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Van de redactie
Iets later dan verwacht heeft
U weer een nieuwe uitgave van
In dit Verband in uw handen.
Wel is het zo dat we hierdoor u
kunnen melden wie de nieuwe
secretaris van de VGN is geworden daar Peter van den Berg na
ongeveer 20 jaar zijn portefeuille
heeft overgedragen. Hij heeft
gedurende die tijd enorm veel
betekent voor de beroepsvereniging; ook namens de redactie zijn
we hem veel dank verschuldigd.
Peter erg bedankt voor wat je
hebt gedaan voor de vereniging
en hopen dat je via een andere
insteek de beroepsgroep nog wil
ondersteunen.
De nieuwe secretaris is Ron
Groenewegen geworden. In het
katern over bestuursmededelingen zal hij zich zelf aan U voorstellen.
Een aantal goede scripties zal aan
U worden gepresenteerd in deze
uitgave, een aantal andere zal de
volgende keer de revue passeren
en hopen we dan ook nog enig
voordracht van het laatst gehouden congres in artikelvorm te
hebben ontvangen.

De lange periode van immobilisatie bij het geven van een onderbeengips kan leiden tot het ontstaan van een veneuze trombose,
welke de levensbedreigende longembolie tot gevolg kan hebben.
De belangrijkste preventieve
maatregel voor het optreden van
trombose is het geven van heparine. Ondanks de positieve effec-

Scheurwater, gipsverbandmeester methode als een theoretische
uit het Twee Steden Ziekenhuis
methode het beste kan worden
in Tilburg, is uitgevoerd.
vertaald naar een praktisch bruikbare standaard. Een duidelijk
Wat is privacy eigenlijk? Wat
verhaal over het toepassen van
betekent dit voor de praktijk op
de PES en de VAKK.
de gipskamer? Hoe kunnen we
de privacy voor de patiënt zoals
Streven naar kwaliteit en condeze beschreven staat in de wet
tinuïteit is actueel binnen de
waarborgen?
gezondheidszorg. In het artikel
van Angela Gozems wordt het
onderzoek beschreven welke is
uitgevoerd in het Meander
Medisch Centrum te Amersfoort.
Het doel van het onderzoek is
het ontwerpen van gestandaardiseerde, schriftelijke zorgoverdrachten voor een aantal gipsAan de hand van een uitgebreid
verbanden. Hiermee kan de
onderzoek zal een ideale situatie
gipsverbandmeester de kennis
worden beschreven door Nicolle en informatie duidelijk en doelHouben, gipsverbandmeester
gericht overdragen aan de verwerkzaam in het Atrium Medisch pleegkundigen op de afdeling,
Centrum Parkstad te Heerlen.
waardoor de kwaliteit en contiEen duidelijke uitleg over dit
nuïteit van zorgverlening rond
onderwerp waar we ons als gips- de klinische patiënten met gipsverbandmeester vaak, ook de
immobilisatie zal toenemen.
werksituatie, niet van bewust zijn.
Namens de redactie,
Daphne Jacobs, werkzaam in het Jelle Wijma
UMC St.Radboud in Nijmegen,
legt uit hoe de Stap voor Stap

Peter,
bedankt!
ten van heparine, kan het gebruik
ervan voor heparine-geïnduceerde
thrombocytopenie en het ontstaan van bloedingen zorgen.
Recentelijk is er een nieuwe
methode ontwikkeld die mogelijk preventief werkt tegen
veneuze trombose: de XLerator®.
De XLerator® is een flexibel
reservoir, gevuld met water, die
tussen de huid en het omliggende
gips geplaatst wordt. Een innovatief onderzoek en toepassing
die onder anderen door Hans
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Preventie van veneuze stase tijdens immobilisatie
met een onderbeengips
Een immobilisatie van het onderbeen is een regelmatig toegepaste behandelmethode bij fracturen
en/of rupturen van banden of achillespees. De lange periode van immobilisatie kan leiden tot
het ontstaan van een veneuze trombose 1,2 welke de levensbedreigende longembolie tot gevolg kan
hebben 3. De belangrijkste preventieve maatregel voor het optreden van trombose is het geven van
heparine 6. Ondanks de positieve effecten van heparine 1, zorgt het gebruik ervan voor heparinegeïnduceerde thrombocytopenie 7 en het ontstaan van bloedingen 8. Ander preventieve methoden,
zoals stroomstimulatie of een compressiepomp ter ondersteuning van de spierpomp 9,10 blijken
weinig effectief en moeizaam toepasbaar.
Recentelijk is een nieuwe methode
ontwikkeld die mogelijk preventief
werkt tegen veneuze trombose:
de XLerator® (Somas, Sint
Anthonis). De XLerator® is een
flexibel reservoir, gevuld met
water, die tussen de huid en het
omliggende gips geplaatst wordt.
Het reservoir loopt van de voetzool tot over de dorsale zijde van
de kuit. De pompfunctie van de
spieren is sterk verminderd bij
immobilisatie van het onderbeen,
waardoor bloed in het veneuze
systeem achterblijft. Het achterblijven van veneus bloed in de
benen, ook wel veneuze stase genoemd, is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van
trombose. De verwachting is
dat de XLerator® de spierpompfunctie imiteert tijdens het lopen,
waardoor meer veneus bloed naar
het hart wordt gepompt. Tijdens
de standfase zal de verhoogde druk
onder de voetzool een waterverplaatsing initiëren in het reservoir.

Het water zorgt voor een ‘drukgolf’ die zich proximaal verplaatst
van de enkel tot over de kuit.
Tijdens de zwaaifase zal het water
onder invloed van de zwaartekracht zich weer verzamelen
onder de voet.
Fysiorun (wetenschappelijk onderzoekbureau, UMC St. Radboud,
Nijmegen) heeft onderzocht wat
het effect is van de XLerator® op
de hoeveelheid veneus bloed dat
wordt weggepompt uit het onderbeen in vergelijking met een conventioneel onderbeengips bij
gezonde personen.
Methode

Protocol
Na mondeling en schriftelijke
bevestiging hebben 21 gezonde
proefpersonen (11 vrouwen,
10 mannen, leeftijd 35.1 ± 13.4
jaar) meegedaan aan het onderzoek. In figuur 1 staat een afbeelding van de XLerator® en de
wijze waarop deze in het gips is

Tabel 1.

Meetprocedure

De testprocedure begon met de
proefpersonen in liggende positie

op een kantelbed met de benen
op een kleine verhoging. Om
volume veranderingen van het
been, ten gevolge van vulling
van het veneuze systeem van het
onderbeen, te bepalen werden
kwiktouwtjes (plethysmografie)
om beide benen aangebracht.
Deze kwiktouwtjes meten op
zeer nauwkeurig wijze volumeveranderingen. Doordat de benen
een periode omhoog liggen, ontstaat een stabiele situatie waarbij
het veneuze systeem volledig leeg is.
Dit is de rustsituatie in lig (fig. 2).
Hierna worden de proefpersonen
naar een staande positie gebracht,
doordat het bed naar 90º wordt
gekanteld. Hierdoor zal minder
veneus bloed uit de benen
getransporteerd worden, waardoor het onderbeenvolume zal
toenemen. Na enkele minuten
wordt een stabiele situatie bereikt
waarbij een maximale toename
van het veneuze systeem in het
onderbeen is ontstaan. In deze >>

Gem. ± Sd

Figuur 1.

Leeftijd, jaar

35.1 ± 13.4

van een onder-

Gewicht, kg

71.9 ± 11.2

beengips met

Lengte, cm

175 ± 9

XLerator®.

Systolische bloeddruk, mmHg

130 ± 11

A: XLerator®,

Diastolische bloeddruk, mmHg

77 ± 8

B: 1e laag gips,

Sport, uur/week

2.2 ± 2.5

C: 2e laag gips,

Het aanleggen

Proefpersonen
(n=21)

verwerkt. Het betreft een conventioneel gips dat gebruikelijk
is in Nederland. De XLerator®
zit aan de binnenzijde, waarbij
een dunne kous en watten direct
contact met de huid voorkomen.
Hierna volgen enkele lagen conventioneel gips. Voor onderzoeksdoeleinden is een ventiel aangebracht om de XLerator® te
kunnen vullen met de gewenste
hoeveelheid water. Beide benen
werden geïmmobiliseerd, waarbij
het rechterbeen een ‘medium’
XLerator® kreeg en het linkerbeen, afhankelijk van de subjectieve inschatting van de gipsverbandmeester, een ‘small’ of ‘large’
XLerator® kreeg. Er is gebruik
gemaakt van 2 verschillende
maten om een indruk te krijgen
welke maat XLerator® het beste
resultaat geeft.

en D: ventiel
voor vulling
XLerator®
tijdens
experiment.
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Figuur 2.
De registratie van het kwiktouwtje
om de kuit tijdens het protocol;
1. lig, 2. stand, en 3. stappen.
De veneuze pomp volume (PV) wordt
berekend van het stabiele plateau
signaal tijdens stand minus de gemiddelde volumeverandering tussen stap
12 and 18.
Het maximale veneuze volume (VV) is
gedefinieerd als de maximale volume
toename in de kuit, beginnend tijdens
lig en maximaal tijdens het stabiele
signaal in stand.
De veneuze pomp fractie (PF) is
gedefinieerd als (PV (plateau stand –
plateau stappen) / VV (plateau stand
– plateau lig)) * 100.

Meting
De hoeveelheid bloed die wordt
weggepompt, zal in dit artikel als
relatieve waarde worden weergegeven. Deze methode wordt gebruikt om een indruk te krijgen
van de spierpompfunctie van het
onderbeen.
De bepaling van het relatieve
veneuze pomp volume gaat
Figuur 3.
Het veneuze Pomp Volume (PV) tijdens
toenemende vulling van de XLerator®
(n=21). Het PV is weergegeven de
procentuele verandering van het
maximale veneuze volume (in %).
De resultaten van de meest en minst

middels twee stappen (fig. 2):
Maximale veneuze volume (VV);
hierbij wordt het maximale
veneuze volume gemeten, deze
waarde betreft de 100% vulling
van het veneuze systeem.
Veneuze Pomp Volume (PV);
hierbij wordt het weggepompte
volume gedeeld door het totale
veneuze volume (VV). Dit geeft
de relatieve verandering weer
in volume (in %), waarbij een
correctie plaatsvindt voor individuele verschillen.

De meest en minst effectieve
XLerators® zijn apart geanalyseerd.
Met een 1-way ANOVA (‘analysis of variance’) wordt bekeken of
en welke vulling van deXLerator®
zorgt voor een verbetering van de
veneuze pomp fractie.
Daarna bekijken we met een
2-way ANOVA of de meest en
minst effectieve XLerator® een
ander effect laten zien. De resultaten zijn weergegeven als gemiddelden ± Sd en het significantieniveau staat op a<0.05.

Analyse
Ten eerste is per individu een
onderscheid gemaakt in het effect
van beide reservoirs die de betreffende persoon gekregen heeft:
de meest en minst effectieve
XLerator®.

Resultaten

Veneuze pomp volume (% van maximaal)

situatie wordt het maximale
veneuze volume (VV) bepaald
(fig. 2).
Doordat vervolgens 20 stappen
op de plaats worden gemaakt, zal
veneus bloed weggepompt worden
uit de benen. Deze procedure
wordt 3 maal herhaald 11,12.
Na de 3e herhaling, worden de
proefpersonen weer teruggebracht
in de liggende positie. Vervolgens
wordt de XLerator® gevuld met
50 ml water en wordt deze procedure herhaald. Op deze wijze
bekijken we het effect van de
XLerator® met oplopende hoeveelheden water (0, 50, 100,
150, 200, 250, 300 ml).

50

a. Maximale veneuze volume
Het maximale veneuze volume
van het onderbeen was 4.3 ± 0.8
ml/100 ml bij gebruik van het
conventionele gips. Vulling van de
XLerator® gaf geen verandering

effectieve
BMeest
e s te re
s ulta a t XLerator

van het maximale veneuze volume.
b. Veneuze pomp volume
De veneuze pomp volume (PV)
van het onderbeen tijdens het
gebruik van het conventionele
gips is 30 ± 17%, dit wil zeggen
dat 30% van het totale aanwezig
veneuze bloed wordt weggepompt.
De meest effectieve XLerator®
zorgt voor een significante verbetering van het weggepompte
volume bij een toenemend
volume (ANOVA; p=0.009).
Het maximale weggepompte
volume was 42% bij 150 ml vulling (fig. 3). Er was geen verschil
in pomp fractie tussen de 3 verschillende reservoirs (ANOVA;
p=0.28). Het minst effectieve
reservoir geeft geen verandering
van het pomp volume (ANOVA;
p=0.43, fig. 3).
>>
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rocnemius tijdens lopen met
conventioneel gips. We vonden
een 34% afname in EMG-activiteit (T-toets; p=0.001), wat wijst
op een afname van de spierpompfunctie. Deze bevinding wordt
onderbouwd door de sterk afgenomen veneuze pomp volume
(30%) tijdens onderbeen immobilisatie. In de normale situatie
wordt bij gezonde controles een
veneuze pomp fractie van ~60%
11,12. Deze bevindingen wijzen
erop dat een afname van de
spierpompfunctie tijdens immobilisatie van het onderbeen zorgt
voor de veranderingen van het
veneuze systeem.

Figuur 4.
De correlatie tussen lichaamslengte en de meest effectieve XLerator® (Pearson
correlatie coëfficiënt). De zwarte lijn geeft de mediaan weer. De grijze balk
en de ‘error bars’ representeren de interquartile. De gestippelde lijnen zijn de
afkappunten waar de maat van de effectieve XLerator® verandert.

Post-hoc testen zijn gebruikt om
tussen de diverse hoeveelheden
vulling te vergelijken om vervolgens te bepalen wat de optimale
vulling is voor de XLerator®.
De ‘medium’ XLerator® heeft
de optimale vulling tussen de
100-200 ml (150 ml; significant
verschillend van alle vullingen,
behalve 100 en 200 ml).
Vanwege de relatief kleine groepen voor de ‘small’ (n=3) en
‘large’ (n=6) XLerators® zijn de
testen niet sterk genoeg voor een
goede bepaling van de optimale
vulling.
Antropometrische data
Lichaamslengte gaf de beste
correlatie met de grootte van
de meest effectieve XLerator®
(Pearson R=0.72, p<0.001, fig. 4).
Onderbeenlengte en omtrek van
de enkel gaven tevens een significante correlatie met deXLerator®
grootte (Pearson R=0.55 and
0.50, p<0.05).
Kuit- en knieomtrek, onderbeenvolume en schoenmaat gaven
geen significante correlatie.
Discussie

De belangrijkste bevindingen
van deze studie zijn:

1 een met water gevulde
XLerator® geeft een significante
verbetering van het veneuze
pomp volume,
2 een vulling van 150 ml is
aanbevolen voor een optimale
werking van de XLerator®,
3 lichaamslengte is de best
voorspellende maat voor de
keuze van de meest effectieve
XLerator®.
De combinatie van gips en de
XLerator® zorgt voor een succesvolle toename van de veneuze
pomp functie bij gezonde proefpersonen.
Het werkingsmechanisme van
de XLerator® is gebaseerd op
de aanname dat de spierpompfunctie verminderd is tijdens
immobilisatie. Hierdoor zal er
meer veneus bloed achterblijven
in het onderbeen dan normaal;
er ontstaat veneuze stase. Hoewel
langdurige inactiviteit of immobilisatie zorgt voor een afname
van de spierfunctie 13, weten we
niet of acute immobilisatie zorgt
voor een afname van de spierfunctie. Om de spierpompfunctie
te bekijken is in een pilotstudy
gekeken naar de electromyografie
(EMG) activiteit van de m. gast8

De verwachting was dat de
XLerator® in de standfase zorgt
voor een naar proximaal verplaatsende drukverhoging rond
de kuit. Hierdoor assisteert de
XLerator® de afgenomen spierpompfunctie om meer veneus
bloed richting het hart te pompen. Deze hypothese wordt in
deze studie bevestigd, aangezien
het veneuze pomp volume met
41% toeneemt. De toename van
de spierpompfunctie is een substantiële toename van de afgenomen veneuze flow naar het hart
tijdens immobilisatie van het
onderbeen. Deze verbetering
zorgt ervoor dat veneuze stase,
die normaal gesproken optreedt
tijdens immobilisatie van het
onderbeen en een belangrijke
risicofactor voor het ontstaan van
veneuze trombose is, significant
afneemt door het gebruik van de
XLerator®.
Het blijkt dat lichaamslengte het
beste correleert met de meest
effectieve XLerator®. Lichaamslengte heeft dus de best voorspellende waarde voor de keuze van
de meest effectieve XLerator®.
Op basis van deze studie zijn
168 en 182 cm de afkappunten
bij toenemende grootte van de
XLerator® (small-medium-large).
Rond de afkappunten (± 2 cm)
maakt de keuze voor de XLerator®
weinig uit; analyse van de pompfunctie van de individuen met

een lichaamslengte rond deze
afkappunten laat zien dat beide
XLerators® een toename van het
pomp volume geeft. Overigens
zal een verkeerde keuze niet
resulteren in negatieve bijwerkingen, aangezien een ‘verkeerde’
XLerator® (minst effectief ) geen
verandering geeft op de pompfunctie.
Klinische relevantie

Veneuze trombose is een frequent
gerapporteerde complicatie 1,2
tijdens langdurige immobilisatie
van het onderbeen. Dit maakt
de toepassing van een effectief
preventieve maatregel uitermate
belangrijk. In vergelijking met de
diverse tekortkomingen van huidige methoden (zoals heparine 1,
elektrische stimulatie 9, of een
pneumatische compressiepomp
10) is de XLerator® een gemakkelijk toepasbaar, goedkoop en
efficiënte methode ter preventie
van veneuze stase.
Daarnaast werkt de XLerator®
zonder ongemak, extra moeite of
tijdsverspilling tijdens het lopen;
een frequente activiteit, zelfs voor
minder ambulante personen met
een onderbeengips. Hoewel
veneuze stase wordt tegengegaan,
welke een belangrijke risicofactor
voor trombose is, zal verder
onderzoek moeten uitwijzen of
de incidentie van veneuze trombose verandert door het gebruik
van de XLerator®. Daarom zal
de opzet van een klinische studie
met patiënten met onderbeenimmobilisatie de volgende stap
zijn. Recentelijk is in een pilotstudy met succes de XLerator®
toegepast bij patiënten met een
onderbeenfractuur.
Concluderend, de recentelijk
ontwikkelde XLerator® zorgt
voor een groter weggepompt
veneus volume bij gezonde mensen met een immobilisatie van
het onderbeen. De XLerator®
blijkt in de praktijk een gemakkelijk toepasbare methode te zijn
die geen extra tijd of moeite
vraagt van de patiënt om toch
effectief de spierpompfunctie te >>
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verbeteren. De eigenschap van
de XLerator® om veneuze stase
tegen te gaan, zorgt mogelijk
voor een afname van de incidentie van veneuze trombose.

Deze studie is financieel ondersteund
door Somas (Sint Anthonis, Nederland). De hier beschreven studie is
een verkorte en in het Nederlands
vertaalde versie van een artikel dat
recentelijk is verschenen in Acta
Physiologica Scandinavica (Issue
186, p.111-118).
Indien u het betreffende artikel wilt
hebben, verwijs ik u graag door naar
onze website www.fysiorun.nl

Dick Thijssen, onderzoeker, werkt voor Fysiorun en op de Afdeling
Fysiologie van het UMC St. Radboud te Nijmegen.
Fleur Poelkens, arts en werkt voor Fysiorun en op de Afdeling
Fysiologie van het UMC St. Radboud te Nijmegen.
B. Kersten, werkt voor Fysiorun en op de Afdeling Fysiologie van het
UMC St. Radboud te Nijmegen.
Hans Scheurwater, gipsverbandmeester, TweeSteden Ziekenhuis te
Tilburg/Waalwijk.
Eric van Laarhoven, orthopeed, TweeSteden Ziekenhuis te
Tilburg/Waalwijk.
Maria Hopman, arts-fysioloog, werkt voor Fysiorun en op de Afdeling
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e-mail: d.thijssen@fysiol.umcn.nl

Literatuur
1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13
14

Lassen MR, Borris LC, Nakov RL. Use of the low-molecular-weight heparin reviparin to
prevent deep-vein thrombosis after leg injury requiring immobilization. N Engl J Med.
2002;347:726-30.
Jorgensen PS, Warming T, Hansen K, Paltved C, Vibeke Berg H, Jensen R, KirchhoffJensen R, Kjaer L, Kerbouche N, Leth-Espensen P, Narvestad E, Rasmussen SW, Sloth C,
Torholm C, Wille-Jorgensen P. Low molecular weight heparin (Innohep) as thromboprophylaxis in outpatients with a plaster cast: a venografic controlled study. Thromb Res.
2002;105:477-80.
Anderson FA, Jr., Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. Circulation.
2003;107:I9-16.
Zagrodnick J, Kaufner HK. [Ambulatory thromboembolism prevention in traumatology
using self-injection of heparin]. Unfallchirurg. 1990;93:331-3.
Hjelmstedt A, Bergvall U. Incidence of thrombosis in patients with tibial fractures.
Acta Chir Scand. 1968;134:209-18.
Handoll HH, Farrar MJ, McBirnie J, Tytherleigh-Strong G, Milne AA, Gillespie WJ. Heparin,
low molecular weight heparin and physical methods for preventing deep vein thrombosis and pulmonary embolism following surgery for hip fractures. Cochrane
Database Syst Rev. 2002:CD000305.
Warkentin TE, Levine MN, Hirsh J, Horsewood P, Roberts RS, Gent M, Kelton JG. Heparininduced thrombocytopenia in patients treated with low-molecular-weight heparin or
unfractionated heparin. N Engl J Med. 1995;332:1330-5.
Muntz J, Scott DA, Lloyd A, Egger M. Major bleeding rates after prophylaxis against
venous thromboembolism: systematic review, meta-analysis, and cost implications.
Int J Technol Assess Health Care. 2004;20:405-14.
Kaplan RE, Czyrny JJ, Fung TS, Unsworth JD, Hirsh J. Electrical foot stimulation and
implications for the prevention of venous thromboembolic disease. Thromb Haemost.
2002;88:200-4.
Bulitta C, Kock HJ, Hanke J, Sievers KW, Schmit-Neuerburg KP. [Promoting venous return
in plaster cast by AV impulse system. A preclinical study]. Unfallchirurgie.
1996;22:145-52.
Nicolaides AN, Miles C, Hoare M, Jury P, Helmis E, Venniker R. Intermittent sequential
pneumatic compression of the legs and thromboembolism-deterrent stockings in the
prevention of postoperative deep venous thrombosis. Surgery. 1983;94:21-5.
Stewart JM, Medow MS, Montgomery LD, McLeod K. Decreased skeletal muscle pump
activity in patients with postural tachycardia syndrome and low peripheral blood flow.
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2004;286:H1216-22.
Booth FW. Physiologic and biochemical effects of immobilization on muscle. Clin
Orthop. 1987:15-20.
Bermudez K, Knudson MM, Morabito D, Kessel O. Fasciotomy, chronic venous
insufficiency, and the calf muscle pump. Arch Surg. 1998;133:1356-61.

9

in dit

Op donderdag
24 november 2005
organiseerde de
afdeling Kwaliteit van
het stafbureau van het
St. Anna Ziekenhuis in
Geldrop voor de eerste
keer de “Dag van de
Kwaliteit”.
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De Anna Kwaliteitsprijs 2005

Het doel hiervan was om zoveel
mogelijk medewerkers enthousiast te maken om kwaliteitsverbeteringen te realiseren binnen
het team of de afdeling. Tijdens
deze middag presenteerden de
deelnemers de resultaten van
kwaliteitsprojecten aan geïnteresseerde collega’s, de jury en de pers.
Er waren 7 posterpresentaties
van nog lopende projecten en
5 mondeling presentaties van
projecten die inmiddels zijn
afgesloten.
De presentatie van de middag
was in handen van prof. ir. drs.
Willem J. Vrakking, adviseur
verbonden aan het organisatieadviesbureau HCG te Amsterdam
en verbonden aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam voor
het vakgebied strategie en verandermanagement.
Het cabaret van De Lachende
Lama gaf een luchtige kijk op de
verschillende kwaliteitsprojecten.
Hierdoor werd de middag een
prima mix tussen een serieus
project en de luchtige praktijk.
De beste drie mondelinge presentaties en de beste drie posterpresentaties zijn beloond met een
prijs die werd uitgereikt door Ans
Hendrix, staffunctionaris innovatie & zorgprocessen en juryvoorzitter. Daarbij hoorde ook
een passend geldbedrag, dat de
winnaars kunnen aanwenden
voor de eigen afdeling en voor
de eerste prijswinnaars was er
ook nog een beeldje. De jury
beoordeelde de projecten op de
mate waarin het vernieuwend
is voor de St. Anna Zorggroep,
impact, methodiek en presentatie
en vormgeving.

1e prijs posterpresentatie

Tractiebehandeling in de thuissituatie.
Posterpresentatie: Peter Hendrickx, gipsverbandmeester.
Dit project is zo’n succes omdat hiermee echt iets betekent kan worden voor de doelgroep en
hun omgeving. Gericht is op zowel kinderen als volwassenen. Wanneer een patiënt met een
fractuur in staat is om thuis in tractie te herstellen is dat natuurlijk prachtig. Het scheelt weken
ziekenhuisopname en betekent een groot sociaal en emotioneel voordeel voor de patiënt, de
ouders of mantelzorgers.

2e Prijs mondelinge presentatie

1e lijns gipsen.
Presentatie: Christ van de Rijt, gipsverbandmeester.
Dankzij dit project kan de huisarts zonder
tussenkomst van de specialist, zijn patiënt
doorverwijzen naar de gipskamer voor een
behandeling. Het betreft vooral patiënten
met surmenage problemen of tendinitis
klachten. In de regio is het St. Anna Ziekenhuis het enige ziekenhuis dat deze faciliteit
officieel heeft geregeld. Dit project is tot
stand gekomen in samenwerking met de
specialist, de raad van bestuur, de gipsverbandmeester en met steun van de zorgverzekeraar.
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Nicolle Houben

Privacy op zijn plaats
Hoe is de privacy op een gipskamer geregeld? Weet U wat wettelijk vaststaat, waar de patiënt recht
op heeft en hoe er in de praktijk mee omgegaan dient te worden? Stapsgewijs wordt verhaalt wat
privacy inhoudt? Ook worden de grondwet, wet bescherming persoonsgegevens, W.G.B.O, CAO en
de overheid in het nu volgend artikel belicht. Toegelicht wordt wat de VGN en wat architectuur
van een ziekenhuis betekent voor het begrip “privacy”. De ideale situatie wordt beschreven ten
aanzien van privacy op de gipskamer.

Praktijkvoorbeeld

“Goedemorgen, mevrouw, komt
U maar binnen.” De gipsverbandmeester haalt een patiënt de gipskamer binnen. Mevrouw komt
op een traumaspreekuur en loopt
de gipskamer in. Ze ziet van alles
gebeuren op de gipskamer. Een
arts loopt druk rond, een patiënt
zit op een stoel en wordt vergezeld
door een begeleider. Van achter
een tweetal gordijnen hoort ze
een gipsverbandmeester praten
tegen een patiënt over diens
aandoening, aan de andere zijde
hoort ze patiënten praten met een
begeleidster die haar kinderen
heeft meegenomen.
Mevrouw wordt door de gipsverbandmeester naar een stoel begeleid alwaar ze moet wachten totdat ze aan de beurt is. Aan een
bureau ziet ze hoe de gipskamerassistente een afspraak maakt voor
een patiënt die net behandeld is.
De bovenstaande omschrijving
geeft een beeld weer, hoe een
trauma-spreekuur op een gipskamer verloopt.
Als verpleegkundige op een verpleegafdeling was ik gewend om
anders met privacy om te gaan
dan wat ik nu op een gipskamer
zag gebeuren. Ik ging me verdiepen of er in de literatuur iets
beschreven stond over de privacy
van de patiënt die een behandeling ondergaat op een gipskamer.
Het begrip privacy

De “Dikke van Dale” omschrijft
het woord privacy als volgt:
● Persoonlijke vrijheid, het ongehinderd alleen, in eigen kring
of met een partner ergens te

kunnen toeven; gelegenheid om De wet richt zich op 2 partijen:
zich af te zonderen, om storende a. de registratie-houder, degene
die zeggenschap heeft over de
invloeden van de buitenwereld
persoonregistratie,
te ontgaan.
b. de geregistreerde, degene van
wie gegevens afkomstig zijn.
Wetgeving en privacy
Er zijn verschillende wetten die
op een bepaalde manier iets gere- 3. C.A.O.
De C.A.O. voor ziekenhuiswezen
geld hebben over privacy.
heeft ook rechten beschreven te
aanzien van privacy voor de
1. Grondwet
patiënt. Men gaat hier in op het
In de Nederlandse grondwet is
recht van bescherming van de
het recht op privacy vastgesteld.
persoonlijke levenssfeer, en de
In artikel 10 staat het volgende
geheimhoudingsplicht, ten aanerover geschreven:
zien van het beroepsgeheim.
● Ieder heeft behoudens bij of
krachtens de wet te stellen
● De geheimhoudingsplicht:
beperkingen, recht op eerbiede zorgverlener is verplicht tot
diging van de persoonlijke
geheimhouding van hetgeen
levenssfeer.
hem uit hoofde van zijn functie
● De wet stelt regels ter bescherter kennis komt. Deze plicht
ming van de persoonlijke
geldt ook na beëindiging van
levenssfeer in verband met
het dienstverband.
vastleggen en verstrekken van
● Het beroepsgeheim. Deze kan
persoonsgegevens.
men opsplitsen in:
● De wet stelt regels inzake de
a. zwijgplicht, de beroepsaanspraken van personen op
beoefenaar is verplicht te
kennisneming van over hen
zwijgen tegenover derden,
vastgestelde gegevens en van
in het belang van de patiënt.
het gebruik dat daarvan wordt
b. verschoningsrecht, de
gemaakt, alsmede op verbeteberoepsbeoefenaar kan de
ring van zodanige gegevens.
zwijgplicht ten opzichte van
de rechter handhaven, voor
2.Wet Bescherming
zover op hem geen getuigPersoonsgegevens
plicht rust.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens is een uitwerking van
4.Wet Geneeskundige
het artikel 10 van de grondwet.
Behandelingsovereenkomst
Het doel van deze wet is het be(W.G.B.O.)
schermen van persoonsgegevens. Deze wet regelt de relatie tussen
De wet is van toepassing op gede patiënt en de zorgverlener. In
autoriseerde gegevensbestanden
de W.G.B.O. is een aantal regels
en op de handmatig gevoerde
vastgelegd dat betrekking heeft
bestanden die met het oog op
op rechten en plichten van zowel
doeltreffende raadpleging, syste- a. de patiënt als b. de zorgverlener.
a.1. Plichten van de patiënt:
matisch zijn aangelegd.
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●

●

de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en
volledig op de hoogte stellen
van zijn problematiek.
de patiënt moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en diens adviezen
opvolgen.

a.2. Rechten van de patiënt:
In het kader van het begrip privacy
is de volgende regel van belang:
De patiënt heeft recht op
bescherming van zijn privacy.
De zorgverlener moet de privacy
van de patiënt beschermen en
bewaken. Medische behandeling
mogen alleen worden uitgevoerd
als niemand anders deze kan waarnemen, tenzij de patiënt hiermee
instemt. Het medisch dossier is
alleen ter inzage van de zorgverlener en degene die betrokken
zijn met de behandeling.
Na het overlijden hebben derden
ook geen recht op inzage van het
medisch dossier, tenzij de patiënt
daar uitdrukkelijk toestemming
voor heeft gegeven of als de wet
de zorgverlener daartoe verplicht.
b.1. Plichten van de zorgverlener:
Er zijn enkele regels opgesteld
over de plichten van de zorgverlener. Ook hier beperk ik me tot
twee regels, die betrekking hebben op het onderwerp privacy.
● De zorgverlener is verplicht
om privacy van de patiënt te
beschermen. De zorgverlener
dient erop toe te zijn dat geen
informatie aan derden worden
verstrekt.

>>
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●

In de volgende gevallen mag de
zorgverlener informatie over een
patiënt aan derden verstrekken:
1. Ten behoeve aan wetenschappelijk onderzoek of
statistiek.
Indien de patiënt duidelijk
bezwaar heeft gemaakt tegen
het verstrekken van gegevens
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, dan mogen
deze ook niet worden gegeven.
2. Als de patiënt niet in staat is
om toestemming te geven.

Verband

Privacy door de Vereniging
Gipsverbandmeester
Nederland

De rol van de gipsverbandmeester
ten aanzien van het waarborgen
van de privacy van de patiënt op
de gipskamer wordt besproken
aan de hand van de “Beroepscode
voor de gipsverbandmeester en
de aspirant-gipsverbandmeester.”
● Hij/zij dient rekening te houden
met de waarden en normen
van de patiënt.
● De gipsverbandmeester dient
ook rekening te houden met
de behoefte aan privacy van de
zorgvrager.
b.2. Rechten van de zorgverlener:
● De gipsverbandmeester dient
De zorgverlener heeft ook zijn
professioneel om te gaan met
rechten. Zo staat in de W.G.B.O.
ethische kwesties en maakt
vermeld, dat de zorgverlener het
daarbij gebruik van regels die
recht heeft om verzoeken van de
opgesteld zijn vanuit de orgapatiënt te weigeren.
nisatie van de instelling en van
de wetgeving.
Verder staat nog in de W.G.B.O.
dat handelingen in het kader van
Aspecten met betrekking tot de
de behandelingsovereenkomst
beroepsuitoefening
buiten gehoor en gezichtsveld
● In het beroepsmatig handelen
van derden dient plaats te vindient de gipsverbandmeester
den, tenzij de patiënt met hun
zich integer te gedragen en de
aanwezigheid heeft ingestemd.
feiten die hem tijdens zijn uitEr zijn 2 uitzonderingen:
oefening van zijn beroep ter
1. Als de persoon beroepsmatig
kennis komen vertrouwelijk
bij de behandeling betrokte behandelen.
ken is (bv. co-assistent).
● De gipsverbandmeester behan2. Als er toestemming voor
delt de patiënt met alle respect
een verrichting vereist is,
die hij verdient.
(bv. ouders van een kind).
● De gipsverbandmeester dient
De overheid en privacy
maatregelen te nemen om te
In het algemeen deel van de
voorkomen dat zaken die niet
erkenningeisen, bescherming van
voor derden bestemd zijn
de persoonlijke levenssfeer, zijn de
waarneembaar zijn.
volgende bepalingen opgenomen ● De gipsverbandmeester heeft
die beschermd zijn voor de algeeen geheimhoudingsplicht.
mene ziekenhuizen.
● Het ziekenhuis draagt er zorg
Relatie tot de patiënt
voor dat de bescherming van
● De gipsverbandmeester stelt de
de persoonlijke levenssfeer van
belangen van de patiënt centraal
de patiënt zoveel mogelijk in
en hoort rekening te houden
acht wordt genomen.
met de levensbeschouwelijke
● Het ziekenhuis draagt er
opvattingen van de patiënt.
zorg voor dat een regeling
● De gipsverbandmeester verzater bescherming van persoonsmelt alleen die gegevens die
gegevens wordt opgesteld.
voor de behandeling van de
● Het ziekenhuis draagt er zorg
patiënt noodzakelijk zijn.
voor dat geen informatie over de
patiënt aan derden wordt gege- Architectuur en privacy
ven zonder zijn toestemming.
Zoals men ziet is er in de wet veel
vastgelegd over privacy. Wat echter
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ook een rol speelt m.b.t. privacy:
wat maakt een ziekenhuis tot een
ziekenhuis en hoe moet het bouwwerk er dan uitzien? In de loop
van de tijd zijn de antwoorden
hierop anders geworden.
Nauwkeuriger gezegd: de antwoorden worden gezocht in
nieuwe kennisgebieden waarbij
oude beproefde inzichten echter
niet verloren gegaan zijn. Dat
maakt een ziekenhuis tot een
uiterst complex bouwwerk.
In de bouw houdt men rekening
met de privacy voor de patiënt.
In Nederland zijn geldende bouwnormen steeds meer rekening
gaan houden met de privacy van
de patiënt. Vroeger werd veel aandacht besteed aan de functionaliteit van een gebouw of ruimte.
Tegenwoordig zal de architect
pogen in zijn ruimtelijk planontwerp tegemoet te komen aan
de eisen op het gebied van privacy.
In een artikel over “Privacy in
de gezondheidszorg” wordt de
ruimtelijke belevingswaarde als
volgt beschreven:
● Mensen moeten zich in het
functionele gebruik van deze
ruimtes niet gehinderd voelen,
maar juist gestimuleerd.
● De ruimtelijke belevingswaarde wordt sterk bepaald
door de vorm van de ruimte,
aanwezigheid van deuren en
ramen, behang en meubilair.
De ideale situatie

Wat betekent dit bovenstaande
gedeelte voor de praktijk? Hoe
kunnen we de privacy voor de
patiënt op een gipskamer zoals
deze beschreven staat in de wet
waarborgen? Aan de hand daarvan zal een ideale situatie worden
beschreven. Dit wordt gedaan aan
de hand van drie onderwerpen:
1. accommodatie,
2. behandeling/benadering en op
3. organisatie-niveau.
1. Accommodatie
● De behandelruimtes:
Deze dienen gesloten en gescheiden te zijn van andere ruimtes.
Een ruimte waar men de totale

●

●

patiëntenzorg kan verrichten.
Een ruimte waar alles gegevens
van die patiënt verwerkt wordt.
De technische ruimte:
Deze dient separaat en centraal
gelegen te zijn. Zo voorkomt
men onrust en drukte op een
gipskamer waar patiënten zorg
plaats vindt.
De receptie en opvang:
Deze dient ook separaat gelegen
te zijn. Een opvang waar een
secretaresse of assistente de
patiënten verder zal begeleiden.

2. Behandeling en benadering
Het creëren van een-op-een
situatie:
de patiënt zal zich sneller op
zijn gemak voelen indien een
gipsverbandmeester met
hem/haar alleen bezig houdt.
● Adaptief en patiëntvriendelijk,
rekening houdend met: sekse,
cultuur, ras, huidskleur of
afkomst, religie of geloofsovertuiging, levensovertuiging,
geaardheid, leeftijd en ethische
normen.
●

3. Organisatie
● Afstemming afspraken op
bezetting ruimtes en personeel.
● Ontvangst en begeleiding
patiënten voorafgaand aan
behandeling.
● Artsen spreekuur in separate
ruimte.
● Creëren van een gemengd
team: man/vrouw, oud/jong,
allochtoon/autochtoon.
In oktober 1996 heeft het college
voor ziekenhuisvoorzieningen de
“Bouwkundig functionele maatstaven ten behoeven van nieuwbouwplannen voor poliklinische
behandeling in een algemeen ziekenhuis” vastgesteld.
De richtlijnen waaraan een ideale
gipskamer aan moet voldoen
worden door het college als volgt
weergegeven:
Capaciteit:
In het “Compendium maatstaven poliklinische behandeling”
gaat men voorlopig uit van ten
hoogst 4.000 behandelingen per
behandeltafel per jaar.
>>
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Technische eisen:
De ruimte moet met het bed toegankelijk zijn. Men dient rekening te houden met bedden met
een buitenmaat van 1,0m bij
tenminste 2,3 m.
Afmeting behandelruimte:
Voor de eerste behandeltafel
bedraagt de nuttige oppervlakte
van 24 m2. Elke behandeltafel
meer wordt de ruimte met 12m2
vermeerderd.
Douche ruimte:
De nuttige oppervlakte maat
bedraagt 8 m2. Men dient rekening te houden met mensen die
liggend op een brancard onder
de douche gewassen kunnen
worden. Tevens dient de douche
ruimte te zijn voorzien van een
voorruimte en rondom de douche
hangt uiteraard een douchegordijn.
Administratie kamer:
De nuttige oppervlakte voor deze
kamer is 12m2. In deze ruimte
zal de arts en gipsverbandmeester
zijn administratie verrichten, zo
blijven de gegevens buiten het
gezichtsveld van derden.
Technische ruimte gipskamer:
De nuttige oppervlakte voor de
technische ruimte bedraagt 15m2.
Wachtruimte:
Voor een zittende patiënt in een
stoel of rolstoel met beensteun
wordt uitgegaan van een nuttige
oppervlakte van ongeveer 2,5m2.
Voor een liggende patiënt zal
deze ruimte 3,5m2 bedragen.
Belangrijk is dat een patiënt, die
met een bed komt, niet zomaar
ergens op de gang komt te staan!
Deze ideale situatie zal niet
helemaal realiseerbaar zijn in
de praktijk. Door de vele behandelingen is een separate ruimte
niet altijd functioneel. Men
dient er echter naar te streven
dat de privacy van de patiënt
op een optimale manier wordt
gewaarborgd. Er zal een ideale
mix gemaakt moeten worden
tussen de functionaliteit van

de gipskamer en de wettelijke
bepalingen over privacy van
de patiënt.
De gipsverbandmeester heeft
als mens, maar ook als beroepsbeoefenaar, een groot aandeel
in het correct omgaan met de
privacy van zijn/haar patiënt.
Hij/zij dient bewust om te gaan
met dit onderwerp, het is o.a.
een kwestie van mentaliteit om
zorgvuldig met de patiënten en
diens gegevens om te gaan.

●

Het benoemen van verantwoordelijke binnen een team.
Deze voert het privacy beleid
in, handhaaft en bewaakt het.
Nicolle Houben,
gipsverbandmeester
Atrium Medisch Centrum
Parkstad
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
e-mail: houbie@home.nl

Literatuur
Conclusie

Tijdens het onderzoeken van
literatuur van dit onderwerp ben
ik me er van bewust geworden
wat privacy inhoudt en wat de
wettelijke bepalingen daar aangaande zijn. Al lijkt het voor de
patiënten vanzelfsprekend dat ze
in een openruimte behandeld
worden, zij hebben recht op een
eigen afgesloten ruimte waar ze
buiten het gezichts- en gehoorveld
van derden worden behandeld.

Dikke van Dale
Privacy in de gezondheidszorg (1990)
C.A.O ziekenhuiswezen 98/99
Wet geneeskundig Behandelingsovereenkomst
Wetgeving gezondheidszorg
De grondwet
Wetboek van strafrecht
Erkenningseisen voor algemene ziekenhuizen
Beroepscode voor de gipsverbandmeester en de aspirant-gipsverbandmeester (2004)
Bouwkundig functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen
Handboek bescherming persoonsgegevens
Patiënt, privaat en privacy (1990)
Strijd om eigen plek (1994)
De beleving van het verblijf in een algemeen ziekenhuis (1984)

Aanbevelingen

Iedere gipsverbandmeester kan
bij zijn eigen werkplek nagaan
waar de privacy te kort schiet.
Eenieder zal dan zelf nog zijn/
haar eigen aanbevelingen kunnen
benoemen die van toepassing
zijn op het eigen ziekenhuis.
● Invoeren van lessen over privacy tijdens de opleiding tot
gipsverbandmeester. Zo zal de
leerling-gipsverbandmeester
bewust worden, waar de patiënt
recht op heeft tijdens zijn behandeling op de gipskamer.
● Het geven van klinische lessen
over privacy.
● Het verrichten van een
praktijk-onderzoek.
Dit is als aanvulling op het
gemaakte literatuur onderzoek. In hoeverre zijn de
gipsverbandmeesters op de
hoogte van de gestelde regels
over de privacy?
● Opstelling van praktische
richtlijnen inzake wetgeving
en ethiek in relatie tot privacy
afgestemd op de regels van het
ziekenhuis.
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Daphne Jacobs

Stap voor Stap in de praktijk
Bijna drie jaar geleden werd de Stap voor Stap (SvS) methode geïntroduceerd in de lessen van
de Landelijk Opleiding Gipsverbandmeester (LOG). Een theoretische methode en het missen
van de link naar de praktijk gaf voor mij de doorslag in de keuze van het afstudeerproject.
Hoe zou die theoretische methode te vertalen zijn naar een praktisch bruikbare standaard?
De basis moet liggen in de SvS-methode, maar tevens de noodzaak van de theoretische achtergrond van PES/VAKK en het waarom. Want het gaat nu toch ook?

Op de gipskamer van de Sint
Maartenskliniek te Nijmegen
wordt sinds zeven jaar gewerkt
met een elektronisch patiënten
gipsdossier (EPGD). De gips
verbandmeesters vullen in dit
elektronisch dossier bijzonder
heden in van de gipsbehandeling
van de individuele patiënt.
Noodzaak van verandering
(verbetering/ uitbreiding) van dit
dossier lag in het missen van een
methodiek. Iedere gipsverbandmeester gebruikt dit dossier op
zijn/haar eigen manier. In deze
tijd van professionalisering, diagnosticeren en duidelijkheid is dit
echter niet meer voldoende!
Vraagstuk van het
onderzoek

Hoe kan in het kader van professionalisering van de beroepsgroep van gipsverbandmeesters
afstemming omtrent verpleegkundig diagnosticeren, verbeterd
worden van de theorie naar de
praktijk situatie?
De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook de theorie te
vertalen naar een praktisch uitvoerbare standaard, gericht op
het omgaan met (verpleegkundige) diagnosen op de gipskamer.
Het onderzoek heeft een verkennend karakter. Op basis van
bestudeerde literatuur is gekeken
naar wat mogelijk is binnen het
team en hoe dit op basis van het
reeds bestaande EPGD aan te
passen is om tot een eenduidige
methodische werkwijze te komen.
Een logische keuze is juist die
methodiek te keizen waar een

leerling-gipsverbandmeester in
geschoold wordt en welke op
landelijk gebied in vele vervolgopleidingen een grote rol speelt:
de Stap voor Stap methode.
Auteur van De Stap voor Stap
methode is Greet Noorda1. De
LOG heeft voor deze methode
gekozen omdat het goed past
binnen de (inter-) nationale
opvattingen over methodisch
handelen. Ook wordt er veel
waarde gehecht aan het denkproces achter het proces, deze
methode dwingt de student voor
het nemen van weloverwogen
besluiten.
De definitie van methodisch
handelen die in de SvS methode
gebruikt wordt is:
Methodisch handelen is het handelen volgens een vaste, weldoordachte manier om daarbij op een
zo effectief en efficiënt mogelijke
wijze het doel te bereiken dat me
voor ogen heeft, of nagestreefd
moet worden.
Verpleegkundig redeneren is het
denkproces binnen methodisch
handelen. Redeneren leidt tot
een besluit of gefundeerde keuze
voor een bepaalde diagnose,
interventie of resultaat. Dit wordt
ook wel verpleegkundige besluitvorming genoemd; er wordt niet
alleen een keuze gemaakt, deze is
ook ergens op gebaseerd.
Kritisch denken en meerdere
alternatieven afwegen speelt een
belangrijke rol. Hiervoor worden
gegevens verzameld, geanalyseerd
en beoordeeld.
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Binnen het verpleegkundig
proces zijn vier belangrijke beslismomenten te onderscheiden:
1.Verpleegkundige diagnose
In deze fase wordt de vraag
gesteld: “wat is er aan de hand?”
en “hoe komt dat?”.
De structuur van de verpleegkundige diagnose wordt in deze
gevormd door de PES-structuur.
En voor het bepalen ervan wordt
gebruik gemaakt van het VAKKmodel. Een en ander wordt later
in de tekst uitgelegd.
2.Beoogd verpleegkundig
resultaat
Het doel dat de gipsverbandmeester in samenspraak met de
patiënt wenselijk vindt of nastreeft,
wordt hierbij uitgewerkt.
3.Verpleegkundige interventies
Er wordt opgesteld hoe het resultaat zo effectief en snel mogelijk
te behalen is. In een planning
worden de diverse interventies
die noodzakelijk voor het behalen
van het resultaat zijn uitgewerkt.
4.Verpleegkundig resultaat
Een evaluatie op de voorafgaande
periode wordt gemaakt m.b.t. de
verpleegkundige diagnose, beoogd
resultaat en interventies.
VAKK en PES

Zoals eerder aangegeven worden
de diagnoses gevormd op basis
van a.VAKK en b.PES. Beide
methodes zijn een hulpmiddel
voor het formuleren van diagnoses, een leidraad. Onderscheid
ligt hierbij in het feit dat de VAKK
voornamelijk een bewustwording

is van het methodisch denken en
dat de PES een methode is voor
het verwerken van verpleegkundige diagnosen.
a.Het VAKK-model is onderverdeeld in vier stappen.
De V staat voor het verzamelen
van de gegevens aan de hand
van een ordeningsprincipe. Dit
principe berust op een aantal
zorgcategorieën.
De tweede stap is het analyseren
en interpreteren van de verzamelde
gegevens (A). De gvm beoordeelt
de samenhang en formuleert de
voorlopige diagnose.
Hierna wordt de voorlopige
diagnose bevestigd of weerlegd
door deze te toetsen bij de patiënt
en collegae, of literatuur/standaarden. Indien nodig
worden nog enige gegevens verzameld (K).
b. Ten slotte maakt de gvm
een keuze en stelt de best
passende diagnose.
Hij maakt hierbij gebruik van de
PES structuur.
In de PES structuur dienen drie
structurele elementen aanwezig
te zijn. Het gaat hierbij om:
● probleemomschrijving;
● etiologie van het probleem;
● symptomatologie van het
probleem.
De P verwijst naar reacties van
de persoon, gezin of gemeenschap op het gezondheidsprobleem, weergegeven in een
korte, duidelijke en exacte
beschrijving.
>>
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Gezondheidstoestand
Voorgeschiedenis

:

Bijzonderheden m.b.t. :
- Bewegingsapparaat :

De RUMBA-eisen worden hier
gehanteerd. Tevens wordt een
tijdsindicatie aangegeven waarbinnen het resultaat moet zijn
bereikt, bijvoorbeeld binnen
24 uur.

de volgende punten:
- het proces: het resultaat,
- het product: de weg waarlangs
aan het resultaat is gewerkt,
- de structuur: organisatie en
omgeving van het proces.

RUMBA-eisen:
Relevant
= relevant
Understandable = begrijpelijk
Measurable
= meetbaar,
observeerbaar,
waarneembaar
Behavioral
= in termen
van gedrag
Attainable
= bereikbaar,
haalbaar

Uiteindelijk worden de resultaten vastgelegd en desgewenst
diagnose(n), beoogde resultaten
of verpleegkundige interventies
bijgesteld. Tenslotte worden
evaluatiemomenten afgesproken.

- Huid en weke delen :
- Psychosociaal

:

- Groei en beweging

:

- Pijnbeleving

:

Verzamelen van gegevens
Indicatie

:

Operateur/ aanvrager :
Operatiedatum

:

Operatie

:

Zorgpad

:

Patiënt geeft aan na wissel van
het gips binnen 24 uur geen
klachten meer te hebben van
pols m.b.t. gipsimmobilisatie.

Behandeling
Datum

:

Immobilisatietechniek :
Wondbehandeling

:

Bepalen van de verpleegkundige interventies

Hier wordt een planning
gemaakt van de te ondernemen
interventies en deze worden
uitgevoerd. De gvm maakt een
afweging van interventies en
houdt hierbij rekening met de
aanvaardbaarheid, uitvoerbaarheid voor de patiënt, de eigen
capaciteiten en onderzoeksresultaten met betrekking tot deze
interventie.

Vervolgafspraak

:

Tussentijds doel

:

Behandeld door

:

De E staat voor etiologische
(veroorzakende) factoren en
beïnvloedende (determinerende)
factoren. Dit zijn interne of externe factoren die een bepaalde
invloed op de persoon uitoefenen
en bijdragen aan het ontstaan
en bestaan van het gezondheidsprobleem.
De etiologie speelt een belangrijke rol in het diagnosticeren.
Kennis van de achterliggende
factoren heeft effect op het zien
van de samenhang tussen verschijnselen van het probleem.
De S binnen staat voor symptomatologie en verwijst naar de
definiërende kenmerken van het
probleem. Het duidt op zowel
subjectieve verschijnselen (pijn,
moeheid ed.) als op objectieve
verschijnselen.
Symptomen komen meestal niet
afzonderlijk voor. Sommige kenmerken zijn heel typisch voor
een probleem; zij dienen perse

aanwezig te zijn wil men een
bepaalde diagnose kunnen stellen.
P: pijn onder gips
E: ingreep aan pols, ruimte in

gips, schuif- en drukkrachten
S: patiënt geeft aan pijn te hebben bij pols, niet wegdrukbare
roodheid, warmte
Beoogd verpleegkundig
resultaat

In deze fase wordt het doel dat
men samen met de patiënt
nastreeft bepaald.
Dit is afhankelijk van een aantal
beïnvloedende factoren o.a. de
ziekte, de omgevingsinvloeden
en hulpbronnen.
Ook moet de reële verwachting
voor het verpleegkundig resultaat
worden vastgesteld. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in
preventie, uitstel, oplossen of
stabiliseren van het probleem.
De rapportage dient aan een
aantal voorwaarden te voldoen.

De interventies richten zich (in
volgorde van belangrijkheid) op:
1 het beoogd verpleegkundig
resultaat,
2 het oplossen of verminderen
van de etiologische factoren,
3 de verschijnselen.

Toetsen aan de praktijk

Het voorafgaand verhaal geeft
een theoretisch beeld van het
werken met diagnosen, maar hoe
verloopt dit nu in de praktijk?
Om deze methode in de praktijk
te integreren heb ik eerst de wenselijke en feitelijke situatie op de
gipskamer SMK beschreven. Aan
de hand van deze beschrijvingen
kan ik een standaard ontwikkelen
op basis van de theorie passend
bij de praktijk van de gvm.

1.De feitelijke situatie
Voor het beschrijven van de
feitelijke situatie is een model
beschreven waarin duidelijk
gemaakt wordt wat de feitelijke
situatie is op de gipskamer van
Sint Maartenskliniek.
Gebruik is gemaakt van het model
van Donabedian die een model
heeft ontwikkeld waarbinnen drie
zorgaspecten zijn weergegeven.
Dit model sluit met name goed
aan bij de beroepspraktijk.
●

Uiteindelijk worden de interventies in overleg met de patiënt
vastgesteld en genoteerd.
●

Extra polsteren van processus
styloideus ulna.
Bepalen van de verpleegkundige resultaten

Hierbij wordt teruggeblikt op de
achterliggende periode, er vindt
een evaluatie plaats. Dit moet
worden gezien als een continue
proces. Er wordt beoordeeld op
15

●

Structuuraspecten: dit zijn
voorwaarde scheppende aspecten waarbinnen de zorgof hulpverlening plaatsvindt.
Centrale vraag is: wat heb ik
nodig om het doel te bereiken?
Procesaspecten: hieronder
wordt verstaan die aspecten
van de kwaliteitszorg die het
handelen van de zorg- of hulpverlener betreffen. Centrale
vraag is: wat moet ik doen om
het doel te bereiken?
Resultaataspecten: deze betreffen het resultaat van de zorg- of
hulpverlening. Centrale vraag
is: wat wil ik exact bereiken? >>

in dit

Verband

De standaarden en criteria
m.b.t. het onderzoek
a. Structuurstandaard
Op de afdeling zijn voorwaarden
aanwezig om verpleegkundig
proces m.b.t. diagnosticeren te
gebruiken/vast te leggen.

in de SMK werken met verpleegkundige diagnoses. Deze zijn
geformuleerd volgens de
PES/VAKK methode, verwerkt
in een standaard en toegespitst
op het werken op de gipskamer.

Criteria:

Het doel van dit implementatieplan is specifiek gericht op de
concreetheid van de Sint Maartenskliniek. Het omvat het structureel
invoeren van het werken met
diagnoses in het elektronisch
patiënten dossier in het kader van
kwaliteitszorg op de gipskamer.

- op de afdeling is een standaard
aanwezig/zijn meerdere standaarden aanwezig;
- op de afdeling is informatie
aanwezig over diagnosticeren
m.b.v. PES/VAKK;
- er dient tijd gereserveerd te
worden voor scholing;
- in het bestaande elektronisch
patiënten gipsdossier wordt
de standaard verwerkt;
- het invoeren van het werken
met diagnoses dient structureel
te zijn/gebeuren.
b. Processtandaard
De gipsverbandmeester bepaalt
de verpleegkundige diagnose volgens PES/VAKK methode en
noteert gegevens in de gipsstatus.
Criteria:
- het formuleren van de diagnose volgens vastgestelde
regels;
- de diagnose wordt bepaalt
door de gipsverbandmeester
die de patiënt behandelt/ gaat
behandelen;
- de gipsverbandmeester noteert
de diagnose in het elektronisch
patiënten gipsdossier.

Bestaande knelpunten op de
gipskamer en welke opgelost
moeten worden alvorens te
kunnen voldoen aan de standaard zijn:
- de standaard dient vastgelegd
te worden in het elektronisch
patiënten gipsdossier,
- het gebruik van deze standaard
bij iedere patiënt,
- de kennis bij alle medewerkers
van de gipskamer over methodisch diagnosticeren.
Tenslotte

De standaard wordt op korte termijn geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier, zoals dat
ziekenhuisbreed gebruikt wordt.
Alle gipsverbandmeesters werken
dan bij iedere patiënt met deze
standaard.
Literatuur

c.Resultaatstandaard
De verpleegkundige diagnoses
worden volgens vastgestelde
regels geformuleerd, vastgelegd,
uitgevoerd en geëvalueerd.

Criteria:
- het formuleren van de diagnose volgens regels/standaard;
- het vastleggen van de gegevens
in het elektronisch patiënten
gipsdossier;
- de uitvoering en evaluatie van
gestelde diagnose en interventie.
2.De wenselijke situatie
De wenselijke situatie voor het
werken met verpleegkundige
diagnoses op de gipskamer luidt
als volgt:Alle gipsverbandmeesters

Carpenito L, nursing diagnoses, application
to clinical practice 1999.
Gordon M, verpleegkundige diagnostiek,
proces en toepassing 1996.
Grijpdonk M, professionalisering en verpleegkunde, verpleegkundig consult
1996.
Hendriks L (et al) elementen van kwaliteitszorg CBO 1997.
Mc Closkey J, verpleegkundige interventies
1998.
1.Noorda G, Stap voor Stap 1999.
Schoenmaker (et al), regie van het primaire
proces 1999.
Stevens P, methodiek van het verpleegkundig handelen 1995.

Daphne Jacobs,
gipsverbandmeester
Sint Maartenskliniek
Hengstdal 3
6522 JV Nijmegen
e-mail:
gipskamer@maartenskliniek.nl
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VGNieuws
Bestuurssamenstelling

AVVV

Tijdens een goed georganiseerde
ALV op 25 maart jl. zijn de heren
Cor Feijten en Joris Ruhe herkozen
als bestuursleden met de portefeuille van respectievelijk PR en
financiën.
Dank aan de gastheer Jan
Lansbergen en het Diaconessen
Ziekenhuis in Meppel voor de
ontvangst. Ondanks de stroomstoringen een goed verlopen dag.
Zelf heb ik afscheid als secretaris
van de VGN afscheid genomen.
Na 19 jaar was het mooi geweest.
Ik schat dan ook in dat dit mijn
laatste bestuurlijke bijdrage aan
het vakblad In dit Verband als
secretaris is geweest. Collega Ron
Groenewegen (LUMC) neemt
mijn taken over en ik wens hem
daarin veel succes!
Mendel van Griethuysen (UMCU)
neemt de taak ledenactiviteiten
van Ron in het bestuur over.

Sedert onze aansluiting bij de
Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden
is meer en meer duidelijk geworden dat de AVVV de spreekbuis
is geworden van en naar het
ministerie van VWS.
Subsidiegelden worden steeds
meer met de tussenkomst van
de AVVV uitgezet in het veld en
ook de aankomende wijziging van
het verpleegkundige opleidingscontinuüm wordt uitgewerkt
door de AVVV en nadert zijn
voltooiing.
Het is in deze tijd van taakherschikking dan ook van het grootste
belang strategisch te kiezen voor
een duidelijke partner die veel
kan betekenen en dat houdt voor
de VGN de strategische keuze in
voor een verpleegkundige basis
voor de gipsverbandmeester.
Ook nu herregistratie in het
kader van de Wet BIG wordt
voorbereid zal de gipsverbandmeester zich moeten profileren
als verpleegkundige beroepsbeoefenaar.
De AVVV geeft de koepelstructuur
op. Aangesloten vereniging houden op te bestaan en gaan op in
platforms. Naar de mening van
het VGN bestuur is het opgeven
van de verenigingsstructuur niet
de meest voor de hand liggende
oplossing, in elk geval hecht het
VGN bestuur aan de eigen identiteit, hierin gesteund door uitspraken van de ALV.
In de toekomst zal de VGN dus
geen directe partner meer zijn
van de AVVV, maar op dossiers
zeker de samenwerking zoeken.

Secretariaat VGN
Frederik Hendriklaan 6
2242 KJ Voorschoten
Telefoon werk: 070 - 3592792
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
eric.schaft@planet.nl
r.m.groenewegen@lumc.nl
jruhe@zonnet.nl
renevanderlugt@versatel.nl
cdfeijten@zeelandnet.nl
l.h.riewoll@hetnet.nl
jwijma@bronovo.nl
mendelg@wanadoo.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. R.M. Groenewegen,
secretaris
dhr. J. Ruhe,
penningmeester
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. M. van Griethuysen,
ledenactiviteiten

Agenda

Bijscholingsdag over o.a.
Röntgenleer en functietesten.
Datum: 10 november 2006.
Plaats: UMC Utrecht.
Informatie volgt binnenkort via
de website en In dit Verband.
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Symposium: ‘Delftse Blauwe
Plekken’.
Datum 13 april 2007.
Plaats: Delft.
Informatie volgt binnenkort via
de website en In dit Verband.
Unie Zorg en Welzijn

De Unie Zorg en Welzijn zal meer
dan voorheen onze toeverlaat zijn
bij de contacten met de overheid
nu de AVVV dat steeds minder
wordt. Een belangrijk punt op
die agenda is de herijking van
het FWG systeem waar het de
gipsverbandmeester betreft.
Een tweede belangrijk punt is
de herregistratie en de Wet BIG.
Ook hierin vertegenwoordigt de
UZ&W de VGN belangen.
Site

Complimenten aan de ontwerpers
en bouwers van de nieuwe VGN
site! Het ziet er prima uit in een
mooie kleurstelling en lay-out.
In de toekomst zal ook het ledenbestand hieraan gekoppeld zijn
en ook ten dele door de leden zelf
beheerd gaan worden. Informatie
volgt, schrijf u nu in als lid en
ontdek de nieuwe VGN site!
Visitatie

Collega Christ van der Rijt liet op
inspirerende wijze zien hoe het
nieuwe Normenkader tot stand
was gekomen. Hij riep iedereen
op zich te laten (her)visiteren
volgens de nieuwe normen om
je op die manier te profileren als
gecertificeerd ziekenhuis. Je kunt
hiervoor terecht bij Christ van
der Rijt. Meer informatie op de
site en elders in dit blad!
Peter van den Berg
Secretaris van de VGN

VereniGingsNieuws
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Vanuit de schoolbanken

Scholingsdag Haarlem

De datum van de 3e scholingsdag
over de behandeling van distale
radiusfracturen is helaas nog
niet bekend. Door verbouwingen
in het Elisabeth Ziekenhuis
in Haarlem zijn vergader- en
congresruimten onbruikbaar.
Er wordt gezocht naar een oplossing. De deelnemers van deze
scholingsdag zijn bij de organisatie bekend en worden zo spoedig
mogelijk op de hoogte gebracht
van de nieuwe datum en locatie.
Erkenning opleiding
gipsverbandmeester CZO

In de maanden januari en februari
is vergaderd over het deskundigheidsgebied van de gipsverbandmeester. De materie is helaas
complexer dan verwacht en ik wil
geen concrete mededelingen doen
voordat alles zwart op wit staat.
De CZO commissie gaat ook de
eisen beschrijven waar een praktijkleerplaats aan moet voldoen.
Een belangrijk deel van de oplei-

ding vindt immers plaats op de
werkvloer: hier moet de opgedane
theorie in de praktijk worden
toegepast. Gezien de problemen
die regelmatig in de praktijk voorkomen zijn duidelijke eisen geen
overbodige luxe. Vragen die hier
beantwoord moeten gaan worden
zijn o.a.: “Kan in elk ziekenhuis
een gipsverbandmeester worden
opgeleid? Aan welke eisen moet
de werkbegeleider voldoen?
Hoeveel uren per week moet de
cursist begeleid worden”?
Ook dit belooft een boeiende
discussie te gaan worden. Het
uiteindelijke doel is de kwaliteit
van de opleiding (zowel het
theoretisch als ook het praktisch
gedeelte) te verhogen.
LOG actueel

De cursisten van de LOG 2004
hebben het theoretische gedeelte
bijna achter de rug; er resteert
alleen nog het literatuuronderzoek. Daarnaast vervullen de
cursisten ook hun externe stage.

Bij de presentaties van de LOG
2003 waren geen artsen aanwezig.
De afwezigheid van een medicus
werd als een gemis ervaren. De
begeleidingscommissie heeft zich
dit ter harte genomen en bij de
volgende presentaties zit er weer
een medicus achter de tafel, naast
twee gipsverbandmeesters.

De cursisten van de LOG 2005
zijn nu een half jaar gevorderd
met hun opleiding.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt, voorzitter
opleidingscommissie VGN

Winnaar van “Golden Lister Award”!
Ook dit jaar was het weer spannend wie de “Golden Lister” in de
wacht zou slepen! Een aantal zwaargewichten stonden genomineerd
voor deze prijs, zoals:
Maarten Haneveer,
René van der Lugt,
Ruud Hiensch,
Helmie Cornelissen en
Régis Logghe.
Truus, Wim en Jeroen hadden er weer hun handen vol
aan. Uiteindelijk bleek toch
te zijn uitverkoren:

René van der Lugt
Gefeliciteerd en welkom in
de eregalerij der winnaars
van de “Golden Lister” !

Nieuwe Website VGN van start!
Beste collegae, beste lezers,

Het is een volwaardige partner
geworden tussen e-mail en tijdschrift.

aan de ALV jongstleden te Meppel.
Hier werd de promo gegeven van
de nieuwe www.vgned.nl.

Het idee om dit te doen via de
digitale snelweg is een goede
gedachte geweest.
Het was september 2000, toen
de eerste website van de VGN
het levenslicht zag.

Maar zoals alle dingen, raakt ook
een website uiteindelijk verouderd
en niet meer conform een snel
moderniserende samenleving.
De oude site “pimpen” of wat
opleuken door “bling-bling”
was geen oplossing.
Dus werd er besloten een nieuwe
site te ontwikkelen, die er niet
alleen goed uit zou zien, maar ook
een meer interactief karakter zou
hebben.

Behoudens een totaal veranderde
lay-out, zijn er een groot aantal
nieuwtjes aan toegevoegd.
De site is niet alleen tweetalig
geworden (aan verdere vertalingen
wordt nog hard gewerkt), maar
bevat ook een besloten leden deel.
Leden kunnen zich via de site
aanmelden, om vervolgens inzage
te krijgen in de ledenpagina’s, alsook te kunnen discussiëren in het
besloten forum.

Inmiddels heeft deze site na bijna
6 jaar ons allen een goede dienst
bewezen en leden dichter bij elkaar
gebracht. Ook is volgens verwachting de communicatie hierdoor
sterk verbeterd.

In samenwerking met L’Automation (een bedrijf in webbuilding)
werd uiteindelijk een geheel
nieuwe website geboren.
De primeur van deze nieuwe professionele site werd toebedeeld

Toekomstige leden melden zich
aan via de pagina “Vereniging” en
zullen na verwerking via de secretaris van de VGN ook worden
geautoriseerd voor het ledendeel
én forum.

Ik kan me nog zeer goed voor de
geest halen, de lancering van onze
eerste website: www.vgned.nl.
In een bestuursweekend werd
besloten om de communicatie
naar de leden en geïnteresseerden
te verbeteren.
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Tot slot is het nog mogelijk om
via de Webmaster toestemming
te krijgen om zelf onderdelen van
de site en/of artikelen te onderhouden. Men wordt dan bevorderd tot “Auteur” of “Publisher”.
Uiteraard wens ik u allen, mede
namens het bestuur, veel surfplezier maar toch ook een actieve
deelname, zodat deze website
niet alleen up-to-date zal zijn,
maar ook nog jaren mee kan!
Groetend,
Cor Feijten, gipsverbandmeester
Bestuurslid PR/Voorlichting
Tevens webmaster:
www.VGNed.nl

Afscheidsspeech van de secretaris
Wat moet je nou zeggen bij je
afscheid heb ik me verschillende
keren afgevraagd na 19 jaar verschillende functies in en rond het
VGN bestuur. Ik heb geleerd dat
kort het beste werkt, je houd dan
aandacht.
Iedereen zegt natuurlijk het altijd
met plezier te hebben gedaan. Ik
kan zeggen dat dat niet altijd het
geval was. En dat ik me ook geregeld het hoofd wel heb gebroken
over netelige kwesties. Leuk? Nee
niet altijd, maar boeiend? Ja.
Ik heb met hele goeie mensen
kennis mogen maken. Binnen
de vereniging maar zeker ook
daarbuiten. Leden van andere
beroepsorganisaties, ministeries,
vakbonden en medici.
Ik heb mezelf kunnen en mogen
ontwikkelen, een groei doorgemaakt als gipsverbandmeester,
maar zeker ook als bestuurder
van een beroepsvereniging.
Ik heb het vak van de gipsverbandmeester mogen leren van Bill
Dronkert en Cor Schenk, voor mij

belangrijke gipsverbandmeesters.
Ik heb studenten mogen begeleiden, doe dat nog steeds en vind
het boeiend om iets van mijn
kennis en kunde over te kunnen
dragen.
Ik heb het besturen kunnen leren
met Jan Cees Reijnders. Uren
samen doorgebracht, broedend
op strategie en effect.
Ik heb de vereniging nog gekend
toen alles nog niet zo geregeld
was. Ook nu moet er nog veel
worden geregeld, maar de sfeer
van de actiegroep is inmiddels
niet meer zo. In die tijd moest
de plek worden veroverd, soms
met de voet tussen de deur.

Ik ben dankbaar voor iedereen
die vertrouwen in me heeft gehad
gedurende mijn bestuursperiode.
Dank voor de mooie woorden
die ik per e-mail al kreeg vooruitlopend aan de ALV.
Dank aan het huidige bestuur die
mij waardeerden ondanks mijn
soms dominante aanwezigheid.
Ik vertrek met het idee dat ik iets
heb kunnen betekenen voor deze
beroepsgroep.
Ik heb het met hart en ziel gedaan.
Peter van den Berg

Ik ben in een aantal opzichten
milder geworden, er zijn meer
wegen die naar Rome leiden.
Mijn streven naar perfectie blijft
voor mij van belang, alles moet
maximaal gebeuren. Dat heeft
me veel tijd en energie gekost,
maar ook veel voldoening opgeleverd.

Nieuwe secretaris
Tijdens de laatste Algemene
Ledenvergadering ben ik benoemd tot uw nieuwe secretaris
van uw beroepsvereniging.
Even heb ik wel getwijfeld toen
de voorzitter mij benaderde of ik
de taken van Peter van den Berg
wilde overnemen, want om het
op hetzelfde niveau te doen als
Peter is een taak die je moeilijk
kunt evenaren.

kundige op de afdeling Orthopedie en Spoedeisende Hulp, op
de afdeling Sales & Marketing
bij 3M en natuurlijk als gipsverbandmeester.

Sinds december 2005 ben ik
hoofd van de gipskamer in het
L.U.M.C. te Leiden. Een erg
boeiende werkplek met leuke
collega’s.

Dat ik me in wil zetten voor
de vereniging is omdat ik het
buitengewoon belangrijk vind
dat de beroepsgroep in de wirwar
van regelgeving en organisaties
zich staande moet zien te houden. Hiervoor zijn enthousiaste
mensen nodig die plaats nemen
in bestuur, commissies en werkgroepen om onze stem te laten
horen.

De afgelopen 27 jaar ben ik
werkzaam geweest binnen de
gezondheidszorg: als verpleeg-

Ik hoop dat ik in mijn bestuursfunctie hier ook een substantiële
bijdrage in kan leveren.
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Maar ook u als leden hebben
we hard nodig als klankbord.
Schroom dan ook niet om contact te leggen met een van de
bestuurleden als u ergens mee zit
of tegen een probleem aanloopt.
Te vaak wordt het wiel steeds
weer opnieuw uitgevonden.
Kom naar de ledenvergaderingen, bijscholingsdagen, congressen en refereeravonden en bezoek
de website om met collegae van
gedachten te wisselen.
Graag tot ziens,
Ron Groenewegen,
secretaris van de VGN
e-mail:
r.m.groenewegen@lumc.nl
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VGN Visitatiecommissie
Helmond, april 2006
Geachte heer/mevrouw,
Na in 2005 een normenkader te hebben ontwikkeld, zijn we nu weer toe aan
visiteren, “hervisitatie.”
Diegene die de eerste ronde niet hebben meegemaakt, maar nu graag gevisiteerd
willen worden, krijgen nu de kans om zich alsnog op te geven voor de tweede
ronde.
Al diegenen die al gevisiteerd zijn, kunnen nu opnieuw gevisiteerd worden.
Het normenkader zal dienen als richtlijn voor de visitatie. Momenteel wordt
er door een commissie het normenkader omgezet in een visitatie-instrument
dat u toegezonden krijgt en dat u ingevuld terug moet sturen aan de visitatiecommissie.
Ook wordt door diezelfde groep beoordeeld of de gipskamer die gevisiteerd
is een certificaat kan krijgen.
De normen die samen met TNO zijn ontwikkeld worden beoordeeld en
omgezet in weegfactoren. Voldoet een gipskamer aan alle criteria of kan
op korte termijn daaraan worden voldaan dan kan overgaan worden tot het
uitreiken van een certificaat aan de gipskamer die gevisiteerd is.
De voorstellen zoals boven beschreven, worden natuurlijk eerst voorgelegd aan
het bestuur en zullen na goedkeuring worden ingevoerd. Het is de bedoeling om
te beginnen met die ziekenhuizen die 5 jaar geleden als eerste zijn gevisiteerd.
Dit jaar zal er eerst een aantal pilot-visitaties zijn en na afloop van de pilot
zullen de resultaten eerst besproken en evt. bijgesteld worden om vervolgens
te starten met opnieuw een cyclus van 5 jaar waarin alle ziekenhuizen worden
gevisiteerd.
Het certificaat zal in overleg met het bestuur worden ontwikkeld en daarna
worden gedrukt.
Wanneer u voor de eerste keer of nogmaals gevisiteerd wil worden dient u
dit kenbaar te maken aan ondergetekende.
Vermeld hierbij:
- naam ziekenhuis (Is uw ziekenhuis gefuseerd geef dit dan aan, ook als er
dan op meerdere locaties gevisiteerd moet worden!)
- adres
- telefoonnummer, algemeen en gipskamer
- e-mail adres van de gipskamer
- uw naam.
Uw reactie kunt u sturen naar:
St. Anna Ziekenhuis
t.a.v. gipskamer
Christ van de Rijt, Landelijk coördinator visitatiecommissie
Postbus 90
5660 AB Geldrop
telefoonnr: 040-2864309
e-mail: christvanderijt@wanadoo.nl
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Langer dan een jaar ziek en wat dan?
Regelmatig krijgen wij vragen
van leden die dit jaar langer dan
een jaar ziek zijn. Zij willen weten
wat dit voor de uitbetaling van
hun salaris betekent.
Op 1 januari 2003 is de Wet verlenging doorbetalingsverplichting
bij ziekte in werking getreden.
Als gevolg hiervan moeten werkgevers nu ook in het tweede
ziektejaar van werknemers die
op of na 1 januari 2004 ziek zijn
geworden, 70% van het loon
(voor zover het loon niet meer
bedraagt dan maximum dagloon
van € 3.633,50 per maand)
doorbetalen. De wet zegt overigens niet dat er maar 70% in het
tweede jaar betaald mag worden.
De reïntegratieverplichtingen uit
de Wet Verbetering

Poortwachter zijn ook in het
tweede ziektejaar van toepassing.
Gezien de gewijzigde wetgeving
en het vorig jaar afgesloten Sociaal
Akkoord (totale uitkering bij ziekte
maximaal 170% over de eerste
twee ziektejaren) was het nodig
om nieuwe (CAO-) afspraken te
maken. Zolang die er niet zijn,
gelden de afspraken zoals die in de
van toepassing zijnde CAO staan.
In de CAO Ziekenhuizen is
afgesproken dat 12 maanden
100% en vervolgens 12 maanden
70% van het brutoloon wordt
betaald. Tijdens de reïntegratieperiode worden de gewerkte uren,
scholingsuren en stage-uren 100%
uitbetaald. Dit moet dan wel zijn
opgenomen in het reïntegratie-

plan. De termijn van twee jaar
telt vanaf januari 2004. Een verlaging naar 70% gaat niet eerder
in dan op 1 januari 2006.
In de CAO academische ziekenhuizen is ook een verdeling van
12 maanden 100% en 12 maanden 70% afgesproken. Als sprake
is van reïntegratie, dit wil zeggen
een reële arbeidsprestatie of
opleiding in het kader van reïntegratie, wordt over die uren 100%
betaald. De werknemer die in
zijn tweede ziektejaar tenminste
50% werkt ontvangt over de resterende ziekte-uren 85%
in plaats van 70%. In deze CAO
treden de nieuwe regels per 1 juli
2005 in werking en ze gelden
voor medewerkers die op of na
1 juli 2004 ziek zijn geworden.
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In de CAO Verpleging & Verzorging is afgesproken dat in het
eerste ziektejaar 100% wordt uitbetaald. Voor het tweede ziektejaar is de afspraak min of meer
gelijk aan die van de CAO ziekenhuizen, alleen wordt in het eerste
ziektejaar een periodieke verhoging
toegekend. De ingangsdatum is
1 januari 2005.
In de CAO Thuiszorg en de
CAO Sport is afgesproken dat
er in het tweede ziektejaar 70%
wordt betaald. Deze regeling gaat
eveneens in per 1 januari 2005.
Simonne de Zwart
Bestuurder
[Bron: Special De Unie Zorg en
Welzijn, voorjaar 2005]
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Naar de rechter

Ontslag op staande voet
Een werknemer die grof in de fout gaat, riskeert ontslag op staande
voet. Je baan behouden lukt zelden. Maar soms kan De Unie zaken
zoals WW-uitkering wel voor je regelen. Bij Bart Vegter* leidt het
ontslag op staande voet zelfs tot een flinke impuls voor zijn carrière.

Na zijn studie HEAO begint Bart
bij een verzekeringsbedrijf. Bij zijn
beoordeling wordt hij gekenschetst
als een ‘allround adviseur die uit het
goede hout is gesneden en een voorbeeld
is voor zijn collega’s…’ Maar zijn carrière neemt een wending. Terug van
vakantie komt hij op gesprek bij zijn
directeur en een personeelsfunctionaris. Zijn directeur is verbijsterd omdat
in Bart’s bureaulade tijdens diens
vakantie een stapel onafgewerkte
zaken is aangetroffen. Dat leidt tot
een onderzoek met als uitkomst een
waslijst van punten die niet in orde
zouden zijn. Aan Bart de keus: hij
kan binnen 24 uur instemmen met
een ontslagregeling zonder vergoeding, maar waarbij de WW-uitkering
veiliggesteld is. Ofwel ontslag op
staande voet. Het voorstel zou ‘niet
onderhandelbaar’ zijn.
Ontbindingsverzoek

De Unie bericht aan de werkgever
dat er geen dringende reden voor het
ontslag op staande voet is en dat het

Ontslag op staande voet

Het arbeidsrecht kent de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst
met onmiddellijke ingang op te
zeggen bij een dringende reden.
De wet geeft een niet uitputtende
opsomming van dringende redenen (diefstal, bedreiging, etc.) en
in de rechtspraak zijn toetsingscriteria ontwikkeld. Een dringende
reden moet onverwijld aan de
werknemer worden meegedeeld.

voorstel geen recht doet aan de staat
van dienst van Bart. Er volgen besprekingen, correspondentie en onderhandelingen, maar partijen komen
geen stap verder.
Bart zit zonder inkomen en heeft
daarmee een spoedeisend belang voor
een rechterlijke uitspraak op korte
termijn. Hij vordert loon vanaf de
ontslagdatum.
De werkgever dient een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in: voorzover
de arbeidsovereenkomst nog zou
bestaan, verzoekt de werkgever aan
de rechter om deze te ontbinden.

tijen is onherstelbaar verstoord en dat
rechtvaardigt een ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. De rechter
vindt dat het verzekeringsbedrijf een
verwijt gemaakt kan worden van de
ontstane situatie en kan zich niet aan
de indruk onttrekken dat Bart het
slachtoffer was van een ongewenste
situatie op kantoor die de werkgever
heeft laten voortbestaan. De zaak
legt Bart geen windeieren: de rechter
kent aan hem bij ontbinding van
de arbeidsovereenkomst een schadevergoeding toe van meer dan 50.000
euro.

Vonnis

Bart Vegter is nu franchisenemer
van een hypotheekadviesbureau.
Zijn loopbaanperspectief ziet er
goed uit.

De kantonrechter behandelt beide
zaken gelijktijdig. Bart wordt in het
gelijk gesteld: de rechter vindt dat het
een chaos op kantoor is. De werkgever kan Bart niet zomaar verwijten
dat er nog werk ligt. De loonvordering wordt toegewezen.
Ook wijst de rechter het voorwaardelijke ontbindingsverzoek van de
werkgever toe: de relatie tussen par-

Soms is het toegestaan dat de
werkgever tijd neemt om de zaak
te onderzoeken. Bij protest tegen
een ontslag op staande voet roept
de werknemer de vernietigbaarheid van de opzegging in en kan
hij loon en wedertewerkstelling
vorderen. Bij ontslag op staande
voet staat er veel voor een werknemer op het spel: niet alleen
het verlies van zijn baan, loon en
recht op WW, maar ook dreigt

* In verband met de privacy is de naam van het Unielid gefingeerd.
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een eventuele aan de werkgever
te betalen schadevergoeding. Het
is absoluut raadzaam om bij ontslag op staande voet onmiddellijk
juridisch advies in te winnen.
Sybille Jongen,
arbeidsjurist De Unie
[Bron: Unie magazine nr.3 2005]

Jaargang 16, april 2006

Voor u gelezen

Roken versnelt celdeling
Dat roken slecht voor je longen is, weet iedereen. Maar wat er door die sigarettenrook
precies gebeurt met het zogenoemde longepitheel, de bedekkende laag in de longen,
is minder goed bekend.
Onderzoek bij de afdeling Longziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) heeft nu een tipje van de sluier opgelicht: in lage concentraties kan sigarettenrook zorgen voor een versnelde epitheelceldeling die in een proefopstelling tot versneld
herstel van expres gemaakte wondjes leidt.
“Dat klinkt misschien positief ”,
zegt prof. dr. Pieter Hiemstra,
“maar die overdreven celdeling
– waardoor ook wonden sneller
helen – wordt in verband gebracht
met het ontstaan van COPD en
longkanker.”
Bij longkanker is een genetische
mutatie (door de rook) weliswaar
de eerste oorzaak, maar een versnelde groei van de tumor doet
de patiënt natuurlijk geen goed.
Bij COPD oftewel chronischobstructieve longziekten, zoals
long-emfyseem en chronische

bronchitis, draagt een overdreven
wondherstel mogelijk ook bij aan
de ziekte.
De onderzoekers kweekten cellen
uit een commercieel verkrijgbare
longkankercellijn en uit gezonde
epitheelcellen die afkomstig waren
van operatief verwijderde longen
van longkankerpatiënten. Met
behulp van een soort glazen spuit
werden sigaretten opgerookt in
ongeveer acht lange ‘halen’. De
rook uit de spuiten bubbelde
vervolgens door een vloeistof

en liet daar zijn sporen na. De
doorrookte vloeistof werd na
enige bewerkingen losgelaten
op de celkweken.
Het effect van de rook was
afhankelijk van de dosis. Bij een
lage dosering trad versnelde celdeling en wondheling op; bij een
hogere dosering raakten de cellen
zó beschadigd dat ze juist minder
snel deelden en dood gingen.
En welke dosering komt nu overeen met de hoeveelheid rook die
iemand binnenkrijgt als hij een
sigaret opsteekt? “Op het moment
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van diep inhaleren is er een hoge
piekdosering in de longen, maar
die neemt langzaam af. De lage
dosering uit ons onderzoek komt
waarschijnlijk wel overeen met
de praktijk, want we hebben de
rook opgelost in een hoeveelheid
vocht die ongeveer even groot is
als het dunne laagje vocht op het
longepitheel.”
Waarom de rook de celdeling
stimuleert, is nog niet helemaal
duidelijk. Waarschijnlijk stimuleren de oxidanten en andere
componenten in de rook een
receptor van een groeifactor
genaamd EGF. Dat is interessant
omdat deze EGF-receptor wordt
geremd door een nieuwe generatie
medicijnen tegen kanker.
De onderzoekers publiceerden
hun onderzoeksresultaten in
het novembernummer van
Respiratory Research.
[Bron: Cicero, blad uitgegeven door
het LUMC.]
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Angela Gozems

Zorg voor de klinische patiënt
Samen werken aan een betere kwaliteit en continuïteit van zorg
Streven naar kwaliteit en continuïteit is actueel binnen de gezondheidszorg.
In dit artikel wordt het onderzoek beschreven dat in het kader van de LOG
is uitgevoerd in het Meander Medisch Centrum (Meander) te Amersfoort.
Samenwerking en zorgoverdracht
zijn belangrijk voor het bereiken
van de beste kwaliteit en continuïteit van zorg. De deskundige
op het gebied van gipsimmobilisatie is de gipsverbandmeester.
Ten opzichte van de klinische
patiënten hebben wij een belangrijke taak om kwaliteit en continuïteit van zorg na te streven.
Dit moet gerealiseerd worden
op de gipskamer en buiten de
gipskamer om, namelijk op de
verpleegafdeling waar de patiënt
ligt. Het is onze taak om de verantwoordelijkheid voor de zorgverlening van de patiënt over te
dragen aan de verpleegkundigen.
Binnen het Meander vond deze
overdracht van verantwoordelijk
sporadisch plaats in de vorm van
een mondelinge overdracht.
Ik was van mening dat dit beter
geregeld zou moeten zijn en ben
mijn onderzoek begonnen.
Methode

Het doel van het onderzoek is het
ontwerpen van gestandaardiseerde,
schriftelijke zorgoverdrachten
voor een aantal gipsverbanden.
Met behulp van deze zorgoverdrachten kan de gipsverbandmeester zijn/haar kennis/informatie duidelijk en
doelgericht overdragen aan de
verpleegkundigen op de afdeling.
Hierdoor zal de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening rond
de klinische patiënten met gipsimmobilisatie toe nemen Om tot
dit doel te komen is het onderzoek opgedeeld in drie fasen.

Fase I: Literatuur

In het beroepsprofiel van de gipsverbandmeesters staat omschreven dat zij de taak hebben om
knelpunten in de zorgverlening
te signaleren. Het is belangrijk dat
de gipsverbandmeester kritisch is
en blijft ten aanzien van zijn eigen
handelen en dat van collega’s.
Daarnaast heeft de gipsverbandmeester de taak om kennis en
specifieke aandachtspunten met
betrekking tot gipsimmobilisatie
over te dragen aan anderen disciplines.

Gipsimmobilisaties
1. spalken

Problemen
• wanneer te strak
• wat te doen bij drukplekken
• hoe lang moet de spalk om
• mag er belast worden op een spalk

2. circulaire gipsen

• wanneer te strak
• wat te doen bij drukplekken
• mag er belast worden, hoeveel %

3. afneembare gipsimmobilisaties • moeilijk om te doen
• wanneer om, wanneer af
• is pijn normaal
4. gipsbroeken

• moeilijk in de verzorging
• moeilijk met de stoelgang

Tevens blijkt uit de literatuur dat
zorgoverdracht of zorgoverleg
tussen verschillende disciplines
belangrijk is voor het bereiken
van de beste kwaliteit en continuïteit van zorg.
Beginsituatie
Er is gebruik gemaakt van
enquêtes en interviews om
inzicht te krijgen in de huidige
situatie rondom de klinische
patiënten. Alle verpleegkundigen
van de chirurgische en orthopedische verpleegafdelingen zijn
geënquêteerd. Uit deze enquêtes
is een aantal interessante uitkomsten naar voren gekomen.
Bijna alle verpleegkundigen
waren van mening dat zij te
weinig informatie van de gipsverbandmeesters ontvangen

• onhygiënisch
• drukplek gevoelig
• patiënt wordt heel afhankelijk
5. gipscorsetten

• moeilijk om te doen
• niet prettig voor de patiënt
• wanneer af, wanneer om

6. amputatiegips

• patiënt heeft veel pijn
• patiënt wil het eraf
• geen wondcontrole
• wanneer wondcontrole en gipswissel

(tabel 1). Zij geven verder aan
regelmatig problemen te ervaren
bij de zorgverlening aan patiënten
met gipsimmobilisatie (tabel 2).
Tenslotte hebben bijna alle verpleegkundigen aangegeven dat
zij graag schriftelijke informatie

Tabel 2
Welke problemen ervaren de
verpleegkundigen?
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Tabel 1
Vinden de verpleegkundigen dat ze voldoende informatie krijgen?

Nee
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werd door de verpleegkundigen
aan het dossier van de patiënt
toegevoegd.
Klinische lessen

4

Schriftelijk in dossier

Fase III: Evaluatie
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Tabel 3
Hoe willen de verpleegkundigen de
informatie krijgen?

willen ontvangen, zodat deze in
het persoonlijke dossier van de
patiënt gestopt kan worden
(tabel 3).
Naast de verpleegkundigen zijn
ook twee gipsverbandmeesters
geïnterviewd. Uit de interviews
komt naar voren dat de gipsverbandmeesters de patiënt en de
gegeven zorg uit het oog verliezen
als deze terug naar de afdeling gaat.
Het is niet mogelijk dagelijks alle
patiënten te bezoeken om de
zorg te coördineren. Wanneer
patiënten weer op de gipskamer
komen constateren de gipsverbandmeesters soms problemen
en/of complicaties die met de
juiste zorgverlening zich niet
voor hadden hoeven doen. Zij
geven aan dat deze problemen
zich vooral voordoen in de leefregels ten aanzien van een specifiek
gipsverband en vragen zich af of
er op de afdelingen voldoende
kennis aanwezig is.

Fase II:
De zorgoverdrachten

Met behulp van patiënteninformatiefolders en de protocollen
van de Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland is voor vier
gipsverbanden een gestandaardiseerde, schriftelijke zorgoverdracht ontworpen. De keuze
voor welke vier gipsverbanden is
gemaakt aan de hand van twee
criteria:
a. de gipsverbanden die door de
verpleegkundigen als meest
“moeilijk” worden ervaren
b. de gipsverbanden die regelmatig worden aangemeten bij

klinische patiënten (vanwege
de korte proefperiode).
De volgende gipsverbanden zijn
gekozen:
- spalk onderste (fig.1) en
bovenste extremiteit
- gipsbroeken (fig. 2)
- afneembare onderbeensspalk
Na het ontwerpen van de schriftelijke zorgoverdrachten is er een
proefperiode van 3 maanden
mee gewerkt. De gipsverbandmeesters gaven bij elke klinische
patiënt een schriftelijke overdracht mee. Deze overdracht

Om te inventariseren welke
mening alle betrokkenen hebben
ten opzichte van de ingevoerde
schriftelijke zorgoverdrachten is
na de proefperiode nogmaals een
enquêteronde gehouden onder
de gipsverbandmeesters en de
verpleegkundigen. Enige voorbeelden van uitkomsten op
enquêtevragen:
1. alle gipsverbandmeester en
95% van de verpleegkundigen
geven aan dat de vormgeving,
plaatjes en tekst van de zorgoverdrachten duidelijk en
overzichtelijk zijn,
2. alle verpleegkundigen en 6
van de 7 gipsverbandmeesters
geven aan dat de informatieoverdracht beter geregeld is,
3. alle betrokkenen geven dat zij
het een verbetering vinden van
de kwaliteit en continuïteit
van zorg,
4. alle betrokkenen geven aan dat
zij in de toekomst door willen
gaan met de schriftelijke zorgoverdrachten.
Conclusies en
aanbevelingen

Zowel de gipsverbandmeesters
als de verpleegkundigen op de
afdeling ervaren het hebben van
een schriftelijke zorgoverdracht
als een verbetering in de kwaliteit
en continuïteit van zorg rondom
de klinische patiënten met gipsimmobilisatie.

Conclusie
Door een kennistekort en een
gebrek aan informatieoverdracht
zijn de verpleegkundigen niet in
staat de best mogelijk zorgverlening te bieden aan de klinische
patiënten met gipsimmobilisatie.
Informatie geven en adequaat
reageren op voorkomende problemen en/of complicaties blijken moeizaam te gaan. Er is geen
continuïteit in de zorgverlening
aan de patiënten. Alle betrokken
personen zijn van mening dat
een gestandaardiseerde, schriftelijke zorgoverdracht nuttig is.

Vanuit de literatuur kan onderbouwd worden dat het een taak
van de gipsverbandmeesters is
om de zorg over te dragen aan de
verpleegkundigen. Door de zorg
schriftelijk over te dragen creëer
je meer continuïteit. Uitgaande
van het bovenstaande is het dus
aan te bevelen aan de gipsverbandmeesters om:
- de schriftelijke zorgoverdrachten officieel in te voeren,
Figuur 1
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Figuur 2

- meer gestandaardiseerde
schriftelijke zorgoverdrachten
te ontwerpen,
- de overdrachten mondeling
toe te lichten. Op die manier
creëer je een contactmoment
om eventuele vragen uit te
wisselen.
Naar de verpleegkundigen toe is
het aan te bevelen om:
- gebruik te maken van de
schriftelijke zorgoverdracht
in de dagelijkse zorgverlening
aan de patiënt,
- hun kennis ten aanzien van
gipsimmobilisatie op peil te
houden,
- de patiënten persoonlijk van en
naar de gipskamer te brengen
om op die manier het persoonlijke contact hoog te houden
en de drempel voor het stellen
van vragen laag te houden.
Door het enthousiasme van alle
betrokkenen is besloten om de
schriftelijke zorgoverdrachten

officieel in te voeren. In het
Meander wordt op dit moment
met de zorgoverdrachten gewerkt
en daarnaast worden voor meerdere gipsverbanden nieuwe overdrachten ontworpen. Op deze
manier proberen we de informatieoverdracht zo breed mogelijk
te maken

Angela Gozems,
gipsverbandmeester
Meander Medisch Centrum
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
e-mail:
a.gozems@meandermc.nl
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Kostenbesparend verband voor vochtige
verzorging van kleine wonden
Speciaal voor kleine wonden is Suprasorb® H thin, het bekende hydrocolloïdverband
van Lohmann en Rauscher, nu ook leverbaar in nieuwe afmeting van 5 x 5 cm.
Suprasorb® H thin is een hydrocolloïdverband in het natte
wondverzorgingassortiment.
Het wordt toegepast op licht
exsuderende, oppervlakkige
wonden. Het nieuwe formaat
maakt kostenbesparend behandelen mogelijk: knippen is niet
meer nodig en de stukprijs is laag
– dus geen hoge behandelkosten.
De nieuwe 5 x 5 cm maat is voor
veel indicaties te gebruiken: voor
oppervlakkige, licht exsuderende
wondjes aan vingers en tenen, bij
postoperatieve behandeling van
minieme invasieve ingrepen, na
kleine excisies in de dermatologie,

temperatuur constant. Het zachte,
flexibele wondverband is als een
tweede huid te modelleren en
kleeft daarom ook perfect op lastig te verbinden plekken.

en bij lichte verwondingen als
schaaf- en snijwondjes of op
drukpunten.
Suprasorb® H hydrocolloïd
verband absorbeert overmatig
wondexsudaat, reguleert het
wondvocht en houdt de wond-

LOG 2003
Staand, van links
naar rechts:
Daphne Jacobs,
Tonny Kostermans, Sandra
Nieuwland, Marc
Hooimaaijers,
Sonja Bunt,
Stefan Kiefte,
Barbara Roberti,
Nicole Houben,
Chris Mewe.
Op de voorgrond,
van links naar
rechts: Eline
Zwaluwé, Jan
Bongaerts,
Angela Gozems,
Frits de Haas.
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Het zelfklevende verband is niet
alleen ‘dun’, het is ook in diverse
uitvoeringen leverbaar: voor matig
exsuderende wonden (standaard),
met een bredere kleefrand voor
moeilijke plekken (border), en in
een speciale vorm voor de huid
bij de stuit (sacrum).
Standaard Suprasorb® H in de
afmeting 10 x 10 cm is nu ook
leverbaar als 10-stuks verpak-

king. Dit verlaagt zowel de stuksprijs per patiënt als de voorschrijfkosten.
Meer informatie over Suprasorb®
H vindt u op het internet onder
www.lohmann-rauscher.nl of
door te bellen naar 036- 546 30 30.
Lohmann & Rauscher B.V.
Postbus 10117
1301 AC Almere

