
en parathormoon is in deze
groep nog niet goed bekend.
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Wat minder bekend en daardoor
ook minder gebruikt zijn de
SERM´s (Selective Estrogen
Receptor Modulators; Raloxifen
(oftwel Evista) die op oestrogenen
lijken, en de bijbehorende bijwerkingen hebben. Een prettige
bijkomstigheid is dat het risico
op hart- en vaatziekten wordt
verminderd.
Kunstmatig calcitonine, een
in de schildklier geproduceerd
hormoon (dit is niet het ‘schildklierhormoon’ ) helpt wel ter
voorkoming van wervelbreuken
net als Raloxifen (Evista), maar
niet ter voorkoming van overige
botbreuken door osteoporose.
Voor de nabije toekomst is het
van belang de ruim 80.000
mensen te behandelen die jaarlijks een breuk oplopen door
botontkalking. Dit kan gebeuren
door mensen op de Eerste Hulp
op te sporen, en te verwijzen naar
de fractuur poli. Vermeldenswaard is dat 20% van de mensen
die op die poli komen al een
wervelfractuur hebben, waarvan
ze zelf niet wisten dat ze hem
hadden. Maar liefst 80% van
de mensen wordt nu nog niet
behandeld. Het is van belang
dat de eenmaal ingestelde
behandeling door U trouw
wordt gevolgd. Het is wetenschappelijk bewezen dat behandeling
tot zo’n tien jaar, en waarschijnlijk langer, bij de bisfosfonaten
zinvol is. Het topje van de ijsberg
komt nu langzaam in zicht.
800.000 mensen in Nederland
hebben osteoporose.
Goed is om te weten dat 10%
van de mensen die iets breken
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een andere aandoening hebben,
die door de internist moet worden opgespoord en behandeld.
Bijvoorbeeld een te snel werkende schildklier, of de Ziekte
van Kahler (bottumor), coeliakie
(spruw), lever en nieraandoeningen en anorexie en prednisongebruikers (een longziekte, Ziekte
van Crohn, colitis ulcerosa) en
zo zijn er nog een aantal aandoeningen te noemen. Dit is niet
om u bang te maken, maar
meer om u attent te maken op
de gevaren.

Orthopeden en chirurgen ondersteunen de fractuurpoli van
harte, omdat bij de toenemende
vergrijzing over 10 jaar b.v. ruim
twee maal zoveel orthopeden
nodig zijn om al deze breuken
te repareren, en die kunnen in
die tijd helemaal niet worden
opgeleid.
Belangrijk is dat osteoporose
meer bekend wordt onder het
grote publiek, zodat de komende epidemie aan breuken zoveel
mogelijk kan worden voorkomen.

Een breuk op oudere leeftijd kan
verstrekkende gevolgen hebben
en hier ligt een bijzondere uitdaging voor een ieder: de patiënt
maar ook de zorgverlener.

dr. G.H. Schaap, internist
Mesos Oude Rijn
Van Heuven Goedhartlaan 1
3527 CE Utrecht

E.J.Wubbels-Blaauwgeers

De opzet van een fractuur- en osteoporose
polikliniek
ter voorkoming van recidief fracturen
Doel van het opstarten van een dergelijke polikliniek is het opsporen van osteoporose bij patiënten ouder dan
50 jaar die een fractuur hebben opgelopen ten gevolge van een “licht trauma”.
Naar aanleiding van de herziene
versie CBO-richtlijnen osteoporose 2002 en op initiatief van
een orthopeed en internist is een
osteoporosepolikliniek geopend
in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Vrouwen boven de 50 jaar
ongeacht plaats van de fractuur
ontstaan ten gevolge van een
relatief “licht trauma”en mannen
ongeacht leeftijd met een wervelfractuur, wordt na initiële traumatologische behandeling, een diagnostisch en therapeutisch traject
aangeboden via deze speciale
polikliniek.

onder andere het UMCG. Het
opzetten van een osteoporosepolikliniek is voortgekomen
uit het gegeven dat bij patiënten
met een fractuur nagenoeg geen
vervolgonderzoek wordt verricht
op osteoporose als onderliggende
oorzaak. De categorie patiënten
die een fractuur opliep, werden
niet structureel verwezen voor
diagnostiek naar osteoporose,
terwijl de kans daarop relatief
groot is. Zonder verandering
van leefstijl heeft de patiënt een
verhoogd risico op een recidief
fractuur.

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis
heeft in samenwerking met de
eerstelijnsgezondheidszorg een
zorgvernieuwingsproject ontwikkeld, waarbij een systematische
benadering en screening op
osteoporose plaatsvindt. Er zijn
inmiddels verschillende ziekenhuizen waar een fractuur – osteoporosepolikliniek is opgezet

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis,
is onderdeel van de Saxenburgh
Groep die verder bestaat uit een
dagziekenhuis en vier zorgcentra.
Het zorgvernieuwingsproject is
gericht op preventie, voorlichting
en behandeling van patiënten
met osteoporose. De doelstelling
van het project is het opsporen van
osteoporose bij fractuurpatiënten

door screening op osteoporose.
Om deze doelstelling te verwezenlijken is een fractuur-/osteoporosepolikliniek opgezet. Naast
diagnostiek en behandeling van
osteoporose worden bij iedere
patiënt de risicofactoren in kaart
gebracht. Op basis van de aanwezige risicofactoren wordt een
advies uitgebracht om de leefstijl
eventueel aan te passen zodat de
kans op het verkrijgen van osteoporose en het optreden van een
recidief fractuur voorkomen kan
worden.
Plan van aanpak
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Als voorbereiding op de start van
de osteoporosepolikliniek is een
plan van aanpak opgesteld. Dit
plan is voorgelegd aan het management. Na goedkeuring zijn de
stappen van dit plan doorlopen.
De osteoporosepolikliniek is
opgezet vanuit verschillende fasen:
Allereerst werd een projectgroep
samengesteld, bestaande uit

professionals uit de eerste- en
tweedelijnsgezondheidszorg.
De rol en de taken van de projectgroep zijn:
- het vaststellen van een plan van
aanpak;
- het bewaken van de voortgang
en resultaten van het project;
- bijsturen van het project;
- het fungeren als vraagbaak en
steunpunt voor alle betrokkenen
in de realisatiefase;
- het zorgdragen voor adequate
informatievoorziening naar
betrokkenen;
- het zorgdragen voor evaluatie
van het project.
Initiatiefase

In de initiatiefase stelde de projectgroep het doel, de aanleiding
en projectresultaten vast.
Vanuit de industrie vond ondersteuning plaats, zij hadden ervaring opgedaan in het opzetten
van osteoporosepoliklinieken >>
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elders. Na goedkeuring door de
projectopdrachtgever, kon verder
gegaan worden met de volgende
fase binnen het plan van aanpak.
Definitiefase

Door de projectgroep zijn in
de definitiefase eisen vastgesteld
om het resultaat (preventie van
osteoporose en opzet van een
osteoporosepolikliniek) te kunnen
bereiken. De knelpunten zijn
geïnventariseerd, waarbij de
prioriteit is aangegeven. In dit
geval waren de knelpunten de
eisen die gesteld werden om tot
een projectvoorstel te komen.
Onvoldoende kennis bij de professionals en gebrek aan aandacht
behoren tot de knelpunten.
In de projectgroep werd overeengekomen dat de protocollen ten
aanzien van diagnostiek en behandeling volgens de richtlijnen van
de CBO-consensus osteoporose
worden gemaakt.
Als voorbereiding op de volgende
fase werd een informatieavond
met huisartsen en de verpleegkundigen van de SEH gehouden.
De hieruit voortvloeiende aandachtspunten werden in de
projectgroep besproken. Nadat
consensus was bereikt in de projectgroep kon de stap naar de
volgende fase worden gemaakt,
namelijk de ontwerpfase.
Ontwerpfase

In de ontwerpfase staat het oplossen van de knelpunten centraal.
Om dit project te doen slagen is
gestart met de voorbereidingen
om de eisen in activiteiten om te
zetten.
Organisatorisch moesten enkele
factoren worden besproken, zoals
het zoeken naar een oplossing
voor het niet beschikbaar hebben
van de faciliteiten voor de radiologie (DEXA-meting).
De aanschaf paste niet in de
financiële begroting van het
ziekenhuis. De oplossing werd
gevonden in de samenwerking
met een ziekenhuis in de regio.
Verder is gekeken naar het vastleggen van gegevens: de industrie
kon hierin ondersteuning bieden

door het aankopen van een
bestaand softwarepakket aangepast aan de instelling.

het opzetten van een osteoporosepolikliniek betreft in de eerste
plaats de patiënt.

Voorbereidingsfase

Dit alles heeft ertoe geleidt dat
sinds april 2005 er een fractuur
osteoporosepolikliniek is gestart in
het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

Osteoporose vraagt een multidisciplinaire aanpak. In de aanpak wordt de zorgverlening niet
ingedeeld in de eerste en de
tweedelijnsgezondheidszorg,
maar wordt de ziekte als uitgangspuntgenomen (ketenzorg).
Er wordt gewerkt vanuit multidisciplinaire zorg-/ behandelprotocollen.
De behandeling van de patiënt
met een bepaalde aandoening
staat centraal.
Naast de patiënt zijn belangrijke
“spelers”in de keten:
- de orthopeed;
- de chirurg
- de internist;
- de huisarts;
- de nurse practitioner;
- de praktijkondersteuner;
- de verpleegkundige;
- de fysiotherapeut;
- de diëtiste.
Het is belangrijk dat er afstemming is tussen de verschillende
disciplines en gegevens op een
goede manier worden vastgelegd,
waarbij uitwisseling van gegevens
mogelijk is. Het administratieve
traject met betrekking tot de osteoporosepolikliniek is ingebed in
de huidige structuur van de poliklinieken. Het is van belang om
gebruik te maken van de ervaring
en de expertise van de medewerkers. Van belang is een coördinatiepunt van waaruit de zorg gecoördineerd wordt hierbij kan gedacht
worden aan een gespecialiseerd
verpleegkundige (Nurse Practitioner) als case-manager.
Realisatiefase

In deze fase staat het implementeren centraal. Deze fase kan niet
worden gestart voordat de voorbereidende fase is afgerond. In de
implementatiefase is regelmatig
geëvalueerd en is gekeken of
gemaakte afspraken bijgesteld
moesten worden. Het belang van

E.J.Wubbels-Blaauwgeers,
Nurse Practitioner
Saxenburg Groep locatie
Röpcke-Zweers Ziekenhuis
Weitkamplaan 4a
7770 AA Hardenberg
e-mail: fwubbels@sxb.nl
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GiGaGipslinks
http://www.osteoporosestichting.nl
Fraaie site over osteoporose, preventie en behandeling.
Met deze aandoening, zullen we op de gipskamer steeds vaker te
maken krijgen, i.v.m. de vergrijzing van de bevolking. Veel info
over diagnose, preventie, voeding etc. Ook staat er een lijst op
met alle ziekenhuizen die DXA metingen doen.
http://www.pijn-hoop.nl
Voor informatie over chronische pijn. De landelijke Stichting
Pijn-Hoop, een organisatie voor mensen met chronische pijn,
door mensen met chronische pijn.
http://mywebpages.comcast.net/wnor
Een prachtige Engelstalige site met de totale anatomie van het
menselijk lichaam. Per lichaamsdeel krijg je inzicht in de spieren,
zenuwen, bloedvaten etc. Al klikkend wandel je door het lijf. Ook
röntgenfoto`s, dwarsdoorsneden zijn te zien. Een echte aanrader.
www.zorgportaal.nl
Site over alle aspecten in de zorg. Vacatures, zoekmachine voor zorg
en welzijn, beroepsorganisaties en opleidingen.

www.mediselect.nl
Leny Uineken
Site over Nederlandstalige tijdschriften
hjuineken@home.nl
voor verschillende doelgroepen in de
gezondheidszorg, o.a. Nederlands tijdschrift
voor calcium-en botstofwisseling.
www.ziekenhuis.nl
Op deze site vind je animaties over osteoporose, RSI, arthroscopie
etc. Ook veel ziektebeelden op alfabet, medische links en medisch
woordenboek.
www.vertaalwoord.nl
Site over Nederlandse taal en juiste spelling ( volgens groene boekje )
Het bevat rijmwoorden en vertaalwoorden, handig om snel een
woord te vertalen in b.v. Latijns, Spaans, Engels.
www.jankraak-taichitao.nl
Aardige site over de bewegingsleer tai chi tao. Uitgebreide informatie
over deze ontspannings-, bewegings- en gezondheidsmethode. Hier
wordt op een heel andere manier over bewegen gedacht en gaat men
uit van de energie die vrijkomt tijdens de oefeningen.

Kortere wachttijd orthopedie St. Maartenskliniek
De Sint Maartenskliniek in
Nijmegen opende kort geleden
een orthopedisch interventiecentrum met twee extra operatiekamers. Met het centrum richt
de kliniek zich op patiënten die
een orthopedische ingreep nodig
hebben onder plaatselijke verdoving. Tot nu toe moeten deze
patiënten vaak maanden wachten.
De St. Maartenskliniek voert
jaarlijks een groot aantal orthopedische ingrepen uit, waaronder
600 totale heupoperaties, 580

wervelkolomoperaties en 400
totale knieoperaties. De druk op
de bestaande vier operatiekamers
was ook groot waardoor voor
bepaalde ingrepen een lange
wachttijd onvermijdelijk was.
Met de opening van het orthopedisch interventiecentrum is
dit verleden tijd.
In het nieuwe centrum worden
patiënten behandeld die een
orthopedische ingreep nodig
hebben die onder plaatselijke
verdoving kan plaatsvinden,
bijvoorbeeld patiënten met
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meniscusbeschadigingen, aandoeningen aan voet en enkel of
sportletsels. Door de uitbreiding
van de OK-capaciteit en een verbeterde logistiek, kunnen deze
patiënten het totale traject van
polibezoek tot en met ingreep
binnen korte tijd, zo’n drie
weken, doorlopen.
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Paul Houben

AIOD* Nascholingscursus 3 oktober 2005
onderwerp: osteoporose
In De Eenhoorn te Amersfoort vond op 3 oktober een compact minisymposium
plaats over Osteoporose in de Traumatologie, georganiseerd door de AIOD.
Enkele experts op dit terrein gaven een inleiding over etiologie, epidemiologie,
diagnostiek en therapie van osteoporose.
De boodschap van de sprekers
luidde samengevat: osteoporose
komt zeer vaak voor, wordt veel te
weinig onderkend en gediagnosticeerd en nog minder behandeld.
Dit terwijl behandeling zin heeft:
het aantal verdere fracturen neemt
fors af. Aan ons (dit is: degenen,
die zich met fracturen bezighouden) de taak en de kans om dit te
verbeteren.
Prof. Arie van Vugt (traumatologie, UMC-Nijmegen) lichtte de
richtlijnen toe van de verenigingen
van Heelkunde en Orthopedie
voor de behandeling van proximale femurfracturen.
Kernpunten waren:
- de bekende indelingen
(Pauwels, Garden etc.) zijn
voor de behandeling minder
van belang dan de praktische
scheiding “stabiel vs. instabiel”.
- Bij de keuze van behandeling
moeten nadrukkelijk de leeftijd
en conditie van de patient worden betrokken.
- Behalve voor behandeling van
de fractuur zelf moet er ook
aandacht zijn voor de primaire
en secundaire preventie van
nieuwe fracturen.
Dr. Peter van Roermund
(orthopedie, UMC-Utrecht)
hield een inspirerend betoog over
de onderdiagnostiek en onderbehandeling van osteoporose.
In Nederland zijn er naar schatting zo’n 800.000 patienten met
osteoporose; slechts bij 20%
daarvan is ooit diagnostiek

gedaan. Bij 50-jarigen met een
fractuur blijkt 15% osteoporose
te hebben, bij 80-jarigen zelfs
90%! Slechts 8% van alle mensen met osteoporose wordt op
enige wijze ervoor behandeld.
Dat is jammer, want behandeling in de vorm van 5 jaar Bisfosfonaten geeft een reductie van
50% van het aantal fracturen.
Dit is ook voor de maatschappij
kosteneffectief, los van de winst
voor de patiënt.
De voorkeursdiagnostiek is de
DEXA-scan (dual emission X-ray
absorption), een techniek, die vrijwel overal toegepast kan worden.
Daarbij gelden dan de volgende
definities: een afwijking van -1 SD
(standaarddeviatie) tot -2,5 SD
van normaal heet osteopenie, een
waarde van < -2,5 SD (oftewel
< 3 percentiel) heet osteoporose.
Dr. Han Hegeman (chirurgie,
Almelo) heeft in het UMCGroningen meegewerkt aan
het opzetten van de osteoporosepolikliniek en heeft dit nu ook
in Almelo opgezet. Ook hij
benadrukte de grote rol die juist
dit gehoor (traumatologen) zou
kunnen vervullen bij het identificeren van deze grote groep
patienten met een behandelbare
aandoening. Maar voor chirurgen
is dit werk misschien niet aansprekend genoeg. Daarom
dichtte hij een essentiële rol toe
aan de nurse-practitioner c.q.
osteoporoseverpleegkundige.
Behalve het in de gaten houden
van de diagnostiek en therapie

van de osteoporose (80% van
deze patiëntengroep is zonder
controle therapieontrouw!!) kan
deze verpleegkundige ook sturing
geven aan val-analyse. Osteoporose wordt door Hegeman
c.s. behandeld met Fosamax
(=Alendronaat, een bisfosfonaat)
én met Calcium/Vit D suppletie.
Bij zijn onderzoek in het UMCG
bleek slechts in een zeer kleine
minderheid een behandelbare
andere oorzaak ten grondslag te
liggen aan botzwakte (<1%).
Derhalve acht hij bij afwezigheid
van andere klinische aanwijzingen
geen analyse naar andere onderliggende ziektes geïndiceerd bij
een afwijkende DEXA-scan.
De standaard osteoporosebehandeling kan dan worden ingesteld.

Paul Houben, chirurg
Isala klinieken, lokatie Sohpia Zwolle
E-mail: p.f.j.houben@isala.nl

* De AIOD is een in 1986 opgerichte internationale organisatie, die zich inzet voor onderzoek en kwaliteitsbevordering
op het gebied van de osteosynthese, met speciale aandacht voor intramedullaire technieken. Sinds 1991 is er een
Nederlandse afdeling, die momenteel 80 (benoemde) associés telt. Hoofdsponsor is Stryker.
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Prof.dr. W.W.A. Zuurmond

Pijn bij osteoporose
Wie aan osteoporose lijdt, heeft in eerste instantie klachten over pijn en afname
in lichaamslengte door inkrimping van het skelet.

In het algemeen komt osteoporose bij vrouwen vooral voor na
het vijftigste jaar en bij mannen
na het zestigste en zeventigste
jaar.
Osteoporose kan leiden tot
botbreuken. Acute (rug)pijn bij
osteoporose ontstaat door een
wervelinzakking. Deze pijn begint
hevig, vermindert geleidelijk en
kan na drie tot zes weken geheel
verdwenen zijn. Vroeger dacht
men dat alleen door een botbreuk pijn kon ontstaan, maar
ook zonder fracturen kan pijn
optreden. Bij onderzoek naar de
kwaliteit van leven bij patiënten
met osteoporose blijkt dat meer
dan 75% van deze groep last
heeft van matige tot ernstige
pijn, zonder dat in het directe
verleden sprake is geweest van
een wervelfractuur. De mate van
pijn hoeft niet in relatie te staan
tot bij röntgenonderzoek aangetoonde afwijkingen.
Oorzaken

Pijn bij osteoporose kan verschillende oorzaken hebben:
- Botpijn zonder dat er sprake is
van een fractuur;
- Spierpijn ten gevolge van een
veranderd houdings- en looppatroon;
- Pijn veroorzaakt door botbreuken, waaronder wervelfracturen;
- Neuropathische pijn veroorzaakt door inzakking van de
wervelkolom, waardoor druk
op de uittredende zenuwbanen
kan optreden.
Deze oorzaken kunnen leiden tot
pijn in de nek en gehele rug met
uitstraling naar armen of benen
als er sprake is van beklemming
van zenuwen.

Het is belangrijk dat bij pijn de
patiënt goed wordt onderzocht
om na te gaan wat de oorzaak van
de pijn is, omdat dit gevolgen
heeft voor de te volgen behandeling. Ook moet de ernst van
de pijn gemeten worden.
Therapie

Er zijn verschillende manieren
van pijnbehandeling mogelijk
voor het aanpakken van de oorzaak. Bij osteoporose komen
verschillende stoffen in aanmerking. Calcium, vitamine D,
oestrogenen, oestrogeenanalogica, tamoxifen, bifosfanaten,
calcitonine, anabolica, natriumfluoride zijn de meest gebruikte
geneesmiddelen. Omdat de pijnstillende werking van deze middelen beperkt is, moet aandacht
worden besteed aan andere pijnstillende methoden. Bij osteoporose komt primair paracetamol
in combinatie met een NSAID
in aanmerking.
Neuropathische pijn kan zich
uiten door uitstralende pijn naar
armen, handen, benen en voeten
of door tintelingen in handen
of voeten. Deze pijn is soms
moeilijk te behandelen, maar
kan in een aantal gevallen behandeld worden met adjuvante pijnstillende geneesmiddelen waaronder antidepressiva in een lage
dosering en anti-epileptica.
Ook kunnen zwak- en sterkwerkende opiaten worden voorgeschreven. Tot de zwakwerkende
opiaten rekent men codeïne en
tramadol. Codeïne, al of niet
gecombineerd met paracetamol,
wordt veel voorgeschreven. Het
heeft als nadeel dat het bij een
relatief beperkte pijnstillende
werking tot obstipatie kan leiden.
Tramadol is ook een zwakwerkend

opiaat, dat bij neuropathische
pijn ook effectief kan zijn. Het is
aan te bevelen om te starten met
25 mg en per dag op te klimmen
met 25 mg tot 100 mg, waarna
de dosering eventueel met 50 mg
per dag verhoogd kan worden.
De aanbevolen dosis is 150 mg
per dag; hogere doses kunnen
echter overwogen worden.
Tramadol is in verschillende toedieningsvormen te verkrijgen
(druppels, capsules, bruis- en
‘slow release’-tabletten).
Sterkwerkende opiaten werden
vroeger alleen voorgeschreven bij
inzakking van de wervelkolom of
wervelfractuur, als paracetamol,
NSAID’s en zwakwerkende opiaten onvoldoende pijnbestrijding
opleverden. Maar ook bij ernstige
chronische pijn, met een duidelijk te traceren oorzaak, kunnen
sterkwerkende opiaten overwogen
worden. Wel is het aan te bevelen
patiënten die met sterkwerkende
opiaten worden behandeld te
volgen om het langetermijneffect
te meten en de bijwerkingen centraal te registreren.
Sterke pijnstillers kunnen voorgeschreven worden, met name in
de ‘slow release’-vorm (MSContin,
Kapanol, Noceptin), de fentanylpleister (Durogesic) of methadon
(Symoron). Pleister en methadon
kunnen ook effectief zijn bij neuropathische pijn. Steeds moet
rekening worden gehouden met
het voorkomen van obstipatie.
De fentanylpleister leidt minder
vaak tot obstipatie en heeft
bovendien het voordeel dat de
pleister slechts elke drie dagen
vervangen hoeft te worden.
De angst voor verslaving is bij
een goede afweging niet terecht.
Fysio- of oefentherapie en ergotherapie helpen niet alleen de
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mobiliteit te verbeteren en spieren te versterken, maar kunnen
ook de pijn verlichten.
Ergotherapeutisch kunnen in
huis de nodige aanpassingen
aangebracht worden.
Door middel van op de huid
geplakte elektroden (pleisters)
kunnen lichte elektrische prikkels
worden toegediend, die de pijn
kunnen verminderen. Bij osteoporose kan dit een effectieve vorm
van pijnbestrijding opleveren.
Psychologische behandeling is
vaak gewenst om te ondersteunen
bij de acceptatie van de pijn bij
osteoporose en de patiënt te leren
omgaan met de pijn.
De anesthesioloog kan een
zenuwblokkadebehandeling
uitvoeren door uitschakeling
van zenuwbanen of -knopen
met behulp van Rf-laesies. Bij
osteoporose is vaak sprake van
pijn op meerdere plaatsen en
dan is het minder zinvol om
op vele plekken een injectie
toe te dienen. Daarom gaat
men er terughoudend mee om.
Alleen bij duidelijke en beperkte
lokalisatie van de pijnklachten
kunnen deze blokkadetechnieken
effectief zijn.

Prof.dr. W.W.A. Zuurmond,
anesthesioloog
Vumc Amsterdam
Website:
www.spreekuurthuis.nl
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VGNieuws
Practitioner. Hun ervaringen
zullen in de nabije toekomst
zeker bruikbaar zijn om tot
een specifiek op de gipsverbandmeester toegesneden opleiding
NP te komen, wanneer dit een
goede mogelijkheid zal blijken te
zijn. Het is in elk geval de moeite
Wie was Ed de Bruin?
waard om het te onderzoeken.
Voor velen van u waarschijnlijk
Mendel van Griethuysen
wel een bekende naam, voor de
(UMCU) en René van der Lugt
direct betrokken VGN-(bestuurs-) (AZR) kunnen er meer over
leden een markante persoonlijk- zeggen.
heid die exceptioneel thuis was in
alle dossiers van de werknemers- Bijscholing
De volgende bijscholing voor
vertegenwoordiging en het vakVGN leden is vastgesteld op
bondswerk.
vrijdag 11 november 2005.
Sedert de collectieve aansluiting
Dit betreft de tweede editie
van de VGN bij de vakbond,
eerst CFO/SBG en later de Unie van het onderwerp: De distale
radiusfractuur.
Zorg en Welzijn, is Ed ons aanVanwege de grote belangstelling
spreekpunt geweest.
Hij was zeer goed geïnformeerd, komt er nog een derde bijscholingsdag begin 2006.
altijd optimistisch gestemd met
een klein cynisch ondertoontje,
Congres
altijd zoekend naar de beste
oplossingen voor de aangesloten Het 3e Lustrumcongres van
de VGN mag een groot succes
beroepsverenigingen die deel
uitmaakten van de koepelorgani- genoemd worden! Ik wil bij deze
namens het bestuur van de VGN
saties waar hij hard voor werkte.
Voor gipsverbandmeesters had hij mijn dank uitspreken aan de
mensen van de congrescommiseen zwak: veelvuldig gebruikte
sie die tot op het laatste moment
hij de gipsverbandmeester om
zijn voorbeelden tijdens vergade- druk in touw zijn geweest om
alles goed geregeld op de rails te
ringen te illustreren en de dagekrijgen!
lijkse praktijk te verduidelijken.
Het was prima en ik verwacht dan
Hij stond aan de wieg van de
te spreken namens alle collega`s
FWG systemen en dacht het
die daar aanwezig waren.
geautomatiseerde FWG 3.0
Vakinhoudelijk goede sprekers
uit. Ook hierin is hij voor de
maar ook goede verhalen van
VGN een belangrijke vraagbaak
ervaringsdeskundigen: heel goed
gebleken.
Deze vanuit religieus besef gedre- en heel illustratief!
ven man die heilig geloofde in
solidariteit mocht slechts 59 jaar
worden.
In memoriam Ed de Bruin

Eind september, enkele dagen
voor het VGN congres, overleed
Ed de Bruin op veel te jonge leeftijd. Een korte heftig verlopende
ziekte die zich openbaarde in juni
van dit jaar werd hem fataal.

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.
Inmiddels zijn een aantal gipsverbandmeesters gestart met een
algemene opleiding tot Nurse
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Een leuke en fraaie ambiance en
de prettige faciliteiten die werden
geboden door het Spoorwegmuseum hielpen beslist mee aan
het succes en zeker is hier ook
een woord van dank gericht aan
het bedrijfsleven op zijn plaats.
Men zette zich zeer in om er op
verschillende manieren een leuke
dag van te maken.
Alles bij elkaar werd het 3e
lustrum van de VGN na de fusie
op passende wijze gevierd!
Normenkader en
handboek Kwaliteit

Het normenkader van de commissie Visitatie zag het licht en
kunt u in deze uitgave als bijlage
bekijken.
Ook het handboek Kwaliteit van
deze hardwerkende commissie
is inmiddels vergevorderd en
zal ook beschikbaar komen in
een niet ingevulde versie zodat
iedereen daarmee naar de eigen
omstandigheden aan de slag kan.
De samenwerking met het TNO
heeft vruchten afgeworpen en is
gebleken zeer succesvol te zijn!
Ongetwijfeld valt hier in de
toekomst nog veel meer over te
zeggen!
Peter van den Berg,
secretaris VGN
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Vanuit de schoolbanken
Opleiding

Scholing

Op 27 september jl. is de
beroepsgroep uitgebreid met
14 nieuwe collega’s. Voor de eerste maal vonden de presentaties
en diploma- uitreiking plaats
op dezelfde dag. De komende
edities zult u ongetwijfeld diverse
publicaties van deze onderzoeken
aantreffen.
Met het verrichten van literatuuronderzoek krijgen de studenten
inzicht in de opzet van een
onderzoek, maar leren zij ook
verschillende wetenschappelijke
publicaties met elkaar te vergelijken en hieruit conclusies te
trekken en aanbevelingen te
doen. Mogelijk is dit een aanzet
tot Evidence Based Practice:
op basis van literatuuronderzoek
de beste behandeling voor de
patiënt vaststellen.
De presentaties waren een goed
voorbeeld voor de cursisten van
de LOG 2004: zij staan volgend
jaar in de schijnwerpers. Zij gaan
het 2e jaar van hun opleiding
gebruiken voor hun onderzoek.

Op 11 november as. organiseert
de VGN de 2e bijscholingsdag
over het onderwerp “De behandeling van de distale radiusfractuur”.
De deelnemers aan deze dag
hebben hun inschrijving al ontvangen. Naast anatomie, fysiologie, fractuurindeling komt
ook de praktijk van tractie en het
reponeren aan bod. Daarnaast
zijn ook de “tips en trics uit de
praktijk” van collega’s bijzonder
leerzaam.
Voor de scholingsdag van voorjaar 2006 zijn nog maar een paar
plaatsen open. Kandidaten dienen
zich aan te melden bij Joris Ruhe
(j.ruhe@zonnet.nl) die ook ditmaal weer veel werk achter- en
voor de schermen heeft verzet.
Nadere informatie vindt u op de
website.

In oktober zijn 17 studenten met
hun opleiding tot gipsverbandmeester gestart. Het is helaas niet
de eerste keer dat een groep niet
volledig gevuld is. Vreemd blijft
het dat er, ondanks een landelijk
te kort aan gipsverbandmeesters,
niet meer aanmeldingen door de
instellingen worden ingestuurd.
Hopelijk gaan de ziekenhuizen
(academisch en perifeer) in de
toekomst hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om
meer studenten, eventueel boven
formatie, op te leiden.

De erkenning opleiding
gipsverbandmeester

Zoals u in eerdere edities hebt
gelezen is het CZO (College
Ziekenhuis Opleidingen) overgegaan tot de installatie van een
permanente Opleidingscommissie
Gipsverbandmeester. De VGN
wordt vertegenwoordigd door
Caren de Wit (nog bekend van
haar deelname aan het Beroepsdeelprofiel) en René van der Lugt.
Overige deelnemers zijn: voorzitter J. Wind (namens de NFU,
uit het AMC ), vice voorzitter
H. van Alphen (NVZ, uit HAGA
Ziekenhuizen te Den Haag), dr.
Hamacher (NVT, Antonius ZH
te Nieuwegein), C. ‘s Gravemade
(OpleidingsInstituut Erasmus te
Rotterdam) en E.Wardenaar
(CZO).
Nurse Practitioner GVM

Ziet u scholingen die voor de
beroepsgroep van belang zijn?
Schroom dan niet en meldt
het bij ondergetekende via
r.vanderlugt@erasmusmc.nl.
Dan komen er meer mensen in
de gelegenheid om hun kennis
en kunde uit te breiden.
Congressen

November blijkt een drukke
maand te zijn voor congressen.
Zaterdag 12 november organiseert de VOCA het congres
“Current Concepts in Fracture
Treatment; tips and tricks”.
Locatie West Indisch Huis
te Amsterdam.
Nadere informatie is te verkrijgen
via www.vioca.org.

In het vorige nummer heeft u
gelezen dat de Hogeschool van
Utrecht het voornemen heeft
om in september 2006 een NPopleiding te starten die is toegespitst op de gipsverbandmeester.
Er hebben zich 15 geïnteresseerden aangemeld en deze namen
zijn doorgegeven aan de Hogeschool. De verdere uitwerking
van deze opleiding moet de
komende maanden gestalte
gaan krijgen.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt,
voorzitter Opleidingscommissie

Secretariaat VGN
Uitterlier 15, 2678 TZ De Lier,
Tel. werk: 015 - 2 603 846
Fax werk: 015 - 2 603 828
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
eric.schaft@planet.nl
petervandenberg@wxs.nl
jruhe@zonnet.nl
renevanderlugt@versatel.nl
cdfeijten@zeelandnet.nl
l.h.riewol@hetnet.nl
j.wijma@bronovo.nl
groen.berg@casema.nl
mendelg@wanadoo.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. P. van den Berg,
secretaris, vice-voorzitter
dhr. J. Ruhe,
penningmeester

Op zaterdag 19 november organiseert de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie een
congres met de titel “Grip on
Nerves”. Ook hier is Amsterdam
the place to be en wel in de
VUmc. Voor meer informatie
kunt u zich richten tot Maarten
Haneveer, gipsverbandmeester
uit Tiel, via maarten.haneveer@zrt.nl.

dhr. R.P.T. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P. Rietra
kwaliteit
dhr. J.R. Wijma,
Redactie 'In dit Verband'
dhr. R.M. Groenewegen,
ledenactiviteiten
dhr. M. van Griethuysen,
algemeen ondersteuner
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Ronald van Geenen

Interview met Osteogenesis Imperfecta-patiënte
Saskia Beun (18) uit Haarlem lijdt aan de zeldzame botziekte Osteogenesis Imperfecta.
Ze brak voor het eerst een been toen ze anderhalf was. Inmiddels is zij 32 botbreuken,
meer dan 200 gipsweken en duizenden uren fysiotherapie verder. Een interview.
Omdat ouders in het begin geen
verklaring voor de talloze botbreuken van hun kinderen hebben,
denken artsen en hulpverleners
vaak dat er kindermishandeling
in het spel is.
Ook de ouders van Saskia kregen
met deze verdenking te maken.
Specialisten van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht hebben als eersten aangetoond dat
patiënten als Saskia veel minder
botten breken als zij pillen slikken
die ook worden gebruikt tegen
botontkalking. Hun onderzoek
is verschenen in het medische
tijdschrift The Lancet. Ze heeft
al drie jaar geen breuken meer
gehad.
Ze vindt het belangrijk dat mensen weten wat er met haar is. Je
moet haar niet laten schrikken.
Eén onverwachte beweging en
het is gebeurd. Maar ze vindt het
ook weer niet fijn als iedereen er
heel erg rekening mee houdt.
Saskia loopt alleen in
haar dromen

Ze brak voor het eerst een been
toen ze anderhalf was. Ze gleed
uit over de laatste twee treden van
de trap en brak haar bovenbeen.
Kan gebeuren, denkt haar vader
na een dag. Ruud Beun: ,,In het
ziekenhuis beginnen ze dan over
traphekjes. Pas later realiseerde ik
me dat die we die dingen gewoon
hadden. Maar ze struikelde over
de laatste treden...’’ Nog maar
net uit het gips, een paar maanden erna.
Saskia speelt in de tuin bij opa
en oma, valt en breekt wéér een
been. Ziekenhuis, dokters, gips.
,,Ze dachten dat er wel eens sprake
zou kunnen zijn van kindermishandeling, met zo’n schuin oog’’.

Tussen de breuken die nog volgden door, hamerden Saskia’s
ouders in het streekziekenhuis
op meer onderzoek. Pas een jaar
later wordt in het Utrechtse
Wilhelmina Kinderziekenhuis
de diagnose gesteld.
Osteogenesis imperfecta. Saskia
(18): ,,Als mensen dat niet meteen
begrijpen, zeg ik dat ik een brekebeentje ben.’’
Haar benen zijn de zwakste
schakel. Ze liep al 32 breuken
op. ,,Geen record hoor, ik ken
mensen van mijn leeftijd die al
over de 100 zijn.’’ Ze praat erover
als een ongemakje dat zo nu en
dan opspeelt. Er zijn nog zoveel
andere dingen. Eindexamen
HAVO, baantje bij de supermarkt, rijlessen, uitgaan.
,,Lopen? Soms, met een rollator.
Meestal zit ik in de rolstoel.
Echt lopen doe ik alleen in mijn
dromen.’’
Pijn doet het niet echt, zegt Saskia.
Het bonkt. ,,Ik voel het bonken
in mijn benen, en dan weet ik
wel hoe laat het is. Dan bellen
we de huisarts, pakken we de
speciale spalk die al klaar ligt en
komt de ambulance. Daarna zes
weken gips, maanden revalidatie
en fysiotherapie.’’ Saskia vindt
het belangrijk dat mensen weten
wat er met haar is. ,,Je moet me
niet laten schrikken. Eén onverwachte beweging en het is
gebeurd. Maar ik vind het ook
weer niet fijn als iedereen er heel
erg rekening mee houdt.’’ Haar
vader: ,,Ik ben achteraf zo blij dat
we er pas achterkwamen toen ze
anderhalf was. Ze kon gewoon
lekker kruipen en doen.’’
Saskia heeft veel contact met
leeftijdsgenoten die hetzelfde
hebben. Soms is dat confronte20

rend. ,,De ziekte kan ineens
omslaan. Ik ken iemand die alles
deed, gewoon kon lopen. Maar
het gaat nu heel slecht met haar,
ze ligt alleen nog maar in bed.’’
Met anderen praat, e-mailt en
sms’t ze over de dingen die er bijhoren. Bijvoorbeeld over dat je
moet oppassen voor een te dikke
buik omdat je weinig beweegt.
,,Je moet proberen in beweging
te blijven, ik zit al 10 jaar op rolstoelhockey.’’ Rolstoelhockey?
Is dat niet gevaarlijk? Ruud:
,,Ze doen het met plastic sticks
en balletjes van kunststof.’’
Saskia: ,,Mijn vader en moeder
staan soms doodsangsten uit.
Ik ben al eens uit de rolstoel
gevallen, ze schrokken heel erg,
maar er was niks aan de hand.
Ik ga een goed duel niet uit de
weg.’
Botbreuken

Uit het Utrechtse onderzoek
blijkt dat het aantal botbreuken
met bijna eenderde kan worden
teruggebracht. De kinderen
moeten dan twee jaar lang bisfosfonaat slikken. Dat middel
remt de afbraak van botweefsel
en wordt al jaren voorschreven
bij mensen die kampen met
botontkalking (osteoporose).
Het medicijn kent geen bijwerkingen.
Het terugdringen van het aantal
botbreuken bij de patiëntjes is
niet alleen belangrijk voor hun
levenskwaliteit, zegt orthopedisch
chirurg dr. R. Sakkers, Hoe meer
botbreuken en vergroeiingen op
jonge leeftijd, hoe ernstiger vaak
de invaliditeit op latere leeftijd.
Vrijwel alle Nederlandse botpatiëntjes worden behandeld in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daardoor was het ook

mogelijk de unieke studie in ons
land uit te voeren.
Osteogenesis imperfecta is een
erfelijke, ongeneeslijke ziekte.
Doordat het bindweefsel niet
stevig genoeg is, zijn de botten
zeer breekbaar. Behalve botbreuken veroorzaakt de aandoening
vaak groeiachterstand en soms
doofheid. Bij de meeste patiënten is het oogwit blauw gekleurd.
In Nederland worden jaarlijks
zo’n 15 kinderen met de aandoening geboren.
Bron:
Het Algemeen Dagblad,
1 mei 2004
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Taco van Welzenis

Osteogenesis Imperfecta (OI) en de gipsmeester
OI is weliswaar betrekkelijk zeldzaam (incidentie 1:15.000) maar wie OI zegt
zegt breekbare botten en wie breuken zegt zegt gips of andersoortig verband.
Dat maakt dat mensen met OI vaak vaste klant zijn op de gipskamer.
Wat betekent het nu in de praktijk om met deze ziekte te leven?
En met welke zaken krijg je als gipsverbandmeester te maken?
Deelnemers aan het congres van
de VGN in Utrecht op 1 oktober
jl. hebben al kennis kunnen
maken met Osteogenesis Imperfecta (OI). Een accent van het
programma lag namelijk op
bindweefselaandoeningen zoals
OI en Ehlers-Danlos. Een voor
de hand liggende keuze want
gipsverbandmeesters lopen een
meer dan gemiddelde kans om
mensen met deze aandoeningen
tegen te komen.
Leven met OI

OI is een erfelijke bindweefselziekte waarvan de oorzaak gelegen is in een kwalitatieve en/of
kwantitatieve afwijking van het
collageen type I.

Symptomen
van osteogenesis
imperfecta

Blauw oogwit
Blauwe plekken
Achterblijven in groei
Hyperlaxe gewrichten
Slechthorendheid
Kromgroeien
Scoliose
Overmatig transpireren
Extreme vermoeidheid
Hartklepafwijkingen
Peesrupturen
Ontwrichtingen
Tandafwijkingen
Angst voor breuken
Normale intelligentie

Zo staat het droogjes te lezen
in de medische handboeken.
Het klopt, maar het zegt niets
over hoe het is om te leven met
OI. Voor de buitenwereld zijn de
soms talloze breuken het meest
spectaculaire kenmerk. Maar
breuken genezen weer, ook al
zijn het er misschien 10 of 20
achter elkaar. Wat blijft zijn pijn,
vermoeidheid, vergroeiingen,
klein zijn, slechthorendheid en
een soms torenhoge angst voor
de volgende - onvermijdelijke breuk.
Zelf heb ik ook OI. Ik weet niet
exact hoe vaak ik wat gebroken
heb, eerlijk gezegd ben ik de tel
kwijt, een keer of 60 in ieder geval.
Breekbaar zijn betekent dat er
altijd een zwaard van Damocles
boven je bestaan hangt. Elke
opspringende hond, gladde tegel
of afstapje kan je linea recta naar
de gipskamer voeren. Het vergt
een 24-uurs alertheid die haast

niemand kan begrijpen. Pas op
het moment dat je veilig in je
eigen omgeving achterover durft
te leunen voel je de uitputting en
besef je hoe anders de wereld er
soms voor jou uitziet.
Inmiddels ben ik uitgegroeid
en zoals vaak het geval bij deze
ziekte zijn mijn botten steviger
geworden na de puberteit.
Dat betekent ook dat ik minder
voorzichtig hoef te zijn, ik breek
bijvoorbeeld geen been meer bij
het omdraaien in mijn slaap.
Bepaalde risico’s ga ik ook niet
uit de weg, badmintonnen, reizen
en swingen zijn dingen waar ik
veel plezier aan beleef. Bij al die
zaken heb ik wel eens wat gebroken, maar dat beschouw ik als een
onvermijdelijke prijs als je ook
een beetje een leuk en “normaal”
leven wilt hebben. Het breken
van een bot went niet vind ik,
elke keer is het weer onverwacht
en pijnlijk, maar je leert er wel
steeds beter mee omgaan.
Je wordt inventief als er voortdurend lichaamsdelen tijdelijk
buiten gebruik zijn.
Bovendien ga ik ook echt niet
meer met elk botbreuk naar de
dokter.
Onlangs was ik in de discotheek
toen ik een vinger brak doordat
ik klem kwam te zitten tussen de
spaken van mijn wiel. Voordat
het ging zwellen heb ik eerst
gecheckt of de stand goed was.
Daarna heb ik de vinger een
poosje in een glas water met ijsklontjes gehouden. Met pleisters
uit de plaatselijke EHBO-kit heb
ik hem toen aan de naastgelegen
vingers getapet. Vervolgens heb
ik mij weer in het feestgewoel
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gestort en de volgende dag heb
ik het thuis nog een keer goed
ingepakt.
Vorig jaar kreeg ik ook een klein
scheurtje in mijn bovenbeen een
paar dagen voordat ik op reis zou
gaan. Ik heb toen van een vriend
met OI een beenspalk geleend
zodat ik toch weg kon. Zo ben
ik de laatste 20 fracturen maar
3 keer in het ziekenhuis geweest.
Of dat allemaal medisch verantwoord was? Vast niet. Ik heb bijvoorbeeld nu een vinger die wat
scheef staat. Maar aan de andere
kant is er bij mij in het ziekenhuis ook veel fout gegaan, die
ene kromme vinger is eigenlijk
nog niet zo’n slechte foutmarge.
Zo is mijn rechterbovenbeen 4,5
centimeter korter dan het linker.
Dat is gekomen omdat tijdens
het ingipsen van een gescheurd
bovenbeen niet opgemerkt werd
dat het bot tijdens de procedure
brak en verschoof. Pas na vijf
weken zagen we op de controlefoto dat de fractuur onder een
hoek van 40 graden aan elkaar
gegroeid waren. Met mijn arm is
ook ooit iets dergelijks gebeurd,
die is toen opnieuw gebroken.
Een nachtmerrie, de dag voor
kerstmis. Het zijn dit soort pijnlijke ervaringen die mijn angst
en wantrouwen gevoed hebben.
Goed luisteren is het
belangrijkste.

Voor een gipsverbandmeester
is het belangrijk om zich te
realiseren dat iemand met OI
meestal al een (traumatische)
geschiedenis achter zich heeft.
Geruststellend bedoelde uitspraken als “het doet haast geen pijn” >>

in dit
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werken averechts als je anders
ervaren hebt. Wees altijd eerlijk
als iets pijn doet en zorg voor
adequate pijnmedicatie, ook bij
kleine kinderen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk om goed te
luisteren. Iemand met OI of
zijn/haar ouders kunnen in de
regel prima aangeven hoe er het
beste getild en beetgepakt kan
worden. Lichtgewichtmaterialen
verdienen doorgaans de voorkeur.
Soms kan een nieuwe breuk
bijvoorbeeld precies op de rand
van een zwaar gips optreden.
Om bijkomende osteoporose
door inactiviteit te beperken is
het van belang om het gips niet
langer dan noodzakelijk te laten
zitten. Zo spoedig mogelijk kan
dan weer begonnen worden met
oefeningen en belasting. Te snel
is natuurlijk ook niet goed, de
juiste balans zal gevonden moeten worden. Een klassieke fout is
een kind met OI dat uit een gips
komt direct op de beentjes neer
te zetten – de gevolgen laten zich
raden. Een bijzonder pijnlijke

situatie kan ontstaan wanneer
ouders van een kind met OI
ten onrechte van kindermishandeling verdacht worden, het is
belangrijk om in je achterhoofd
te houden dat er ook lichte vormen van OI bestaan die heel lastig als zodanig te herkennen zijn.
De omgeving

OI heeft niet alleen effect op de
persoon met de ziekte maar ook
op iedereen in de omgeving.
Mijn moeder is arts en kende
OI uit haar opleiding. Er werd
haar verteld dat het iets zeldzaams was en dat ze het misschien
nooit meer zou zien tijdens haar
carrière. Drie jaar later werd ik
geboren. Mij ouders kregen geen
goede antwoorden op hun vragen
over de prognose en de erfelijkheid. Onze oppas nam ontslag
toen ze een keer per ongeluk
mijn been brak. Het was een tijd
met veel stress en veel breuken
waarin mijn ouders al hun energie
voor mij nodig hadden, hiervoor
betaalde mijn jongere zusje de
prijs, zij kwam aandacht te kort.
Van mijn 6e tot mijn 12e jaar

kon ik vrij goed lopen. Op
school zat ik echter de hele dag in
een stoel met een beschermende
klep voor mijn benen en de
andere leerlingen was het verboden om mij aan te raken. Soms
onuitgesproken kregen mijn
ouders het verwijt van leraren dat
ze overbezorgde ouders waren.
Kort voor de brugklas belandde
ik in een rolstoel na een serie heupen bovenbeen fracturen. Na het
brugjaar werd ik van school gezet
omdat een lerares het te eng vond
om mij nog langer in de klas te
hebben.
In elke levensfase stelt OI je voor
nieuwe problemen. Het hebben
van een afwijkend uiterlijk maakte
me onzeker over hoe aantrekkelijk
ik was en of ik wel een partner
zou kunnen vinden. Gelukkig
lukte dat op een gegeven moment.
Op dit moment ervaar ik toenemende vermoeidheidsklachten,
pijnklachten en een achteruitgang van mijn gehoor. Drie
nieuwe kanten van mijn ziekte
die bovendien voor de buitenwereld onzichtbaar zijn.

Toch ervaar ik mijn leven als
zinvol en ben ik tevreden met
mezelf, natuurlijk is er ook veel
meer dan enkel de OI. Ik heb
een onafhankelijk bestaan kunnen opbouwen, rij auto en heb
veel vrienden. Ik zou graag morgen genezen zijn van deze ziekte
maar de andere kant van de
medaille is dat mijn ervaringen
me gemaakt hebben tot de persoon die ik nu ben. Oorzaak en
gevolg zijn tot een onontwarbare
kluwen verstrengeld waardoor
de vraag of ik gelukkiger zou zijn
geweest zonder OI niet meer te
beantwoorden valt - en dat is
misschien maar goed ook.

Taco van Welzenis,
freelance journalist,
student biologie.
E-mail: taacoo@hotmail.com
Vereniging Osteogenesis
Imperfecta
040-2854398
website: www.oivereniging.nl

Voor u gelezen

Psychosociaal functioneren
bij het Ehlers-Danlos syndroom
Hoewel de kennis omtrent de pathologie van EDS toeneemt zijn de
psychologische effecten van dit syndroom nog niet in kaart gebracht.
41 volwassenen en 7 kinderen met EDS zijn psychologisch getest en
geïnterviewd. Angststoornissen, depressies, boosheid en ongerustheid
zijn duidelijk aanwezig, variërend van een kwart tot eenderde van
de patiënten; meer dan 70% van de geïnterviewden had ooit psychologische hulp gezocht. De oorzaken van psychische problemen zijn
chronische pijn, zich buitengesloten of afgewezen voelen in relaties
of sociale activiteiten, moeilijkheden op seksueel vlak, problemen
met het kiezen voor kinderen en frustratie over de medische hulp.
Bepaalde typen EDS (bv. het Klassieke type) kunnen in nog grotere
problemen komen met betrekking tot pijn en psychische problemen.
Hoewel het psychisch lijden secundair is aan de ziekte is psychologische
interventie voor sommige patiënten aanbevolen.
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Inleiding

Het Ehlers-Danlos Syndroom
(EDS) bestaat uit een groep
gerelateerde afwijkingen die
gekenmerkt worden door abnormaal beweeglijke gewrichten,
overrekbare en kwetsbare huid,
het snel ontstaan van blauwe
plekken en zwakke weefsels in
de wanden van organen als maag
en darmen en bloedvaten.
De oorzaak van een aantal typen
EDS ligt in een afwijking aan
collageentypen I en III.
De meeste EDS typen zijn autosomaal (niet aan geslacht gebonden) dominant erfelijk, hoewel
sommige recessief overgedragen.
Er zijn zeventypen die sterk van
elkaar verschillen in vóórkomen,
en van elkaar onderscheiden
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worden op grond van bindweefsel
biochemie en structuur, op grond
van het vóórkomen in de familie
en op grond van klinische presentatie.
1. Het hypermobiliteitstype
komt het meeste voor en wordt
gekenmerkt door abnormale beweeglijkheid van grote en kleine
gewrichten en het uit de kom
schieten van gewrichten. Het
Klassieke type geeft de volgende
klachten: abnormale beweeglijkheid van gewrichten, een zachte
overrekbare huid waarop makkelijk blauwe plekken en verwondingen in ontstaan. Ook ontstaan er snel blijvende littekens.
2. Zeldzamer is het vaattype met
een zwakke weefselstructuur in
de wanden van bloedvaten en
organen zoals maag en darmen,
waardoor er scheuren kunnen
ontstaan met de dood tot gevolg.
3. Het autosomaal recessieve
EDS kyfoscoliose type heeft als
kenmerk oogafwijkingen en een
zachte overrekbare huid.

Het ziektebeeld openbaart zich
al op de kinderleeftijd en is niet
te genezen. Onderzoek uit 1993,
waarbij EDS patiënten gevolgd
werden, wees uit dat pijn en
invaliditeit veel voorkwam.
Maar ook specifieke problemen
op het gebied van verloskunde en
vrouwenziekten werden geconstateerd (miskraam, te vroeg gebroken
vliezen tijdens de zwangerschap).
Omdat EDS een ziekte is die
pijn geeft, niet te genezen is en
mogelijk invaliderend kan zijn,
zijn er bij patiënten psychosociale problemen te verwachten;
er is echter nog geen studie
verricht naar hen psychosociaal
functioneren. Het doel van deze
studie was het onderzoeken van
het psychosociaal functioneren van
een grote groep EDS patiënten
met behulp van psychologische
testen en interviews. Onderzocht
is hoe de patiënten beïnvloed
worden door de ziekte en of er wat
dat betreft verschillen zijn tussen
de afzonderlijke typen. Verder
worden er suggesties gegeven aan
de behandelende artsen.

Methode

Volwassenen en kinderen met
EDS kwamen in augustus 1992
naar Detroit in Michigan om deel
te nemen aan het eerste multidisciplinaire onderzoek naar EDS.
Het psychiatrische deel van het
onderzoek betrof psychologische
testen (deel I) en interviews en
gesprekken (deel II).
41 volwassenen werden psychologisch getest. In tabel I staan
hun sociaal- demografische gegevens in het algemeen en naar het
EDS type ingedeeld. Vijf HMS
(Hypermobiliteitssyndroom)
patiënten werden betrokken bij
dit onderzoek omdat HMS een
aantal dezelfde symptomen heeft
als het hypermobiliteitstype
zodat zij waarschijnlijk dezelfde
psychosociale problemen tegenkomen. De volwassenen waren
voornamelijk redelijk hoog
opgeleide vrouwen met EDS
Klassieke en hypermobiliteitstype en HMS. Zeven kinderen
met EDS (6 meisjes, één jongen;
leeftijd 6-12 jaar; drie met het
Klassieke type, één met het hyper-

mobiliteitstype en een met het
Vaattype en twee onbekend) werden met behulp van psychologische testen onderzocht.
In deel I vulden de volwassen
deelnemers vragenlijsten in
betreffende hun demografische
gegevens, psychiatrische voorgeschiedenis en medicijn gebruik.
Ook vulden ze de Symptoom
Checklist-90-Revised (SCL-90-R;
Derogatis, 1983) in, die 9 groepen
van psychiatrische symptomen
bevat (somatisatie, obsessieve/
compulsieve stoornissen, relatieproblemen, depressie, angststoornissen, agressie, fobieën,
paranoïde denkbeelden en
psychotische denkbeelden).
De patiënten scoorden elk symptoom op een vier puntsschaal
voor de ernst van het symptoom.
Het gemiddelde in elke groep
en het totaal aantal symptomen
werden berekend. De EDS
patiënten werden vergeleken met
gepubliceerde resultaten van een
grote groep gezonde jong volwassenen en met een groep psychiatrisch poliklinische patiënten.
>>

Tabel huidige indeling syndroom van Ehlers-Danlos

Type (oude aanduiding)

Hoofdkriteria

Verdere criteria

Klassieke type

●

Gegeneraliseerde hypermobiliteit

●

(Sub)luxaties gewrichten

(voorheen typen 1 en 2)

●

Hyperelastische huid, afwijkende ●

●

Zachte huid, molluscoide

●

littekens

●

pseudotumoren, hematomen

●

Spierhypotonie als klein kind

Hypermobiliteitstype

●

Gegeneraliseerde hypermobiliteit

●

(Sub)luxaties gewrichten

(voorheen type 3)

●

Zacht aanvoelende huid

●

Artralgie, vermoeidheid

Vaat type

●

Dunne, doorschijnende huid,

●

Hypermobiliteit

(voorheen type 4)

●

weefselfragiliteit, hematomen

●

Platvoeten

●

Karakteristiek gelaat

Kyfoscoliose type

●

Gegeneraliseerde hypermobiliteit

●

Weefselzwakte, atrofische littekens

(voorheen type 6)

●

Hypotonie

●

Hematomen, vaatrupturen

●

Zwakke sclerae

Artrochalasia type

●

Gegeneraliseerde hypermobiliteit

●

Navel en/of liesbreuk

(voorheen type 7a)

●

Aangeboren heupluxatie

●

Vroeggeboorte

●

hypotonie

Dermatosparaxis type

●

Kwetsbare, als deeg aanvoelende huid

(voorheen type 7)

●

Extra huidplooien

Overerving
Autosomaal dominant

Autosomaal dominant

Autosomaal dominant

Autosomaal recessief

Autosomaal dominant

Autosomaal recessief
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in dit

Daarnaast vulden de patiënten de
West Haven - Yale Multidimensional Pain Inventory (WHIMPI;
Kerns et al., 1985) in. Bij deze
test wordt de pijnbeleving van
de patiënten onderzocht via 52
uitspraken die op een zevenpuntsschaal gescoord kunnen worden.
Wij hebben twee subschalen
gebruikt: ernst van de pijn en
beïnvloeding door de pijn, waarbij hoge scores meer pijn en meer
beïnvloeding in het dagelijks leven
door pijn betekenen. De EDS
patiënten werden vergeleken met
gepubliceerde resultaten van een
groep chronische pijnpatiënten
gezien in een pijnkliniek (Kerns
et al., 1985). Voor de 7 kinderen
met EDS werd door één van de
ouders een Child Behavior
Checklist (CBCL; Achenbach
and Edelbrock, 1983) ingevuld.
Deze test geeft sociale kwaliteiten
(sociale en lichamelijke activiteiten, vriendjes en schoolprestaties), en gedragsproblemen (113
gedragsproblemen, te scoren op
een drie puntsschaal) weer. Deze
resultaten werden vergeleken met
kinderen uit dezelfde geslachtsen leeftijdsgroep.
In deel II werd er in groepen van
ongeveer tien volwassen patiënten
gediscussieerd over psychosociale
problemen die gerelateerd zijn
aan EDS. De kinderen werden in
een aparte discussiegroep gezet.
Resultaten

Deel I
De psychologische testen
Meer dan de helft van de volwassen
patiënten (56%) was ooit in zijn
of haar leven in poliklinische
psychotherapie geweest vanwege
depressie, angststoornissen en
relatieproblematiek; 22 (=54%)
hadden tenminste een depressieve
periode doorgemaakt, 19 (=46%)
had antidepressiva of anxiolytica
gebruikt. Drie volwassenen
waren opgenomen geweest vanwege psychiatrische stoornissen.
Twee hadden een alcohol- of
medicijnverslaving in de voorgeschiedenis waar zij voor behan-

Verband

deld waren. Van alle patiënten
hadden 29 (=71%) ooit een
vorm van psychiatrische hulp
ontvangen (medicatie of therapie). Het huidig psychiatrisch
functioneren werd beoordeeld
met behulp van de SCL-90-R.
Voor elke groep van psychiatrische stoornissen scoorden EDS
patiënten ongeveer 1 standaard
deviatie (SD) hoger dan de groep
gezonde jong volwassenen en
22-32% van de patiënten gaven
aan zulke ernstige symptomen te
hebben dat deze in de “klinische
range” vallen, d.w.z. 1,5 SD
boven het normale niveau.
Hoewel voor de 9 groepen symptomen gold dat EDS patiënten
er hoger op scoorden, gold dit
speciaal voor angststoornissen,
depressies en relatieproblemen.
Problemen als fobieën en paranoïde denkbeelden stonden
minder op de voorgrond.
Als EDS patiënten vergeleken
worden met poliklinische psychiatrische patiënten scoorden
zij gemiddeld 0,5 SD lager wat
betreft de symptoomgroepen.
Dit geeft aan dat EDS patiënten
in dit onderzoek minder vaak of
minder ernstige psychiatrische
symptomen hadden dan de gemiddelde psychiatrische patiënt.
Op de WHYMPI, die ernst van
de pijn meet, was het gemiddelde
2,9 ±1,4 op een schaal waar gescoord kan worden van 0 tot 6.
Dit is 1,5 SD lager dan de scores
van chronische pijnpatiënten die
hiervoor in behandeling waren.
Toch hebben EDS patiënten nog
een significante hoeveelheid pijn.
In 63% van de gevallen scoorden
de patiënten hun pijn in het
midden of hoger op de pijnschaal, 2 patiënten zeiden geen
pijn te hebben.
De invloed van pijn op het dagelijks leven werd gescoord op 3,0
±1,6 op een 6 puntsschaal, dit is
ongeveer 1 SD onder de scores
van patiënten met chronische
pijn; 50% van de EDS onderzoeksgroep plaatsten hun score
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op het midden of hoger op deze
schaal. In tabel II is te zien hoe
de psychiatrische symptomen
en de gegevens m.b.t. pijn zijn
verdeeld over de verschillende
EDS typen met minimaal 5
patiënten. Om statische redenen
zijn de groepen met EDS typen
met dezelfde klinische symptomen bij elkaar gevoegd, omdat
we mogen aannemen dat de
psychosociale effecten van het
Klassieke type (samen n=15)
en van het hypermobiliteitstype
en HMS (n=21) gelijk zijn.
Het Vaattype en Kyfoscoliose
type kwamen te weinig voor
om de resultaten in de analyse
te betrekken.
Uit onderzoek is af te leiden dat
patiënten met het Klassieke type
minder psychiatrische symptomen
en minder pijn en invloed van
pijn ervaarden dan patiënten
met het hypermobiliteitstype
en HMS. Deze verschillen waren
bijna of geheel significant voor
de psychiatrische symptomen
depressie, angst, het totaal aantal
genoemde psychiatrische symptomen en pijn en invloed van pijn.
Als gekeken wordt naar de afzonderlijke typen dan blijken
de genoemde verschillen m.n. te
ontstaan doordat patiënten met
het Klassieke type laag scoren op
symptomen en pijn.
Van de 7 kinderen met EDS
scoorden 4 van hen gestoord
sociaal gedrag op de CBCL;
de andere 3 scoorden binnen de
normale range. Bij vijf kinderen
(waaronder de 3 met sociale
problemen) werden klinisch
aantoonbare gedragsproblemen
geconstateerd: 3 kinderen internaliseerden hun problemen meer
dan normaal: depressie/angst,
lichamelijke klachten en terugtrekken. Eén kind vertoonde
excessief agressief gedrag en een
ander kind had een scala aan gedragsproblemen. Twee kinderen
vertoonden geen psychiatrische
afwijkingen.

Deel II
Klinische informatie verkregen
uit de discussies
De zorgen en problemen waarmee
alle EDS patiënten te maken hebben werden in 3 groepen onderverdeeld: Problemen met het
medische circuit, problemen in
het dagelijks leven en zorgen rond
zwangerschap en kinderen krijgen.
De resultaten van kinderen en
volwassenen met de verschillende
typen worden gezamenlijk weergegeven, behalve waar dit anders
wordt vermeld. Er wordt niet
steeds vermeld hoeveel patiënten
met bepaalde problemen zaten,
maar de informatie geeft steeds
de grootste gemene deler weer.
Veel patiënten beschouwen EDS
als een “ondergeschoven kindje”
in de medische wereld! Er zijn
maar weinig artsen die er iets van
weten. M.n. voor huisartsen is
het een onbekende ziekte en
de patiënten zijn vaak al naar
meerdere specialisten verwezen
voordat de juiste diagnose werd
gesteld. Vaak kregen patiënten
helemaal geen diagnose of ze
werden beschuldigd van aanstellerij, onvoorzichtigheid of hypochondrie. Gebrek aan duidelijk
zichtbare afwijkingen en het relatief hoge functioneringsniveau
van de patiënten resulteerden
vaak in het advies van hun arts
om zich niet ongerust te maken.
Ook werd vaak geadviseerd
psychiatrische hulp te zoeken.
Gebrek aan de juiste diagnose
en verkeerde inschatting door
artsen maakten dat patiënten
aan zichzelf gingen twijfelen
en gefrustreerd raakten. Veel
patiënten verdachten hun arts
ervan zelf gefrustreerd te zijn,
in verlegenheid gebracht omdat
ze het ziektebeeld niet kenden of
in de verdediging te zijn gegaan
omdat hun patiënten hen iets
wilden leren over EDS.
Met betrekking tot de activiteiten
in het dagelijks leven waren de
>>
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meeste patiënten voorzichtig en
vermeden een aantal activiteiten
om erger letsel te voorkomen,
m.n. bij het zeldzame EDS type
IV vermeden patiënten abnormale inspanning die arteriële
rupturen en dood tot gevolg
kan hebben. In het algemeen
resulteert angst voor beschadiging
in een minder actief sociaal leven
dan de patiënten zelf zouden
willen leiden, m.n. op jeugdige
leeftijd was dit het geval. Op school
ontstonden vaak problemen.
Sommige patiënten werden door
hun hyperelasticiteit of mobiliteit
als een beetje gek beschouwd.
Hoewel enkele patiënten dit tot
hun voordeel aanwenden door
de clown van de klas te worden,
werden anderen er depressief of
boos van. Hun ouders worstelden
vaak met het evenwicht tussen
hun kind voldoende beschermen
en hun deel te laten nemen aan
het normale leven zonder angst
voor hun ziekte.
Seksualiteit, zwangerschap en de
beslissing om kinderen te krijgen,
baren veel patiënten zorgen.
Seksuele gemeenschap werd vaak
als onplezierig of moeizaam ervaren als gevolg van pijn of angst
voor beschadigingen van de
vaginawand. Soms moeten bepaalde houdingen of bewegingen
tijdens het vrijen vermeden worden
om heupdislocatie te voorkomen.
Sommige vrouwen vermeden
gemeenschap uit angst voor een
zwangerschap met als gevolg
schade aan de uterus.
Tenslotte wilden sommige
patiënten geen kinderen vanwege
het feit dat EDS erfelijk is. Anderen hielden het risico klein door
weinig kinderen te krijgen. Een
aantal ouders van kinderen met
EDS had last van schuldgevoelens.
Discussie

De bevindingen die voortkomen
uit de resultaten van de psychologische testen en de interviews
van kinderen en volwassenen
met EDS bevestigen elkaar.
Het EDS veroorzaakt psycho-

sociale problematiek en veel
patiënten hebben hier behoorlijk
last van. Uit dit onderzoek blijkt
dat ze in lichte tot matige ernst
lijden aan angst, bezorgdheid /
obsessies, depressies, woede en
relationele problemen / vermijdingsgedrag. Bij één derde van de
patiënten waren deze klachten in
ernst vergelijkbaar met klachten
die voorkomen bij patiënten die
in de kliniek opgenomen zijn.
Meer dan twee derde van de
patiënten ontving psychiatrische
hulp in de vorm van medicatie
of therapie. Veel van deze psychosociale problemen zijn typerend
voor chronische ziekten in het
algemeen (Moos 1977). Bij
EDS komen ook nog een aantal
specifieke moeilijkheden voor.
De meeste EDS patiënten hebben
regelmatig pijnklachten wat wel
degelijk het dagelijks functioneren beïnvloedt. Verder werkt het
hebben van een chronische ziekte
vaak stigmatiserend. Bij EDS
komt hier vaak nog bij dat anderen nieuwsgierig zijn of dat de
patiënten gepest worden vanwege
de zeldzame en rare kenmerken.
Problemen op sociaal gebied
en in relaties treden vaak op als
gevolg van vermijdingsgedrag van
patiënten die bang zijn voor huidbeschadigingen, ontwrichtingen
en fatale arteriële rupturen.
Dit vermijdingsgedrag kan ook
depressie en woede veroorzaken.
Bezorgdheid over kinderen krijgen, het overdragen van EDS aan
hun nageslacht en de vraag hoe
kinderen met EDS op te voeden,
leidt bij veel patiënten tot angstige
gevoelens.
Daar komt bij dat veel patiënten
geen begrip krijgen voor hun
klachten omdat men het syndroom niet kent en de klachten
of bezorgdheid over de klachten
al snel toeschrijft aan psychologische oorzaken zoals bijv.
hypochondrie. Duidelijk gesteld
moet worden dat uit onze psychiatrische observaties geen enkel
verband met autisme blijkt zoals
wel gesuggereerd wordt (Sieg
1992; Tantam et al., 1995).

Verschillende EDS typen hebben
verschillende psychosociale consequenties. Bij het klassieke type,
waarbij huid overelasticiteit, het
snel ontstaan van blauwe plekken
op de voorgrond staan en waarbij
relatief weinig gewrichtsklachten
ontstaan, komen minder psychosociale problemen voor dan bij
het Hypermobiliteitstype en
HMS. Deze typen worden
gekenmerkt door ernstige hypermobiliteit van de gewrichten en
ontwrichtingen maar minder
huidproblemen. De ernstige
gewrichtsproblemen in het
Hypermobilitietstype en HMS
blijkt tot chronische, vaak invaliderende pijn te leiden waardoor
verklaard kan worden dat er
meer psychosociale afwijkingen
werden gerapporteerd door deze
patiënten. Gebruik van psychosociale hulpverlening kwam veel
voor in deze onderzoeksgroep,
wat past bij de psychosociale
symptomatologie die gevonden
werd.

gaan met zijn pijn en het hebben
van een chronische ziekte. Verder
moet hij erop gericht zijn de
angst/depressie te verlichten en
niet de oorzaak hiervan te zoeken
in psychologische afwijkingen.
De psychosociale problemen die
EDS patiënten ervaren, lijken
sterk op de goed beschreven
ervaringen van patiënten met
Osteogenesis Imperfecta (OI)
door Col (1993a). OI is ook
een groep van ziekten met een
afwijkende bindweefsel structuur.
Bij OI zijn er meer zichtbare
afwijkingen aanwezig, terwijl bij
EDS pijn meer op de voorgrond
staat. Daarom zijn er verschillen
in aanpassing aan de ziekte wat
betreft sociale en fysieke stress.
Beide chronische aandoeningen
vereisen van patiënten echter dat
ze het hoofd bieden aan problemen
die tijdens hun leven steeds veranderen. Bij de professionele
begeleiding van deze patiënten
zijn hun psychosociale behoeften
steeds leidraad in de behandeling.

Toch werden veel patiënten nog
eens extra belast door de manier
van verwijzen en de reactie van
de hulpverleners in de geestelijke
gezondheidszorg. De huisarts
heeft tot taak te beoordelen hoe
de mentale status van de patiënt is
en of deze met zijn ziekte om kan
gaan. Verder moet hij beslissen
of hij de patiënt door verwijst.
Als dit nodig blijkt te zijn moet
dit zorgvuldig gebeuren, zodat
niet de indruk ontstaat dat het
meer een psychologisch dan een
organisch probleem is. Bij EDS
zijn de psychologische problemen
duidelijk secundair. De huisarts
moet juist de nadruk leggen op
het feit dat de patiënt hulp nodig
heeft bij het leren omgaan met
een ingewikkelde ziekte. Het is
aan te bevelen dat de arts een vervolgafspraak maakt met de patiënt
ongeacht of deze nu wel of niet
psychiatrische hulp heeft gezocht.

American Journal of Medical
Genetics 53:149-152 (1994)

Hulpverleners in de geestelijke
gezondheidszorg kunnen het
beste ondersteunende therapie
geven zodat de patiënt leert om25
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Diabetesvereniging ontdekt
honderden mensen met diabetes
Tijdens zogenaamde massale ‘prikacties’ op beurzen heeft de Diabetesvereniging
Nederland (DVN) in twee weken tijd honderden mensen ontdekt, die mogelijk
diabetes hebben maar dat nog niet weten.
Zo heeft de DVN de 50PlusBeurs, die onlangs in de Jaarbeurshallen te Utrecht is gehouden,
van 1677 bezoekers de bloedglucose gecontroleerd. Aan 113
mensen werd aangeraden de
huisarts te bezoeken voor nader
onderzoek.
Van de naar schatting 850.000
mensen met diabetes in Nederland, weten 350.000 nog niet dat
zij het hebben. Gemiddeld duurt

het vier tot acht jaar voordat deze
sluipende volksziekte bij iemand
wordt ontdekt. Hoe later de
behandeling van diabetes start,
hoe groter de kans op ernstige
complicaties, variërend van harten vaatziekten tot problemen
met voeten (amputatie), ogen,
zenuwen, nieren en gewrichten.
Tijdens de ‘prikactie’ wordt met
een eenvoudige vingerprik een
minimale hoeveelheid bloed

afgenomen. Een apparaatje meet
vervolgens de bloedglucose.
Als deze te hoog is, is het aan te
raden om de huisarts te bezoeken
voor verder onderzoek. Wie daar
behoefte aan heeft, kan direct
een nazorggesprek krijgen. De
vingerprikjes worden uitgevoerd
door vrijwilligers van de DVN
en diabetesverpleegkundigen.

Diabeteszorg anders georganiseerd
De taakgroep Programma
Diabeteszorg, die door minister
Hoogervorst van VWS is ingesteld
om de diabeteszorg te verbeteren,
heeft in december een tussentijdse
rapportage aan de minister uitgebracht. De taakgroep pleit voor de
vorming van een multidisciplinair
team in overeenstemming met de
zorgstandaard van de Nederlandse
Diabetes Federatie (NDF). De zorg
kan dan voor merendeel in de eerste
lijn plaatsvinden. Een maand geleden
werd een plan van aanpak gepubliceerd.
Uit het advies van de taakgroep
blijkt dat er diagnosebehandelcombinaties voor diabetes moeten
komen, waarbij meerdere disciplines
en instellingen zijn betrokken
(zogenaamde keten-DBC’s).
Verder moeten ‘diabeteszorggroepen’ de zorg voor mensen
met diabetes gaan leveren.
Daarin participeren verschillende
zorgverleners in teamverband, zoals
huisarts, diabetesverpleegkundige,
diëtist, podotherapeut, oogarts of
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internist. Van verzekeraars wordt
verwacht dat zij nadrukkelijk nastreven goede zorg in te kopen bij
deze diabeteszorggroepen. Tenslotte
moet er een kenniscentrum voor
diabetes komen.
Minister Hoogervorst van VWS
schrijft in een reactie op de aanbevelingen van de taakgroep dat zorgverzekeraars voor een doorbraak
in de diabeteszorg kunnen zorgen
door een inkoopbeleid te hanteren
dat is gericht op kwaliteit.
De minister stelt verder € 1,5 mln.
beschikbaar voor experimenten
met diabeteszorggroepen.
Voor het opzetten van een diabeteskenniscentrum gaat de minister
bestuderen of een dergelijke
faciliteit binnen het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) tot ontwikkeling gebracht
kan worden.
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Janine Benning

De achillespeesbrace
In onderstaand artikel wordt verhaald hoe deze brace gemaakt kan worden en hoe de behandeling verloopt.
De achillespeesbrace wordt gemaakt voor de behandeling van een
achillespeesruptuur en zal gedurende 6 weken postoperatief worden
gedragen. Tijdens deze periode vindt elke 2 weken controle plaats.
Bij deze controles wordt de brace aangepast, het litteken op genezing
gecontroleerd en bekeken hoe de patiënt loopt met de brace.

Nu kan de verbandschoen aan en de
manchet weer om het been, net onder de
knie, worden aangebracht en vast gezet
met lusband
stroken.

Het maken van de brace

Benodigdheden: - elastische stockinette (tubigrip)
- badstof stockinette
- 1 rol Softcast (2 inch)
- stuk stevig elastiek
- verbandschoen
- klittenbanden
- holniet (of kunststof popnagel)
- plakvilt
- natte zwachtel
Het aanleggen

Begonnen wordt met het aanbrengen van
een stuk badstof stockinette net onder de
knie. Hierop wordt de rol Softcast aangebracht. >

Het elastiek
wordt aan de
achterzijde
vastgehaakt
(met enige spanning erop) en de lusband
stroken van het manchet worden over het
elastiek vastgehaakt.
Bij de tweewekelijkse controle wordt de
hakverhoging de eerste keer verlaagd tot 1cm en bij de tweede
controle geheel verwijderd. Het verlagen van de hak is bij de brace
een simpele handeling, er hoeft niets opnieuw te worden aangelegd.

De behandeling na het hechten van de achillespees bestaat in
eerste instantie uit het 6 weken dragen van een achillespeesbrace.

<
Tijdens het uitharden wordt het elastiek
aan de verbandschoen bevestigd door
middel van een popnagel of holniet (fig.2).

Breng in de verbandschoen de hakverhoging aan (2 cm).Doe dit met stevig
materiaal, b.v. kurk. Knip nu de Softcast
manchet aan de voorzijde open. Vergeet
niet een merkteken te plaatsen waaruit
blijkt wat boven en onder is. Bevestig
aan het manchet klittenband; zelfklevend
haakband, een kort stuk verticaal aan de
achter zijde en twee lange stroken horizontaal rondom. >
Maak aan het elastiek een stuk zelfklevend lusband vast
(niet dit eventueel voor de stevigheid extra vast).
Doe nu een tubigrip om het been; om de kuit enkel aangebracht
en om de voet en het slanke deel van het onderbeen dubbel.

Deze brace bestaat uit een manchet die zo hoog mogelijk om de
kuit wordt aangelegd. Aan dit manchet wordt met klittenband
een elastiek bevestigd en deze zit bij de hiel vast aan een verbandschoen. Het elastiek ondersteunt de achillespees bij het lopen,
waardoor deze niet te zwaar belast zal worden. In de verbandschoen zal in de eerste 2 weken een verhoging van ongeveer 2 cm
worden geplaatst. Na die 2 weken komt u terug voor controle en
wordt de hak verlaagd tot 1 cm verhoging. Weer 2 weken laten
wordt ook deze verhoging verwijderd en staat de voet weer plat
in de schoen.
Met deze brace kunt u uw voet (en de achillespees) volledig
belasten. U mag dus zonder krukken lopen.
Wel moet u letten op de volgende punten:
Draag de brace bij elke stap die u zet !!
Zet uw voet altijd geheel op de grond (dus niet alleen de tenen).
Probeer de knie niet te overstrekken.
Zet uw voet altijd recht naar voren.
De brace kan in bed worden afgedaan. Tevens mag u de brace
afdoen met douchen, let wel: u mag het been dan niet belasten
(plastic krukje om te zitten).
Onder de brace is om het onderbeen een elastische kous aangebracht. Deze kous zorgt ervoor dat in het onderbeen niet te
veel vocht ophoopt. De kous doet u ’s nachts af.
>>
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De tekst van de folder die aan de

Het is heel normaal als u tijdens het lopen wat trek voelt in de
kuit. In geval van pijn kunt u krukken gebruiken om een deel
van het gewicht over te nemen.

patiënten mee wordt gegeven

Als u de brace in totaal 6 weken heeft gedragen komt u terug
bij de specialist, die op dat moment zal bepalen of er nog een
verwijzing voor de fysiotherapie nodig is.
Indien u vragen heeft of als er sprake is van onbegrijpelijke pijn,
neem dan contact op met de gipskamer. Wij zijn van maandag tot
vrijdag te bereiken; bij voorkeur te bellen voor 10 uur, zodat wij
indien nodig nog een afspraak kunnen plannen voor dezelfde dag.
Ons telefoonnummer: 055.5818493

Janine Benning
gipsverbandmeester
Gelre ziekenhuizen, locatie Lukas
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
e-mail: j.benning@gelre.nl

Het is weer grieptijd
We zitten weer binnen nu de herfst is aangebroken.
Nat, winderig en guur buiten, dus behaaglijk binnen.
Maar pas op door dit binnen zitten kunnen virussen
zich gemakkelijk verspreiden.
In de herfst en de winter gedijen de verkoudheid en
griepvirussen zich het best. mensen zitten dicht op
elkaar. in het openbaar vervoer enzovoort. Op deze
plekken kunnen virussen zich razendsnel verspreiden.
Dit hoeft niet eens via lichamelijk contact te zijn.
Ook via een deurkruk kan je met een virus in
aanraking komen en via de lucht. Denk maar aan
besmette druppels die ontstaan door hoesten en
niezen.
Influenza virussen zijn er in verschillende typen.
Welk type er dit jaar gaat uitbreken, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Er staan over de hele
wereld verspreid uitkijkposten. Vervolgens wordt
hierdoor de griepprik aangepast. Mensen met een
slechte weerstand kunnen zich preventief laten
injecteren. Griep kan fatale gevolgen hebben als
men een slechte weerstand heeft door bijvoorbeeld
bepaalde ziektes zoals diabetes, hart- en nierziekten
of astma.
Een nieuw Zweeds onderzoek heeft uitgewezen dat
dank zij de griepprik ongeveer vijftien tot twintig
procent minder ouderen overlijden als ze een griepprik hebben gehad. het college voor Zorgverzekeringen (CVZ) kwam in 2003 met nog hogere cijfers.
Volgens het CVZ overleden dat jaar 53 procent
mensen minder aan de gevolgen van griep, longontsteking, acute long- en hartziekten en beroertes.
Door de griepprik worden tijdens een epidemie
vijfduizend sterfgevallen voorkomen. Tevens zijn
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er 48 procent minder opnames in ziekenhuizen
nodig. Er komen ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders
in aanmerking voor de griepprik. 72 procent laat
zich daadwerkelijk vaccineren. Bij kinderen is dat
ruim 50 procent en bij ouderen 86 procent.
Voor personeel werkzaam in de zorg is het zinvol
om zich te laten inenten. Het Zweedse onderzoek
toont aan dat wanneer de helft van het personeel
een griepprik haalt er 5 procent minder ouderen
overlijden aan deze ziekte. In Nederland is een
griepprik voor mensen werkzaam in de zorg niet
verplicht. Volgens de ABVA/KABO/FNV is zo’n
griepprik wel wenselijk maar kan het nooit verplicht
gesteld worden. Dit heeft te maken met lichamelijke
integriteit, morele en/of religieuze bezwaren. Voor
andere vaccinaties zoals tbc en hepatitis gelden
dezelfde regels.
Jaarlijks krijgt van de Nederlandse bevolking
ongeveer vijf tot tien procent griep. Dit komt
neer op zo’n 1 tot 1,5 miljoen mensen.
Veel mensen verwarren griep met verkoudheid.
Griep geeft veelal ernstigere ziekte verschijnselen.
verschijnselen van griep zijn onder meer: snel
opkomende hoge koorts, algeheel gevoel van ziek
zijn, koude rillingen en hoestbuien.
De (hoge) koorts duurt twee tot vier dagen en
geeft hoofdpijn en spierpijn klachten. Tevens
pijnlijke ledematen. Verdere symptomen kunnen
zijn: slechte eetlust, snel buiten adem zijn en
vermoeidheids klachten. Na twee tot zeven dagen
zijn de meeste verschijnselen weer verdwenen,
maar het kan wel weken duren voordat iemand
zich weer helemaal goed voelt.
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Joke Eger, Margreet Luger

Spaakverwonding
Volkstrauma nr.2
In 1992 werd door de stichting Consument en Veiligheid een onderzoek gedaan naar beknellingen tussen de
spaken van een fiets. Van de 15 miljoen inwoners kwamen ongeveer 4000 patiënten per jaar op een Spoed
Eisende hulpafdeling in verband met beknelling. Twee van de drie waren jonge kinderen tussen de twee en
de vijf jaar. In meer dan negen van de tien gevallen raakt een voet of een been bekneld.
Joke Eger, gipsverbandmeester werkzaam in het St.Franciscus Gasthuis te Rotterdam, schreef voor haar
afstuderen in 1995 een scriptie over dit onderwerp.
Eigenlijk laat zo’n onderwerp je
nooit los, het blijft een dagelijkse
confrontatie met kinderen.
Het si een zeer traumatische
gebeuren. En vergeet niet degene
bij wie ze achterop zaten.
Hoe is het met de omstandigheden nu? Is er wat veranderd
in de behandeling? Is er wellicht
een wetgeving voor het vervoeren
van jonge kinderen?
Beknellingongevallen in een fietswiel vinden plaats in principe in
drie scenario’s.
Bij het eerste scenario gaat het
om ongevallen waarbij een passagier op de fiets bekneld raakt,
het tweede gaat het om de
bestuurder van de fiets en in
het derde geval gaat het om
voorwerpen die bekneld raken
(fietsonderdelen of tassen).
Het eerste scenario is in de
meeste gevallen het belangrijkste.
Passagiers moeten, om zich in
evenwicht te kunnen houden,
vaak gebruik maken van hun
benen waarbij contact met een
wiel moeilijk te vermijden valt.
Als de spaken niet zijn afgedekt
is het moeilijk een beknelling
te voorkomen. Daar komt nog
bij de kleine kinderen minder
vaardig zijn in het balanceren.
In Nederland zijn tot 1992
voorlichtingsactiviteiten en
advisering inzake het gebruik
van fietszitjes geweest. Dit in
tegenstelling tot Denemarken
en Duitsland waar al normen
zijn voor fietszitjes. Men spreekt
in dit onderzoek over preventie

maatregelen waarbij wordt aanbevolen om jasbeschermers te
plaatsen omdat deze in 70%
van de gevallen voldoende
bescherming zou bieden.
Men vraagt om normalisatie
activiteiten met betrekking
tot preventieve bescherming,
veilige fietsen, fietszitjes en jasbeschermers. En voorlichtingsorganisaties zouden ouders en
kinderen moeten voorlichten
en adviseren.
Wetgeving: jasbeschermers
behoren niet tot een verplichte
uitrusting van de fiets en verder
worden er ook geen voorschriften gegeven met betrekking tot
de afscherming van de wielen.
De voorschriften ten aanzien
van het vervoer van kinderen
op een fiets betreffen alleen het
vervoer van kinderen tot 8 jaar.
Deze mogen op grond ven verkeersregelement alleen vervoerd
worden op een fiets indien voor
hen een doelmatige veilige zitplaats met voldoende steun voor
de rug, handen en voeten aanwezig is. Voorts mogen volwassenen
boven de achttien jaar niet meer
dan twee kinderen vervoeren.
Personen beneden de achttien
jaar mogen maar een persoon
op de fiets vervoeren die jonger
is dan de fietser zelf.
In 1996 is er gedurende de
maanden mei tot december
onderzoek gedaan naar de spaakverwondingen. De slechte zomer
was er debet aan dat er 19 kinderen met spaakverwonding waren.

Vijftien van deze kinderen waren
beneden de 6 jaar oud. Dertien
van deze kinderen zaten achterop
de fiets en hadden er tien een
gipsbehandeling nodig.
Vijf hadden een daadwerkelijke
fractuur en 14 hadden een flink
weke delen letsel.
De totale duur van de behandeling was drie tot vier weken, pas
na zes weken waren sommige
wonden echt genezen en na acht
weken was er soms nog sprake
>>
van flexie beperkingen.
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<< Van de 10 kinderen die in het
gips hebben gezeten waren de
wonden sneller genezen. Deze
kinderen hadden geen flexie
beperkingen.
Spaakverwondingen zijn vergelijkbaar met een brandwond.
Door de kracht van het draaiende
wiel ontstaat een heftige wrijving,
die huid maar vaak ook de daar
onderliggende weefsels kapot
maakt. Soms kan de wond zo
diep zijn dat de peroneus pezen
zichtbaar zijn. Dan kan plastische
chirurgie een optie zijn om de
huid weer te sluiten.
Op de SEH wordt een gipsspalk
aangelegd, na drie dagen komen
de kinderen terug op de gipskamer
en wordt opnieuw beoordeeld in
hoe verre een weken delen letsel
is ontstaan.
Na een week wordt bekeken of
er nog gips nodig is, ook als er
verder geen sprake is van een
fractuur.
Eindconclusie

We kunnen concluderen dat
gips een zeer kindvriendelijke en
wond-vriendelijke behandeling
is. Sinds 1996 worden in het
St.Franciscus ziekenhuis alle kinderen met spaakverwondingen
met een onderbeengips behandeld. Bij sommigen is nodig een
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necrotomie te doen, de wonden
genezen verder goed en de flexie
van de voet en enkel is geen probleem meer. De behandelingsduur is over het algemeen drie
weken.
Nu anno 2005 is er qua behandeling niet veel veranderd.
Behalve dan dat we tegenwoordig
met de moderne wondbehandeling een speciale gel hebben om
een necrotomie niet te hoeven
uitvoeren. De resultaten hiermee
zijn erg goed, het necrotisch
weefsel lost als het ware op.
Wel is inmiddels duidelijk dat
er ook qua regelgeving niet veel
veranderd is.
Het was geen mooie zomer,
maar er werd wel veel gefietst.
Het valt ons op dat met name
broertjes en zusjes vaak even de
fiets pakken, deze fietsen hebben
over het algemeen geen bescherming. Of zij ook echt verantwoordelijk zijn blijft een vraag.
Maar er zijn ook nog genoeg
volwassenen die onvoldoende
bescherming hebben op hun
fietsen.
Meestal heeft degene die het
kind vervoerde last van een
enorm schuldcomplex.
Jasbeschermers bieden weinig
bescherming, wij raden de

ouders meestal aan om fietstassen
te nemen, of zorg voor een goede
kinderzit. De richtlijnen hiervoor
staan inmiddels wel vast, zie
www.anwb.nl.
www.veiligheid.nl geeft aan dat
de ongevalscijfers er niet minder
om zijn geworden.
Jaarlijks worden 7.100 kinderen
in de leefdtijds categorie 0-4 jaar
slachtoffer van een vervoersongeval, 48% hiervan zijn van
het type beknelling tussen fietsspaken/fietswiel.

Joke Eger, Margreet Luger,
gipverbandmeesters
St. Fransicus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
e-mail: j.eger@sfg.nl
Kijk verder op www.sfg4kids.nl
en bezoek onze gipskamer.
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Ruud Hiensch

“Tussen cast en castagnettes”
Van 2 t/m 4 juni j.l. vond in
Barcelona het 3M Zomercongres
plaats.
Het aantal inschrijvingen
overschreed het maximum
toelaatbare aantal van 60 gipsverbandmeesters.
Voor hen die niet mee konden
of mee wilden volgt hier een
korte bloemlezing.
Dit keer geen uiteenzettingen
over behandelingen of applicaties,
maar een gewaagd programma,
waarbinnen professionalisering
een andere dimensie kreeg.
In, een met zon overgoten,
Barcelona was de regie in vertrouwde handen van een aantal
3M coryfeeën.
●

De cast bestond uit creatieve en
verrassende sprekers.
Zij waren het die, al dan niet,
op een ludieke of boeiende wijze
onze (gesloten?) ogen openden
over onderwerpen als:
● het doen van wetenschappelijk
onderzoek
● juridische positie van de gipsverbandmeester

●

fracturen in het team
(pathologie van conflicten)
wondclassificatie systemen

●

●

Ja, en dit alles op een gipskamer?!
●

Het publiek had een interactieve
rol en liet zich niet onbetuigd
● aan de hand van een onderzoeksartikel werd een onderzoekscore opgemaakt

vanuit de praktijk werd juridische casuïstiek ingebracht
de groep creëerde een conflict
en kwam er sneller uit dan
men had durven dromen
er worden in het land verschillende wondclassificatie systemen gehanteerd en de rol van
de gipsverbandmeester m.b.t.
de diabetische voet is nogal
divers te noemen.
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Letterlijk gezien lagen de castagnettes in de souvenirshops.
Wel hadden we ruimschoots de
gelegenheid kennis te maken met
de cultuur- en kunstvormen die
Barcelona rijk is.
Inderdaad het was een schitterend
decor.
Het publiek heeft genoten en
bedankt 3M met een ovationeel
applaus.

