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Van de redactie
Wellicht heeft u het wel gemerkt
dat de zomereditie van In dit
Verband niet is verschenen.
Reden hiervoor is dat er niet
voldoende kopij was om een
blad te vullen.
Deze uitgave is echter weer
goed gevuld door een aantal
erg boeiende artikelen.
Over de noodoproep van anesthesioloog Wouter Siemons om
deel te nemen aan een traumateam voor de opvang van slachtoffers van de aardbeving in Java
eind mei jl. hoefde men niet lang
nadenken. Men wist niet wat
men te wachten stond, wel dat
er grote chaos was met massa’s
slachtoffers op straat, een enorm
tekort aan medische zorg en
dringend behoefte aan zelfstandige traumateams. Dat laatste
was voor een aantal specialisten
uit de Isala Klinieken in Zwolle
de grootste drijfveer om op
31 mei jl. af te reizen naar het
rampgebied.

Op de gipskamer worden distale
radius fracturen behandeld door
gesloten repositie door middel
van tractie. Dit artikel, geschreven door René van der Lugt, beschrijft de verschillende methoden met hun voor- en nadelen.
Met de opkomende aandacht
voor osteoporose en het toenemende aantal fractuur en osteoporose poliklinieken wordt de
vraag naar botdichtheidmetingen
in de Nederlandse ziekenhuizen
steeds groter. Niet in ieder zieken-

huis is de capaciteit dermate
groot dat deze toename op te
vangen is, en sommige ziekenhuizen zijn zelfs nog helemaal
niet toegerust. Om toch te kunnen voldoen aan de toenemende
vraag kan de DXL Calscan uitkomst bieden. Dit apparaat

Sinds 2004 is de VGN in gesprek
met het CZO over erkenning van
de opleiding tot gipsverbandmeester. In een artikel worden het hoe,
wie, wat en waarom van het CZO
toegelicht. En wat is het belang
van deze erkenning voor de
beroepsgroep?

Een traumateam in Java
‘Wie goed doet,
goed ontmoet’
maakt in minder dan een minuut
tijd een scan van het hielbeen, de
calcaneus, die uitstekend geschikt
blijkt als meetpunt voor het risico
op pols-, heup- en wervelfracturen. Door de DXL Calscan toe te
passen als poortwachter voor de
DXA kunnen lange wachtlijsten
worden voorkomen en investering
in dure externe DXA-apparatuur
worden beperkt.
Frits de Haas en Chris Mewe
hebben in het kader van de opleiding tot gipsverbandmeester
een literatuuronderzoek gedaan
naar verschillende methoden van
voorlichten. Een erg praktisch
artikel waar we als collega`s ons
voordeel mee kunnen hebben op
de eigen werkvloer; het is ook
een oproep om te participeren
binnen een commissie om tot
een uniforme manier van voorlichting te komen binnen de
VGN.

Per jaar ontstaan in Nederland
ongeveer 75.000 fracturen bij
kinderen. Vrijwel de meeste zijn
simpel te behandelen en genezen
zonder restverschijnselen.
De voornaamste verschillen tussen het skelet van een kind ten
opzichte van een volwassene zijn
een dikker en actiever beenvlies
en groeischijven. Op grond hiervan is het kinderskelet in staat om
standsafwijkingen na fracturen te
corrigeren. Anderzijds kunnen er
als gevolg van fracturen door de
groeischijven verkortingen en
standsafwijkingen ontstaan.
Dr. Jan Douwes Visser, orthopedisch chirurg in het Wilhelmina
Ziekenhuis in Assen verhaalt op
zijn bekende enthousiaste manier
in het artikel over posttraumatische
afwijkingen bij kinderen.
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Daar er op de gipskamers steeds
meer aan wondverzorging wordt
gedaan heeft Jelle Wijma een verslag over wondgenezing in het
algemeen geschreven.
Als laatste een ingezonden artikel
over een speciale manier van behandelen van een femur fractuur
bij een pasgeborene, waaraan toch
bepaalde eisen worden gesteld.
Met vriendelijke groet,
Jelle Wijma
eindredacteur
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Een interview

‘We zijn gegaan omdat er een hulpvraag was
neergelegd’
Over de noodoproep van anesthesioloog Wouter Siemons om deel te nemen aan een traumateam voor de opvang
van slachtoffers van de aardbeving in Java eind mei 2006, hoefden ze alle zes niet lang nadenken.
Niet wetende wat hen te wachten
stond, wel dat er grote chaos was
met massa’s slachtoffers op straat,
een enorm tekort aan medische
zorg en dringend behoefte aan
zelfstandige traumateams. Dat
laatste was voor orthopedisch
chirurg Adriaan Mostert, anesthesist Harry Naber, anesthesieassistent Jan Dul, de OK-assistenten Cor Wellenberg en
Robert-Jasper Zoer, en recoveryverpleegkundige John Romkes
de grootste drijfveer om op 31
mei af te reizen naar het rampgebied.
Iedereen is op persoonlijke titel
meegegaan, maar er is met name
door toedoen van initiatiefnemer
Wouter Siemons, doelgericht een
OK-team gevormd dat het hele
traject van een operatie inclusief
de nazorg zelfstandig kon uitvoeren.

Doel, visie en structuur waren
duidelijk omschreven. Op basis
daarvan is het team samengesteld, met mensen die stuk voor
stuk jarenlange praktijkervaring
hebben.
Bij hun vertrek was nog niet
bekend waar ze gestationeerd
zouden worden, in een veldhospitaal of in een ziekenhuis.
Tijdens de reis werd de organisatie en de structuur van het team
doorgesproken en verschillende
scenario’s uitgewerkt vanuit de
vraag: hoe kun je het maximale
rendement halen uit de huidige
samenstelling van het team en de
zorg logistiek effectief opbouwen?
Scenario’s

Het werd het Bethesda ziekenhuis in Yogyakarta, dat rond
1920 door Nederlanders is
gesticht. Daar aangekomen

lagen nog tegen de honderd
slachtoffers te wachten op een
operatie en was er dringend
behoefte aan een fris operatieteam. In drieënhalve dag werden
er vijfendertig operaties, met
name botbreuken, uitgevoerd
waarvan twintig bij kinderen.
Voor de manier waarop het
Bethesda ziekenhuis de slachtoffers heeft opgevangen was veel
waardering. Toen het Javateam
aankwam was niet meer te zien
dat daar na de aardbeving ruim
2500 slachtoffers waren aangevoerd, die overal in en om het
ziekenhuis waren neergelegd.
Het parkeerterrein was leeg, het
gras was al gemaaid. Het is een
enorme prestatie zoals met een
goed logistiek systeem zoveel
mensen in korte tijd efficiënt zijn
verwerkt. Men kon alleen de
hoeveelheid operaties niet aan.

Ook de inzet van de Indonesische
medewerkers was indrukwekkend.
Ondanks hun eigen leed waren
ze er elke dag weer.
Basis

Omdat het team een zelfstandig
OK-team was, werd om twee
operatiekamers gevraagd zodat
er continue konden worden
doorgewerkt. De ene patiënt was
nog niet weg of de volgende lag
er al weer. Er was nauwelijks tijd
om door te laten dringen waar
je mee bezig was. Je bent vooral
technisch bezig en je moet kunnen
improviseren. Er werden zelfs
nog platen gezaagd bij de technische dienst. In de Isala Klinieken
zelf worden soms instrumenten
gemaakt welke kennis waardevol
is gebleken. De omstandigheden
waren primitiever dan hier, de
sterilisatie en hulpmiddelen
waren gedateerd, maar het werkte.
Je kunt met beperkte middelen
evengoed kwaliteit leveren. Ook
werden er taken van elkaar overgenomen. Omdat het op de
recovery minder druk was, werd
men ook aan de operatietafel
gezet, kreeg tangen in de handen
gedrukt en instructies wanneer
wat te doen. Het was even spannend, maar je richt je naar de
situatie. “Je bent niet zo strak aan
je baantje gebonden als thuis. Je
moet duidelijk je taak in het
team weten, maar daarnaast
flexibel ook andere dingen willen
doen. Wat er niet is, is er niet,
dat geldt eveneens voor je eigen
vakgebied. Je moet je redden en
veilig werken. Je gaat terug naar
de basis van je vak.”

>>
Het Java team
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Lichamelijke inspanning

Gewaardeerd

Het is opvallend hoe nuchter er
kan worden verteld over het werk
in Yogyakarta. Dat kwam vooral
omdat ze er weinig persoonlijk
leed te zien hebben gekregen en
nauwelijks contact met patiënten
is geweest. Men was vooral op de
OK bezig, en daar was de sfeer
zoals op elke OK, evengoed met
veel plezier, net zoals in de Isala
Kliniek. Daarom viel de emotionele belasting mee. Het was
vooral een lichamelijke inspanning, met twaalf uur per dag
opereren.

Ze zijn het er allemaal over eens
dat het een fantastische ervaring
is geweest en dat ze hun doelstelling gehaald hebben. Mocht er in
de toekomst weer zo’n noodkreet
komen, dan zijn ze als de situatie
dat toelaat alle zes zonder meer
beschikbaar.
Ze zijn gegaan omdat er een
hulpvraag was neergelegd.
Daar hebben ze op geantwoord.
“Het was geen ramptoerisme dat
ons geleid heeft. In goed onderling overleg werd besloten wat
te doen en dat werd netjes uitgevoerd. We zijn blij er geweest
te zijn. Wat we gedaan hebben
is ook gewaardeerd door onze
collega’s in Zwolle en kon dankzij hen uitgevoerd worden. Hun
aandeel was net zo belangrijk.
Zij hebben onze lege plekken
met hun vrije dag ingevuld,
zonder kreunen en morren. Dan
draait zo’n initiatief op de hele
organisatie en dat is geweldig.”

Angst om een nieuwe beving had
men niet. Ze zaten vijfendertig
kilometer van het epicentrum
vandaan. Aan het eind van het
verblijf op weg naar het vliegveld
werd een korte rondrit gemaakt
over het rampgebied, om alles
emotioneel een plek te kunnen
geven. “Dan realiseer je je pas
waar de slachtoffers vandaan
kwamen, hoe ze onder het puin
vandaan getrokken zijn. Er werd
tussen de brokstukken gelopen
en als je daar bijvoorbeeld knuffels ziet liggen, loopt er wel een
koude rilling over je rug.”

Bron: Isala Actueel nummer
12, 27-06-09, p.7.
Intern informatieblad voor
medewerkers en medisch
specialisten van de Isala
klinieken te Zwolle.
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Rene van der Lugt

Gesloten repositie met behulp van tractie
Op de gipskamer worden distale radius fracturen behandeld door gesloten repositie door middel van tractie.
Dit artikel beschrijft de verschillende methoden met hun voor- en nadelen.
Tijdens de bijscholing “behandeling distale radius fractuur”
in Haarlem (januari en oktober
2005) werd o.a. de zogenaamde
RoJa- tractie methode (3) gehanteerd. De wetenschap dat ook
ander methoden worden gebruikt
vormde de trigger om te onderzoeken wat de literatuur te melden heeft over de verschillende
tractiemethoden, tractiekracht
en tijdsduur van de tractie.
In de loop van de tijd zijn verschillende classificaties ontworpen
om de fractuurtypen te kunnen
indelen: Frykmann, A&O, Older,
etc. Hieraan hebben verschillende onderzoekers hun eigen
interpretaties wat (in)stabiel
is en wat de geïndiceerde behandeling moet zijn (Fernandez,
Fourier).
Daarnaast spelen natuurlijk ook
de factoren als de leeftijd, osteoporose en functionele eisen van
de patiënt een rol. Echter moet
anatomisch herstel in principe
het primaire doel van de behandeling zijn.
Stabiele radiusfracturen worden
bij voorkeur conservatief behandeld. Wanneer de fractuur fors
gedisloceerd is, kan een gesloten
repositie met behulp van tractie
worden uitgevoerd. Zeer instabiele- en intra articulaire fracturen worden operatief behandeld.
Zoekstrategie

Via Pubmed zijn de medische
vakbladen doorzocht met de
zoekwoorden als radius fracture,
wrist injuries, closed reduction
(met limits: adults 19 +, humans).
Dit levert 222 artikelen op.
Helaas gaan de meeste onderzoeken over de operatieve behandeling van de distale radius fractuur.
Onderzoek naar de conservatieve
behandeling blijkt niet echt

populair bij de onderzoekers. Na
een eerste selectie blijven slechts
6 bruikbare artikelen over waarvan slechts 1 onderzoek tussen
twee conservatieve methoden.
Met behulp van related articles,
studieboeken en vakliteratuur
wordt de studie uitgebreid.
Resultaten

Doel van de tractie
In de literatuur wordt alleen
beschreven dat het doel van de
tractie is om de verkorting van
de fractuurdelen op te heffen.
Er is geen onderzoek gedaan naar
de benodigde tractiekracht of
tijdsduur. In de praktijk blijkt
het “verdwijnen van het trapje”
maatgevend te zijn om over
te gaan tot gipsen. Als tractie
alleen, niet tot het gewenste
resultaat heeft geleid, kan nog de
manuele correctie door middel
van hyperextensie, gevolgd door
hyperflexie van de pols uitkomst
bieden.
Gebruikte methoden
a. De meest gebruikte methode
is de manuele tractie volgens
Charnley1 (foto 1). Hierbij trekken twee personen in tegengestelde richting aan de onderarm.
Het voordeel is dat er geen bijzondere attributen aanwezig zijn,
er behoeft niets klaar gezet te
worden. Een nadeel is dat twee
personen nodig zijn om de tractie te geven en een derde om de
arm te gipsen. Daarnaast is de
tractiekracht niet meetbaar en
variabel. Degene die aan de
bovenarm trekt kan ook worden
vervangen door een elleboogsteun.
b. In Nederland wordt meer
gebruikt gemaakt van de mechanische tractie met behulp van
Chinese vingers2. Caldwell
8

heeft deze techniek in 1931 ontwikkeld, maar de methode werd
pas populair in de jaren ’80.
De RoJa tractie is hierop geënt3
(foto 2). Hierbij ligt de patiënt
op de rug met de schouder 90o
abductie, elleboog 90o flexie.
De Chinese vingers omvatten
duim, wijsvinger en middelvinger en 3 nylon koordjes en zijn
via een katrol verbonden aan een
gewicht.
Het voordeel van deze methode
is dat de tractiekracht gelijk
blijft, ook wanneer de patiënt
iets verschuift. Daarnaast is de
tractiekracht door middel van
een unster meetbaar en eenvoudig te variëren. De onderarm kan in elke positie worden
gemanoeuvreerd. Voor de tractie
is slechts één persoon nodig. Het
aanleggen van het gips wordt
gedaan terwijl de arm op lengte
blijft. Het nadeel is dat men de
stellage moet kunnen opbouwen
en bedienen wat scholing en
ervaring vergt .
c. Er bestaat ook een variant
waarbij het tractiegewicht is vervangen door een tractie sleede
(Weinberg finger traction apparatus) (foto 3). Hierover is in de
literatuur echter niets te vinden.
Praktische nadelen zijn: wisselende tractiekracht wanneer de
patiënt verschuift en de tractiekracht is niet meetbaar.
Daarnaast is ervaring nodig bij
het opbouwen en bediening van
de sleede. Voordelen zijn een
geleidelijke tractie, eenvoudig
aanpassen tractiekracht en weinig personeel nodig. Ook hier
vindt het aanleggen van een gips
plaats onder tractie.
d. De mechanische tractie kan
ook met een verticale kracht
worden uitgevoerd5 (foto 4).

Hierbij ligt de patiënt op de rug
en worden de Chinese vingers op
de duim, wijs- en middelvinger
geplaatst. De onderarm wordt in
verticale positie geplaatst met de
elleboog in 90o flexie.
Vervolgens wordt een gewicht,
hangende aan een canvas band,
om de bovenarm aangebracht
om tractie te geven. Na een aantal minuten vindt de eventuele
repositie plaats.
Voordelen zijn dat de tractiekracht gelijk blijft en dat in
dezelfde richting wordt getrokken. Geleidelijke opbouw van
de tractie kracht. Ook hier vindt
het gipsen plaats met de arm in
tractie. Nadeel is weer de
opbouw van het systeem.
Tijdsduur van de tractie
In de literatuur worden verschillende tijden beschreven hoelang
er tractie wordt gegeven. De
duur van de tractie varieert van
enkele seconden (McRae) tot 10
minuten (Ro-Ja tractie). De
meeste auteurs houden een tijdsduur aan van 5-10 minuten.
Tractiekracht
Ook hierover is geen overeenstemming. De manuele tractie is
überhaupt niet meetbaar, evenals
de tractie mbv een tractieslede.
Wanneer er gewichten worden
gebruikt varieert het aantal kg
van 3-8 kg (Ro-Ja tractie, waarvan bij kinderen 3-4 kg, vrouwen
5-6 kg en mannen 6-8 kg). Ook
Caldwell beschrijft een tractiekracht van maximaal 8 kg.
Het beste resultaat
Er is slechts één artikel gevonden
waar twee methoden van gesloten
reposite met behulp van tractie
met elkaar werden vergeleken.
Earnshaw2 vergelijkt de manuele
reposite volgens Charnley met de

>>
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Foto 1: Manuele tractie volgens Charnley

Foto 2: RoJa- tractie

Foto 3: Tractie sleede

Foto 4: Verticale tractie

mechanische methode volgens
Caldwell. Beide groepen (totaal
250 personen) waren identiek
wat betreft leeftijd, geslacht,
dominantie van de hand en fractuurindeling. Na de repositie
bleken 87 % van de fracturen
een acceptabele stand te hebben,
ongeacht de wijze van reposite.
De conclusie uit het onderzoek
was dat de methode waarop de
repositie wordt uitgevoerd niet
uitmaakt voor een geslaagde
repositie. Helaas staat niet
vermeld hoe de patiënt het
reponeren heeft ervaren.
Ook vermeldt geen enkel onderzoek hoe belangrijk het is dat de
patiënt zich ontspant. Voor het
welslagen van de behandeling is
de “medewerking” en vertrouwen
van de patiënt van groot belang.
Dit houdt in: informeren, afleiden,
het rustig opbouwen en opvoeren
van de tractie en vooral in de

buurt blijven! Liever minder
kilo’s over een langere periode,
zodat de patiënt blijvend kan
ontspannen.

●

●

Conclusie

Het aantal studies over de gesloten repositie behandeling blijkt
teleurstellend laag te zijn. Uit de
aanwezige literatuur blijkt dat de
gebruikte repositiemethode niet
van belang is voor het uiteindelijke
resultaat. Ook bestaat er geen
overeenstemming over de duur
van de tractiekracht en de tijdsduur waarover dit plaatsvindt.
De bestaande literatuur blijkt
dus geen “best of methode” te
kunnen aanwijzen.
Discussie

Op de gipskamer van het
Erasmus MC te Rotterdam
vinden wij het belangrijk dat
de tractie aan de volgende eisen
voldoet:

●

●
●
●

meetbare tractiekracht
(inzicht wat je doet),
tractiekracht aanpasbaar
om de spierspanning op
te heffen zodat de tractie
zoveel, mogelijk op de
ossale structuren aangrijpt,
tractiekracht handhaven
tijdens correctie en gipsen,
diverse standen mogelijk,
eenvoudige uitvoering,
rustige omgeving, dus zo
weinig mogelijk mensen
tijdens de repositie.

De methode die het meest aan
onze eisen voldoet is de mechanische tractie volgens het RoJaprincipe: geleidelijke tractie (10
minuten) met een laag gewicht
(4-6 kg). Het is eenvoudig uit
te voeren met weinig personeel.
Daarnaast zijn manuele correctie
en het aanleggen van een gips,
met behoud van de tractiekracht,
mogelijk.
9

Het mooiste zou zijn dat de
keuze voor deze methode ook
ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek mét publicatie. Dit onderwerp moet
vanuit de beroepsgroep zelf geïnitieerd worden, want van andere
specialismen of onderzoekers
hoeven wij het niet te verwachten.
De vraag is dus of iemand die
onderzoek wil gaan initiëren?
(voor literatuur)

René van der Lugt,
gipsverbandmeester
Erasmus MC, Rotterdam
e-mail:
r.vanderlugt@erasmusmc.nl
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GigaGipslinks
www.cijfers.net
Grappige site over allerlei
onzinnige zaken in de wereld,
leuk om te weten en door te
vertellen bij een borrel. Je kunt
quizzen en je opgeven voor het
WEETJE VAN DE DAG.
www.cholesterolteller.com
Hier kun je, door een product in
te typen, het aantal milligrammen
cholesterol te weten te komen.
www.univadis.nl
Deze site is voor specialisten.
Het is de bedoeling om je aan te
melden. Daarna kun je allerlei
belangrijke bronnen raadplegen.
Ieder kan op eigen interessegebied informatie zoeken.
Verder worden er zoekprogramma`s, medisch nieuws,
vraag van de week en anatomie
aangeboden.
www.bigregister.nl
Op deze site kun je je BIGnummer opvragen, mocht je
die nodig zijn of kwijtgeraakt
zijn.Ook is er veel informatie
over de Wet BIG, opleidingen
en BIG-register.
Lenie Uineken

De Diabetische-voetpoli
maakt stap vooruit
Complicaties voorkomen, zo vroeg mogelijk opsporen
en behandelen, het aantal ziekenhuis-ligdagen voor
deze categorie patiënten verminderen en het aantal
amputaties verlagen. Met dit doel voor ogen vindt
elke woensdagmorgen de multidisciplinaire diabetischevoetpoli plaats in het St. Anna ziekenhuis in Geldrop.
Nederland telt zo’n 600.000 mensen met Diabetes Mellitus. Dit aantal stijgt in de komende jaren naar
verwachting sterk. Wondjes aan de voeten kunnen voor een diabetespatiënt een grote bedreiging zijn.
Infectie en amputatie zijn gevreesde complicaties van een diabetische (voet)wond. Gemiddeld ontstaat
dit probleem tien tot vijftien jaar na het begin van deze ziekte.
Een diabetische voet is een voet met scala aan afwijkingen die alleen of in combinatie vaker voorkomen bij
patiënten met diabetes dan bij anderen. Deze afwijkingen kunnen onder andere zijn:
● afwijkingen aan de zenuwen, waardoor een afname van tast-, pijn- en temperatuursgevoel ontstaat;
● stoornissen in de bloedvoorziening;
● afwijkingen in de stand en bewegelijkheid van de voet;
● bovenmatige eeltvorming;
● grotere kans op ontstekingen;
● slechte wondgenezing.
Voetverzorging is daarom heel belangrijk voor diabetespatiënten. Denk hierbij aan goede hygiëne,
nagelverzorging, huidverzorging, goed schoeisel en een dagelijkse inspectie van de voeten op wondjes.
Indien er toch een wondje ontstaat, is snelle en adequate behandeling noodzakelijk.
De Diabetische-voetpoli op de poli/gipskamer

In het St. Anna ziekenhuis worden de patiënten behandeld in een multidisciplinair team.
Dit team bestaat uit een (vaat-)chirurg, revalidatiearts, podotherapeut, wondverpleegkundige en
gipsverbandmeester. De internist, diabetesverpleegkundige en dermatoloog kunnen ook in consult
worden geroepen. Men werkt samen om naar al de afwijkingsaspecten te kunnen kijken en een zo
goed mogelijke behandeling te geven. Voor de patiënt betekend dat tevens dat hij minder vaak naar
het ziekenhuis hoeft te komen. Huisartsen, polotherapeuten, internisten en andere specialisten kunnen
doorverwijzen naar het team.
Tijdens een congres over de Diabetische-voetpoli in februari jl.bespraken een internist-diabetoloog,
(vaat-)chirurg, huisarts, podotherapeut, revalidatiearts, gipsverbandmeester, verpleegkundig adviseur
wondverzorging, wondconsulent en thuiszorgverpleegkundige de afwijkingen en complicaties.
Maar belangrijker nog, óók de behandelingsmogelijkheden.
Behandeling kan onder meer bestaan uit:
● opsporen en behandelen van bloedvatafwijkingen;
● drukontlasting door bijvoorbeeld vilt, schoenaanpassing, aangepaste zolen en gips;bij een wond
of drukplek op de voet is het weghalen van deze druk noodzakelijk om de voet te laten genezen;
● ontsteking voorkomen en als er een ontsteking is ontstaan deze behandelen;
● wondbehandeling.
Om complicaties te voorkomen is goede samenwerking in de regio noodzakelijk. Overzichten over de
doorverwijzing naar de voetpoli, de gegevens die daarvoor nodig zijn, de bereikbaarheid van de chirurgen
en de risicofactoren werden besproken tijdens dit symposium. Doel ervan is bekendheid geven aan de
voetpoli in het St. Anna ziekenhuis en de samenwerking te bevorderen met eerdergenoemde betrokkenen
in de regio.
Willie van der Sanden, gipsverbandmeester
St. Anna ziekenhuis, Geldrop
10

Jaargang 16, oktober 2006

Arjan Harsevoort

De Fractuur- en Osteoporosepolikliniek
Een interview met Dr. J.H. Hegeman

Als alle ziekenhuizen 50-plussers die een fractuur oplopen uitgebreid zouden onderzoeken op
osteoporose, kunnen jaarlijks zo’n tweeduizend fracturen voorkomen worden. Daarmee worden
ook sterfgevallen voorkomen, want veel 70-plussers overlijden binnen een jaar na een fractuur,
dit omdat hun lichaam het herstel niet meer goed aankan.
Dr. J.H. Hegeman werkt als
chirurg in het Twenteborg
Ziekenhuis te Almelo. Hij staat
bekend als degene die osteoporose in relatie bij fractuurpatiënten in Nederland op de kaart
heeft gezet. Dit heeft hij eerst
in Groningen, waar hij de allereerste Fractuur en Osteoporose
polikliniek (FO- poli) in Nederland opende, en nu in Almelo
gedaan. Hij volgde zijn middelbare school opleiding in Almelo.
Hij studeerde Geneeskunde aan
de Rijksuniversiteit Groningen
en zijn opleidingstraject was in
Medisch Spectrum Enschede
en het Universitair Medisch
Centrum Groningen, waar hij
ook zijn promotie onderzoek
deed.
Hegeman stond aan de wieg
van de eerste multidisciplinaire
Fractuur en Osteoporose polikliniek in het AZG (nu UMCG),
in juli 2003. Hier worden alle
patiënten van 50 jaar en ouder
gezien die een fractuur hebben
opgelopen ten gevolge van een
laagenergetisch letsel (bv. door
val uit staande positie). Die poli
werkt zo goed dat inmiddels
meer dan 40 ziekenhuizen dit
voorbeeld hebben gevolgd en
nu een eigen osteoporosepoli
hebben. Uit het onderzoek van
Hegeman1 blijkt dat meer dan
de helft van de ouderen die een
fractuur oplopen, aan osteoporose te lijdt.
Onderzoek

“Ik deed in 1997 in Enschede
een onderzoek naar polsfracturen
bij de oudere patiënt” vertelt
Hegeman. “Op een gegeven
moment vroegen we ons af
hoeveel patiënten daarvan osteoporose zouden hebben. Bij 51%

van de gevallen was er sprake van
osteoporose ter hoogte van de
heup of lumbale wervelkolom.”
In Groningen bedacht Hegeman
iets voor deze groep, geholpen
door ervaringen die opgedaan
waren in Engeland. Uiteindelijk
kwam Hegeman terecht in
Glasgow, waar een actieve fractuur-en osteoporosepoli bestond.
“Zo moet je het ook noemen, het
is een fractuur- en osteoporosepoli” zegt Hegeman. “Op de poli
komen alleen patiënten die iets
gebroken hebben. Ik vind dan
ook dat de Traumatoloog verantwoordelijk is voor het opsporen
van osteoporose bij zijn patiënten met een fractuur. Zij zijn
degene die de behandelaar zijn
van de fractuur, en de verantwoordelijkheid hebben voor de
patiënt. Voor de behandeling van
nu, maar ook preventief gezien
om recidief te voorkomen. Dat
is nodig als je kijkt naar het toegenomen risico op osteoporose”.
(tabel 1).

De gipsverbandmeester

In Almelo wordt 80% van de
patiënten (dit zijn ongeveer 350
mensen op jaarbasis) opgespoord
via Spoed Eisende Hulp. Er zijn
2 speciale osteoporoseverpleegkundigen werkzaam op de FOpoli die verantwoordelijk zijn
voor de dagelijkse gang van
zaken. Zij zorgen ervoor dat de
patiënten opgespoord worden.
En nemen daartoe op de Spoed
Eisende Hulp persoonlijk alle
formulieren door, op zoek naar
potentiële patiënten. Hegeman
ziet in deze opzet geen rol weggelegd voor de gipsverbandmeester.
“Die hebben het veel te druk
met andere dingen, en hebben
de tijd niet om op deze manier te
werken”. Hegeman ziet wel een
soort controlerende rol voor de
gipsverbandmeester, om te kijken
of alle fracturen die dagelijks
voorbijkomen op de gipskamer
ook daadwerkelijk geïncludeerd
zijn!
Het is geen kwestie dat de gipsverbandmeester het niet zou
kunnen, maar het lijkt me prak-

Tabel 1

Risicofactor voor osteoporose

Fractuur risico

Fractuur na het 50ste levensjaar

x 2.0

Prevalerende vertebrale fracturen

x 4.0

Overige risico factoren
Positieve familie geschiedenis
(in het bijzonder heup fractuur van de moeder) x 1.5
Laag lichaamsgewicht (< 67kg.)

x 1.5

Laag lichaamsgewicht (< 60kg.)

x 2.0

Ernstige immobiliteit

x 2.0

Corticosteroid gebruik
(> 75mg prednison (equivalent) per dag)

x 2.0
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tisch niet haalbaar. Daarbij komen
op de gipskamer niet alle fracturen,
je mist bijvoorbeeld al de polsfracturen die geopereerd worden
en geen gipsbehandeling meer
nodig hebben.
De poliverpleegkundige in Almelo
doet eveneens alle nazorg onder
supervisie van de chirurg en de
internist. Het voorschrijven van
medicatie verloopt namelijk via
de internist, omdat hij vooral
meer op de hoogte is van bijvoorbeeld secundaire osteoporose.
Een van de belangrijke knelpunten voor het oprichten van
een FO- poli door traumatologen
of orthopeden is het probleem
van de financiering. De meeste
traumatologen en orthopedisch
chirurgen willen wel een fractuuren osteoporosepoli opzetten,
maar op dit moment is er nog
geen heelkundige DBC die de
kosten van deze poli dekt. Wij
hebben het geluk dat we in een
en dezelfde stafmaatschap zitten
met de internisten, en hebben we
zodoende geen probleem met
het declareren van de DBC.
“Er wordt wel gewerkt aan een
chirurgische DBC , waar ik zelf
ook bij betrokken ben, maar dat
is een heel lang traject”.
Een stelling uit zijn proefschrift
luid: “Zou de bakker een brood
voor u maken als hij vooraf al
wist dat hij er geen geld voor zou
krijgen”?1
Includeren

“In principe zijn alle fracturen
het waard om op osteoporose
te worden gescreend, al kun je
je afvragen of teen- en vingerfracturen ook moet includeren ,”
Hegeman: “Wist je dat de kans
dat iemand met een subcapitale >>

in dit

humerus fractuur osteoporose
heeft 50% is? Ditzelfde geldt
voor de polsfracturen. Patiënten
van 50 jaar en ouder met een
enkelfractuur hebben 25% kans,
en bij heupfracturen is de kans
op osteoporose zelfs 75%!!!!
Preventie

Als 2000 fracturen voorkomen
kunnen worden door in alle ziekenhuizen een poli op te zetten,
is het dan niet veel handiger en
financieel aantrekkelijker om de
screening via de huisarts te laten
verlopen, en iedereen van 50 en
ouder via een risicolijst te
screenen?

Verband

het aantal aangevraagde dexascans kunnen verminderen.
Daarnaast kun je de meting
op de FO-poli doen en weet
je direct de uitslag, erg patiënt
vriendelijk. Er is op dit moment
nog weinig onderzoek over de
betrouwbaarheid van de calscan.
De eerste voorzichtige resultaten,
er is onder andere een Turks
onderzoek met positieve resultaten, geven de verwachting
van een reductie van een kwart
van de dexa-scans op den duur.
Op dit moment doen we bij de
patiënten nog beide, dus en een
dexa- en een calscan”.
Medicatie

“Dit kan wel via de huisarts,
maar je moet je wel houden aan
de richtlijnen van het CBO.
Daarnaast hebben de huisartsen
hun eigen NHG richtlijn”, antwoordt Hegeman.“Het gaat om
case finding. Val je binnen een
risico groep dan moet je je wel
houden aan de gouden regel en
een dexa-scan maken, en op basis
daarvan behandel je de patiënt.
Je loopt anders het risico mensen
te behandelen die wel risicofactoren hebben, maar geen osteoporose! Je doet dan aan overbehandeling, en dat kan toch niet de
bedoeling zijn”.
Hegeman vervolgt: “De huisartsen hebben in toenemende mate
ook oog voor het opsporen van
osteoporose bij fractuur patiënten. Tot nu toe missen zij echter
teveel omdat het per huisartsenpraktijk niet vaak voorkomt. Dit
heeft het ziekenhuis als voordeel
omdat wij alle patiënt met een
fractuur altijd op de SEH zien,
in ons ziekenhuis ongeveer 350
patiënten per jaar. Voor zo’n
grote groep is het makkelijker
om een logistiek proces op te
zetten”.
De calscan

Tegenwoordig gebruikt u ook de
calscan?
Hegeman: “Ja, we hebben hem
eerst op proef gehad. We hebben
hem omdat we denken hiermee

“Onze medicamenteuze behandeldrempel is manifeste osteoporose,
dat is bij een T-score van -2.0 bij
fractuur patiënten. Dit is iets
scherper dan in den lande gebruikt
wordt als richtlijn, maar het is zo
dat als je een T-score van -2.5
hebt en een fractuur, dan wordt
in de WHO gesproken van ernstige osteoporose. De kans op
recidief botbreuk is dan ook
heel groot.” (tabel 2).

Het gaat om belast bewegen.
Hoe meer compressie hoe beter
de doorbloeding, hoe meer kalkafzetting. “Wel maken we ons
druk over de komende ‘patatgeneratie’, een ongezond eetpatroon met onder andere veel
junkfood en cola in combinatie
met een minimaal bewegingspatroon kunnen in de toekomst
nog wel eens voor grote problemen zorgen op het gebied van
osteoporose”.
Zorgstraat

“Mijn grootste doel was om een
polikliniek van de grond te krijgen
en dat is gelukt, er draaien nu
ongeveer 40 poliklinieken in
Nederland.
Wat ik daarnaast nog wel graag
wil realiseren is het opstarten
van een zogenoemde zorgstraat.
In deze zorgstraat is het de
bedoeling dat de patiënt via de
FO-poli weer terug gaat naar de
huisarts en in die setting verder
gecontroleerd wordt door een
praktijkondersteuner. Je ziet bij-

Valpoli

“Je moet je bedenken dat fracturen
aan de ene kant kunnen ontstaan
ten gevolge van osteoporose,
maar aan de andere kant is vaak
vallen ook een duidelijke risicofactor voor het ontstaan van fracturen. Er zijn mensen met een
verhoogd valrisico”.
Een separaat traject naast de
osteoporosepoli, in de vorm
van een valpoli, is dan ook een
hele goede aanvulling. In het
Twenteborg Ziekenhuis is ondertussen zo’n valpoli gestart waar
specifieke gevallen naar toe
gestuurd kunnen worden.
Samenwerking

“Zorg voor een goed samenwerkingsverband tussen de verschillende disciplines binnen de
poli en laat de specialist die het
meeste affiniteit heeft met het
onderwerp supervisor worden.
Al pleit ik wel voor een prominente rol hierin voor de traumatoloog. Het gaat uiteindelijk om
zijn patiënten”.

Tabel 2

DiagnostischeWHO criteria voor osteoporose
(BMD in T-Score)
Normale
botdichtheid

T score hoger dan 1 Standaard Deviatie (SD)
onder de referentie waarde

Ostepenie

T-score lager dan 1 SD onder de referentie
waarde

Osteoporose

T-score lager dan 2.5 SD onder de referentie
waarde

Ernstige
Osteoporose

T-score lager dan 2.5 SD onder de referentie
waarde met daarbij 1 of meer osteoporotische
fracturen

Het nadeel van sommige medicatie is de specifieke manier van
inname. Zo moet je de medicijnen een half uur vóór de maaltijd
staand innemen, om zo te voorkomen dat het in de slokdarm
terecht komt en niet voldoende
wordt opgenomen.
Omgekeerd evenredig

Er bestaat een omgekeerd evenredig verband tussen botafbraak
en lichaamsbeweging.
12

voorbeeld dat de patiënt vaak
niet therapietrouw is in het innemen van de medicatie. Hier zou
de praktijkondersteuner een rol
in kunnen spelen.
Die zorgstraat begint bij de
Spoed Eisende Hulp en eindigt
dan via de traumatoloog en de
osteoporoseverpleegkundige
weer bij de huisarts en de zorgondersteuner. In Eindhoven is
hier al een proef mee gedaan”.

Dr. J.H. Hegeman promoveerde tot doctor in de
Medische Wetenschappen
bij prof.dr. H.J. ten Duis
en prof.dr. P.A.M. Vierhout.
De titel van zijn proefschrift
luidt: ‘Fractures of the distal
radius and osteoporosis in the
elderly patient. From treatment of the unstable distal
radial fracture to the Fracture
and Osteoporosis outpatient
clinic.’
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Osteoporose
Veel van de patiënten met osteoporose weten niet dat ze de
aandoening hebben, want slechts een klein percentage van
de patiënten met osteoporotische breuken wordt hierop
onderzocht. De aandoening komt veel voor bij 50-plussers,
bij vrouwen meer dan bij mannen. Ieder jaar lopen in
Nederland meer dan 80.000 mensen ouder dan vijftig een
botbreuk op waarbij osteoporose mogelijk een rol speelt;
het betreft ruim 12.000 polsbreuken. Van alle vrouwen
van boven de vijftig die een heup breken heeft 70 procent
osteoporose, voor mannen is dat 68 procent. Voor een
gebroken pols geldt dat 50 procent van de vrouwen en
23 procent van de mannen aan osteoporose blijkt te lijden.
Personen met een laag lichaamsgewicht, zij die langere
tijd behandeld worden met corticosteroïden, zij die eerder
fracturen hebben gehad of waarvan de moeder na haar
65ste een heupfractuur heeft gehad, hebben een verhoogd
risico op osteoporose

DXL Calscan, poortwachter
van de toekomst?
Accurate technologie
voor het opsporen van
osteoporose
Met de opkomende aandacht voor osteoporose en het
toenemende aantal fractuur en osteoporose poliklinieken
wordt de vraag naar botdichtheidmetingen in de Nederlandse ziekenhuizen steeds groter. Niet in ieder ziekenhuis is de capaciteit dermate groot dat deze toename
op te vangen is, en sommige ziekenhuizen zijn zelfs nog
helemaal niet toegerust. Om toch te kunnen voldoen
aan de toenemende vraag kan de DXL Calscan uitkomst
bieden. Dit apparaat maakt in minder dan een minuut
tijd een scan van het hielbeen, de calcaneus, die uitstekend
geschikt blijkt als meetpunt voor het risico op pols-, heupen wervelfracturen. Door de DXL Calscan toe te passen
als poortwachter voor de DXA kunnen lange wachtlijsten
worden voorkomen en investering in dure externe DXAapparatuur worden beperkt.
Naarmate de leeftijd stijgt, de
kans om te vallen toeneemt en de
botdichtheid lager is, neemt ook
de kans op een fractuur toe1. Dit
zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van osteoporotische fracturen (zowel pols-,
wervel-, als heupfracturen). Voor
het opsporen van osteoporose
wordt gebruik gemaakt van een
botdichtheidmeting omdat bij
osteoporose het bot afbreekt en
dus de dichtheid minder wordt.
Osteoporose lijkt onschuldig en
te horen bij ouderdom, maar een
toenemende groep ouderen zou
toch graag broze botten voorkomen en van onschuld is al helemaal geen sprake. Jaarlijks breken in Nederland ruim 83.000
mensen boven de 55 jaar een skeletdeel als gevolg van osteoporose, waarvan ruim 15.000 heupbreuken. Hiervan overlijdt 33%
van de mannelijke en 24% van
de vrouwelijke patiënten binnen
één jaar! 1 Dit geeft aan dat het
tijdig opsporen van osteoporose
uitermate belangrijk is. Dit
wordt onderschreven door de
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werkgroep die de CBO richtlijnen voor osteoporose heeft ontwikkeld. Deze werkgroep beveelt
een botdichtheidmeting aan na
een fractuur bij alle vrouwen
boven 50 jaar en bij vrouwen met
een wervelfractuur, ongeacht de
leeftijd1.
In de huidige situatie wordt in
Nederland, in de regel, gebruik
gemaakt van een DXA (Dualenergy X-ray absorptiometry) scan voor het meten van osteoporose. Deze scan is sinds jaren
de “Gouden standaard”.
Met de toenemende aandacht
voor osteoporose door zowel
Ziekenhuizen als patiënten
wordt de vraag naar botdichtheidmetingen steeds groter en
is het aantal poliklinieken in
Nederland dat zich speciaal richt
op fracturen en osteoporose fors
gestegen (inmiddels zijn er mee
dan 40). Hierdoor zijn in verschillende ziekenhuizen lange
wachtlijsten ontstaan die oplopen
tot zelfs 4 maanden. Meerdere
ziekenhuizen in Nederland
>>

in dit

kampen zelfs met het probleem
dat er nog helemaal geen DXA
voorhanden is en moeten patiënten
doorverwijzen naar ziekenhuizen
in de regio. De DXL Calscan biedt
in deze situaties een uitkomst.
De Methode

De DXL Calscan is ontwikkeld
door Prof. Kullenberg (Universiteit Göteborg) en maakt gebruik
van de DXL technologie, dit is
een ingenieuze nieuwe methode
waarmee een snelle meting met
draagbare apparatuur mogelijk is
geworden. Deze perifere DXA
maakt in minder dan een minuut
tijd een DXA scan van het hielbeen, de calcaneus. De DXL
Calscan is al enkele jaren op de
Nederlande markt en wordt o.a.
gebruikt in het Twenteborgh
Ziekenhuis en het Amphia
Ziekenhuis.
De wereldwijd gepatenteerde
DXL techniek maakt gebruik
van een combinatie tussen DXA
techniek en een lasertechniek.
Deze lasertechniek is toegevoegd
om drie componenten te kunnen
meten in plaats van twee zoals in
het geval van de DXA. De DXA
meet uitsluitend botmineraal/
vetweefsel en weke delen.
De DXL Calscan maakt ook
nog een onderscheid tussen botmineraal en vetweefsel. Mede
door dit onderscheid kan de
DXL Calscan zeer accuraat de
botdichtheid meten.
Zoals eerder vermeld werd, wordt
de centrale DXA beschouwd als
de “Gouden standaard”.
Er zijn dan ook vele vergelijkende
studies gedaan naar de correlatie
tussen de DXL Calscan en de
DXA2,3,4,5,6.7. In de grootste
vergelijkende studies zijn ruim
4.300 vrouwen zowel op de DXL
Calscan als op DXA apparatuur
(van verschillende fabrikanten)
gescand. De sensitiviteit voor de
diagnose osteoporose was 99%7,
dus de DXL Calscan heeft een
zeer goede overeenstemming met
de DXA.

Verband

De Calcaneus

Naast een betrouwbare techniek
is de plaats van de meting erg
belangrijk. Reeds concludeerde
Black D.M. Cummings S.R., et
al8 dat de calcaneus de beste overall voorspeller van fracturen is.
Zelfs meerdere onderzoeken1,9,10
concludeerden dat de calcaneus
een betere voorspeller van wervelfracturen is dan metingen van de
wervelkolom zelf.
Ook andere onderzoeken die
gedaan zijn naar de calcaneus
als plaats voor het meten van
osteoporose tonen vergelijkbare
resultaten. In een artikel van
Cummings et al.11 wordt aangetoond dat, na de heup zelf, de
calcaneus de beste voorspeller
van heupfracturen is.
De rol van de DXL Calscan

De DXL Calscan kan op verschillende manieren worden
ingezet in ziekenhuizen of in de
eerstelijnszorg. Een belangrijke
functie kan zijn in de rol van
poortwachter voor de DXA.
In ziekenhuizen waar een lange
wachtlijst bestaat voor botdichtheidmetingen, al dan niet veroorzaakt door een osteoporose
poli, kan de belasting van de
DXA worden verminderd door
eerst te meten met de DXL
Calscan en alleen de de risicogroep door te sturen naar de
DXA.
Thorpe J.A.,Steel S.A12 toonde
aan dat door middel van de DXL
Calscan een besparing van bijna
60% kan worden gerealiseerd
op DXA-scans. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van afbakenpunten aan de bovenzijde en
onderzijde van de T-scores.
Indien de patiënt een score
heeft boven de -1.4 T-score op
de DXL Calscan, wordt deze
beschouwd als niet-osteoporotisch. Wanneer de patiënt een
T-score heeft van onder de -2.7,
wordt deze beschouwd als osteoporotisch. Hierdoor komen
14

alleen de patiënten die een score
hebben van tussen -1.4 en -2.7
in aanmerking voor een DXA
scan.
Met deze methode kan de DXL
Calscan een uitkomst bieden
om lange wachtlijsten of dure
externe DXA-scans te beperken.
Daarnaast kan de DXL Calscan
in ziekenhuizen gebruikt worden
om inzicht te krijgen in de botgesteldheid van patiënten die niet
of lastig op een DXA gemeten
kunnen worden. Dit is onder
andere het geval bij geriatrische
patiënten. Doordat de DXL een
mobiel apparaat is, is het ook een
aanvulling op de eerste hulp13.
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Frits de Haas, Chris Mewe

Voorlichting op de gipskamer
In het kader van de Landelijke Opleiding tot Gipsverbandmeester hebben wij een literatuuronderzoek uitgevoerd.
Met dit onderzoek zijn wij nagegaan welke methode van voorlichten, over hoe de patiënt dient om te gaan met
zijn gips, het meest doeltreffend is. Dit artikel geeft in het kort onze bevindingen weer.
De noodzaak van
voorlichten

Iedere patiënt heeft recht op goede voorlichting. Dit is algemeen
erkend en afspraken hierover
zijn vastgelegd in de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Vanuit de WGBO wordt je als
gipsverbandmeester verplicht
om voorlichting te geven. In
het ‘beroepsdeelprofiel’ van de
Verenigde Gipsverbandmeesters
Nederland (VGN) is het geven
van voorlichting beschreven als
één van de kerntaken. Zowel in
de wet als in het ‘beroepsdeelprofiel’ wordt echter niet aangegeven
hoe je het beste voor kunt lichten
om zo effectief mogelijk te zijn.
De voorwaarden voor
effectieve voorlichting

Voorlichting heeft het meeste
effect als er meerdere zintuigen
van de patiënt geprikkeld worden. Hoe meer de patiënt bij
de voorlichting betrokken is
des te effectiever de overdracht.
Het volgende schema uit het boek
van N. Maertens illustreert dit:
…Wat herinneren mensen zich?:
10% van wat zij lezen
20% van wat zij horen
35% van wat zij zien
55% van wat zij horen en zien
80% van wat zij zelf zeggen
90% van wat zij zelf zeggen en
tegelijkertijd demonstreren…
De voorlichting moet aan
3 voorwaarden voldoen:
a. Voorlichting moet aansluiten
bij het referentiekader van de
patiënt. Iedere patiënt blijkt zijn
eigen voorkeur te hebben hoe
hij het beste informatie kan onthouden.
Er zijn patiënten die informatie
het beste onthouden via wat ze
zien. Zij hebben vooral baat bij

schriftelijk voorlichtingsmateriaal in tegenstelling tot patiënten
die het beste onthouden via het
gehoor. Zij zijn vooral gebaat bij
mondelinge informatie.
Tot slot zijn er veel patiënten,
die het beste onthouden door
te doen en te ervaren.
b. Disciplines moeten hun voorlichting op elkaar afstemmen.
Wanneer iedere betrokken discipline afzonderlijk de patiënt
voorlicht kan dat gemakkelijk
leiden tot tegenstrijdige adviezen.
Om dit te ondervangen kun je
gebruik maken van een voorlichtingsprotocol waarin beschreven
staat, wie er verantwoordelijk is
voor welk stukje voorlichting.
c. Er moet aandacht zijn voor
het relationele aspect. Je kunt
als hulpverlener pas starten met
voorlichting, wanneer de emoties
van de patiënt hanteerbaar zijn.
Goed kunnen luisteren is hierbij
een belangrijke vaardigheid.
De beste garantie om te luisteren
is de tijd die je neemt voor de
patiënt. Als je werkelijk geïnteresseerd bent in de patiënt zal
dit ook uit je lichaamshouding
blijken.
Het gebruik van
voorlichtingsmaterialen

Voorlichtingsmateriaal kan
nooit het persoonlijke contact
vervangen, maar kan dit wél
ondersteunen of aanvullen.
Een folder is vooral goed
te gebruiken om feitelijke,
eenvoudige informatie of
instructies over te dragen.
Het gebruik van demonstratiematerialen kan de uitleg begrijpelijker maken. Een videofilm
heeft grote voordelen vanwege de
combinatie van beeld en geluid.

Multimedia maken het mogelijk
om beeld, geluid en tekst te combineren op een manier waarbij
de gebruiker zélf bepaalt welke
informatie hij zoekt. Met zogenaamde multimediazuilen kunnen gebruikers via een ‘touchscreen’ (bediening via het beeldscherm) hun weg zoeken in verschillende informatiemodules.
In sommige gevallen kan de
patiënt de informatie uitdraaien
en meenemen.
Verder is er veel informatie vrij
beschikbaar via internet. Het is
echter niet altijd duidelijk wat de
kwaliteit is van de aangeboden
informatie.
De meest geschikte
voorlichtingsmethode

De uiteindelijke keuze voor een
voorlichtingsmethode of voorlichtingsmateriaal wordt niet
alleen bepaald door het doel van
de voorlichting. Die keuze is ook
afhankelijk van de patiënt, de
inhoud, de mogelijkheden en de
beperkingen van de voorlichter
en de randvoorwaarden, zoals
de beschikbare tijd, ruimten,
apparatuur en het budget.
De doelen die je wilt bereiken
met de voorlichting aan patiënten, die vanwege een fractuur
een gipsverband moeten krijgen,
zijn: 1.het overdragen van kennis
en 2.het aanleren van oefeningen
om zwelling tegen te gaan.
1.Wat betreft het overdragen
van kennis is mondelinge voorlichting met ondersteuning van
schriftelijke voorlichting, audiovisuele middelen, multimedia
en internet het meest geschikt.
2. Het aanleren van oefeningen
is het demonstreren, naast mondelinge voorlichting, het meest
aangewezen. Bovendien is het
belangrijk dat de patiënt de oefe15

ningen zélf kan demonstreren.
Het is zinvol om dit te ondersteunen met een A4-tje, waarop
de oefeningen zijn uitgebeeld
met foto’s, voorzien van een
minimum aan tekst.
De optimale situatie

De wachtkamer
Hoewel wachttijden voor patiënten onacceptabel zijn, is het echter niet altijd te voorkomen. De
voorlichting begint daarom al in
de wachtkamer. Patiëntenfolders
zijn inmiddels al in grote mate
ingeburgerd, maar het gebruik
van audiovisuele middelen en
multimedia staat nog in de kinderschoenen, ondanks dat de
mogelijkheden hiertoe aanwezig
zijn. Je zou een groter publiek
kunnen bereiken door bijvoorbeeld in de wachtruimte een
videoscherm te plaatsen, waar
op vaste tijdstippen diverse
videofilms vertoond worden via
een gesloten TV-circuit. Zo zou
je ook een videofilm kunnen vertonen over hoe je met gips dient
om te gaan.
De gipskamer
Wanneer de patiënt in beslag
wordt genomen door emoties als
angst of woede, zal deze informatie niet of nauwelijks doordringen.
Je kunt als hulpverlener pas starten
met voorlichten, wanneer de
emoties van de patiënt hanteerbaar zijn. Neem hiervoor voldoende tijd en zorg voor een
rustige omgeving, bij voorkeur
een ruimte, die kan worden afgesloten.
Het is niet verstandig om de
voorlichting te geven tijdens
het aanleggen van het gips.
De patiënt zal dan minder
toegankelijk kunnen zijn voor
jouw verhaal.

>>

in dit

Ideaal is het om vóór de behandeling uit te leggen wat en waarom je iets gaat doen en om ná
de behandeling de informatie
nog eens te herhalen en vragen
van de patiënt te beantwoorden.
Het is belangrijk om bij de voorlichting de verschillende zintuigen
aan te spreken, omdat je vooraf
niet weet hoe de patiënt de informatie verwerkt. Dat wil zeggen,
dat je mondelinge informatie
dient te ondersteunen met schriftelijk materiaal en audiovisuele
middelen.
Zorg bovendien dat het voorlichtingsmateriaal is voorzien
van kort en helder taalgebruik
met ondersteuning van duidelijke afbeeldingen. Hiermee
bereik je een zo breed mogelijk
publiek.

Verband

Tot slot is het goed om de patiënt
laagdrempelige mogelijkheden aan
te reiken om contact te zoeken.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm
van een telefonisch spreekuur,
waarin een patiënt vrijblijvend
vragen kan stellen. Daarnaast is
het naar buiten treden via een
overzichtelijke website een goede
investering. Je kunt hier veel aanvullende informatie en foto’s op
kwijt voor patiënten. Bovendien
kun je zo’n website voorzien van
een algemeen e-mail account van
de gipskamer.

Frits de Haas,
gipsverbandmeester
Reinier de Graaf Groep, Delft
Chris Mewe,
gipsverbandmeester
Leids Universitair Medisch
Centrum, Leiden
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VGNieuws
Bestuur

●

Wederom een wijziging in het
bestuur en gelukkig weer een
vrouw erbij.
Mirjam Roeterink, werkzaam
in het Westfries Gasthuis komt
als algemeen bestuurslid de
gelederen versterken.

●
●
●
●
●
●
●
●

Veel nieuwe aspirant leden
hebben zich aangemeld bij de
vereniging waarmee het aantal
leden gestegen is naar 349. Ik
wil nogmaals benadrukken dat
het van belang is u aan te melden
bij de website. 69 leden hebben
zich aangemeld bij de website.
Alleen dan hebt u straks toegang
tot het besloten deel van de
website waar u voor uw beroep
allerlei interessante onderwerpen
kunt bekijken zoals:

●

Notulen
Werkadressen van leden
Statuten
Kwaliteitsbeleid
Functiebeschrijving
Protocollen
Vacatures
Downloads
Uw eigen gegevens muteren
En in de toekomst nog veel
meer.

Verpleegkundige
herregistratie

Tijdens de laatste algemene
ledenvergadering werd het
al even aangehaald: “de werkervaring als Gipsverbandmeester telt niet mee voor de
verpleegkundige herregistratie
in het BIG- Register”.
Een bedreiging en een ontwik-

keling waar we als bestuur niet
gelukkig mee waren.
Dankzij de inspanningen van
Jan Sax van der Weijden van de
Unie Zorg en Welzijn en onze
ex-secretaris, Peter van de Berg,
die de afgevaardigde van VWS
duidelijk heeft kunnen maken
wat de werkzaamheden van een
Gipsverbandmeester inhouden
is dit gevaar afgewend en is nu
het advies geworden dat de
werkervaring als gipsverbandmeester wel meetelt voor de verpleegkundige herregistratie in
het BIG-Register.
Zonder meer een reden om lid
te worden en lid te blijven van
de VGN.

FWG

Tijdens de laatste CAO onderhandelingen voor de niet academische ziekenhuizen is de
Gipsverbandmeester in schaal
50 ingedeeld.
Goed nieuws voor diegene die
nog steeds in 45 zitten.
De inschaling is wel een zogenaamde hoge 50 wat betekent
dat er binnen de individuele
instellingen maar weinig extra
voor nodig is om schaal 55
binnen bereik te brengen.
Agenda

10 november bijscholingsdag
onderste extremiteiten en juridische aspecten in het UMCU
Ron Groenewegen
Secretaris van de VGN

Eerste Kamer stemt in met wijziging WW-wet
De Eerste Kamer heeft ingestemd
met het Wetsvoorstel modernisering WW. Werklozen krijgen
minder lang recht op WW en de
eerste twee maanden een hogere
uitkering. Met de nieuwe WW
stelt minister De Geus van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid het (snel) vinden van nieuw
werk en het voorkomen van
werkloosheid centraal. Verder
wordt de WW eenvoudiger,
dalen de administratieve lasten
voor werkgevers en wordt de
ontslagpraktijk versoepeld.
Het wetsvoorstel is een uitwerking
van een unaniem advies van de
Sociaal-Economische Raad over
de WW. De nieuwe maatregelen
gaan in per 1 oktober 2006.
In de nieuwe WW wordt de
maximale uitkeringsduur verkort
van vijf jaar tot drie jaar en twee
maanden. Deze maximale duur
wordt bereikt bij een arbeidsverleden van 38 jaar.

Het niveau van de WW-uitkering
gaat in de eerste twee maanden
omhoog naar 75 procent van
het loon. Vanaf de derde maand
bedraagt de uitkering 70 procent
van het loon. Voor werknemers
die wel aan de wekeneis voldoen,
maar niet aan de eis dat zij minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren over minimaal 52 dagen
loon hebben ontvangen, geldt
een kortdurende uitkering. Deze
kortdurende uitkering van zes
maanden tegen 70 procent van
het minimumloon, wordt omgezet in een op het loon gebaseerde
uitkering van drie maanden.
Na deze omzetting en de eerdere
afschaffing van de vervolguitkering kent de WW nog maar
één soort uitkering. Dit is een
aanzienlijke vereenvoudiging
van de WW.
Het voorstel voorziet verder in
een soepeler toets of werkloosheid de werknemer te verwijten
is. Het wordt de werknemer niet

langer aangerekend dat hij zich
neerlegt bij zijn ontslag. Dit
ontlast werkgevers, werknemers,
CWI en de rechterlijke macht
omdat pro forma procedures,
die alleen worden gevoerd om
het recht op WW veilig te stellen, niet meer nodig zijn. Dit
leidt tot minder kosten en een
soepeler ontslagpraktijk. Het
wetsvoorstel verduidelijkt ook
hoe omgegaan moet worden met
verwijtbare werkloosheid bij een
ontslag als gevolg van verwijtbaar
gedrag richting de werkgever.
De WW-uitkering wordt in dat
geval alleen geweigerd als het
gedrag een dringende reden voor
ontslag is.
Het wetsvoorstel van het kabinet
leidt tot een besparing die oploopt
tot 254 miljoen euro in 2011.
Voor werkgevers betekent het
voorstel een lastenbesparing
van 92 miljoen euro (2007)
tot structureel 98 miljoen euro
(vanaf 2009).
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De wetswijziging waarover de
Eerste Kamer heeft besloten,
maakt deel uit van een pakket
aan maatregelen van drie wetsvoorstellen. Het eerste voorstel,
een aanscherping van de toegang
tot de WW, is per 1 april 2006
ingegaan.Verder komt er voor
werknemers die werkloos worden
als zij 50 jaar of ouder zijn, een
aparte inkomensvoorziening na
afloop van de WW (de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen,
IOW). Het wetsvoorstel voor de
IOW wordt na de zomer bij de
Tweede Kamer ingediend.
Bron: SZW , 27 juni 2006
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Vanuit de schoolbanken
Scholingsdag Utrecht

Op 10 november aanstaande
wordt de volgende bijscholing
gehouden over de behandeling
van distale radiusfracturen. Deze
keer zal de dag georganiseerd
worden in het Universitair
Medisch Centrum van Utrecht.
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
kan nog 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 opleiding 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 oa:
“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 beloofd 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.

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 jaar gevorderd met
hun opleiding.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt, voorzitter
opleidingscommissie VGN

LOG actueel

De cursisten van de LOG 2004
hebben het theoretische gedeelte
bijna achter de rug: er resteert

Nascholing 2006

Op 10 november aanstaande
organiseert de opleidingscommissie van de VGN een nascholing.
Deze nascholing is gericht op
verdere ontwikkeling en professionalisering van het beroep gipsverbandmeester.

Op deze dag worden de volgende
onderwerpen behandeld:
● Traumamechanisme en de
daarbij horende radio
diagnostiek van de onderste
extremiteiten.
Professor Leenen, hoogleraar
traumatologie UMCU.
● Diagnostiek op basis van
lichamelijk onderzoek door
een Physician Assistant.
Hoe te implementeren op
de gipskamer?
Paul Festen, Physician
Assistant
● Juridische aspecten met
betrekking tot het beroep
gipsverbandmeester. Albert
Vermaas, jurist UMCU.

Voor wie?
Gediplomeerde gipsverbandmeesters die lid zijn van de VGN.
Kosten
De kosten voor deze dag bedragen
€ 100,- inclusief lunch. Na het
volgen van deze scholing krijgt u
een certificaat uitgereikt.
Datum
Vrijdag 10 november.
Aanvang 10.00 uur tot 15.30 uur.
Plaats
Universitair medisch Centrum
Utrecht.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij:
Helmie Cornelissen
Telefoon: 024 3659481
e-mail:
h.cornelissen@maartenskliniek.nl
Aanmeldingen dienen voor eind
oktober 2006 binnen te zijn.
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U ontvangt
een bewijs van
inschrijving.

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

De Unie Zorg en Welzijn groeit
explosief door aansluiting AVVV
Op 13 april j.l. sloot de Algemene Vergadering Vereniging voor Verpleegkundigen en
Verzorgenden (AVVV) zich aan bij De Unie Zorg en Welzijn. De AVVV, een koepel
van beroepsorganisaties van verpleegkundigen en verzorgenden, heeft 20.000 leden.
Deze aansluiting betekent dat De Unie Zorg en Welzijn voortaan de belangen
behartigt van circa 40.000 beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Deze positie wordt nog extra verstevigd dankzij de samenwerkingsovereenkomst,
die De Unie Zorg en Welzijn en NU’91 al eerder afsloten.
AVVV

De AVVV zit midden in een
enerverende periode. Bij de
AVVV zijn momenteel zo’n
50 beroepsverenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden
aangesloten. Door een wijziging
in de verenigingsstructuur kunnen
vanaf 1 augustus 2006 alleen nog
individuele verpleegkundigen en
verzorgenden zich aansluiten.
Eind juli zijn de aangesloten
verenigingen met de AVVV
tot Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland
(V&VN) gefuseerd. De eerste
fase van deze enorme fusiegolf
is nu aan de gang. Dit leidt tot
aansluiting van bijna 10.000
leden van de huidige beroepsverenigingen.
Eind dit jaar volgen nog 10 á
15.000 verpleegkundigen en
verzorgenden.
NU’91

Door de aansluiting van de
AVVV behartigt De Unie Zorg
en Welzijn nu de belangen van
23 beroepsorganisaties en 2 vakorganisaties. Veel beroepsgroepen
zijn vertegenwoordigd, zoals
OK- en anesthesiemedewerkers,
technici, laboranten, leidinggevenden en apothekersassistenten.
En natuurlijk een groot aantal
verpleegkundigen.
Zeker dit laatste onderstreept
het belang van de samenwerking
van De Unie Zorg en Welzijn
met NU’91. De Unie Zorg en
Welzijn zet in op intensivering
van de samenwerking met deze
belangenorganisatie van 21.000

verpleegkundigen. Juist door
slim te bewegen kunnen we
elkaars positie verstevigen.
Balans

De Unie Zorg en Welzijn
staat nu voor een groot aantal
verpleegkundigen en verzorgenden. Hun stem klinkt door bij
de belangenbehartiging. Dit
geldt echter net zo voor de
andere beroepsbeoefenaren die
vertegenwoordigd worden door
De Unie Zorg en Welzijn. De
structuur en de werkwijze van
De Unie Zorg en Welzijn garanderen een goede balans bij deze
belangenafweging.
Het hoofdbestuur van De Unie
Zorg en Welzijn bestaat uit een
vertegenwoordiging van alle aangesloten verenigingen. Bij elkaar
maakt dit dat er een doorsnee
van de zorgsector in de vereniging is samengebracht. Samen
bepalen zij welke koers er wordt
gevaren. Geen van de aangesloten
verenigingen kan en mag daarbij
een dominante factor zijn. In
besluitvorming ligt de nadruk
daarom zeer sterk op het consensusmodel. Het is dé verzekering
dat ieders belang meetelt in het
beleid van De Unie Zorg en
Welzijn. Deze werkwijze is al
meer dan 5 jaar een zeer gewaardeerde en effectieve werkvorm.
Ook na de aansluiting van de
AVVV verwacht De Unie Zorg
en Welzijn dat deze werkwijze
de onderlinge band tussen de
beroepsorganisaties verder verstrekt.
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Ook in werkgroepen hanteert
De Unie Zorg en Welzijn feitelijk het consensusmodel: alle aangesloten verenigingen hebben
een gelijkwaardige inbreng.
Overigens is die gelijkwaardigheid niet alleen een vereiste om
de beroeps- en vakorganisaties
de noodzakelijke plaats binnen
de gezondheidszorg te geven.
Die gelijkwaardigheid is ook een
logisch gevolg van de gedeelde
problematiek waarmee beroepsbeoefenaren in de zorg mee van
doen hebben. Denk alleen al aan
de tekorten aan beroepsbeoefenaren of aan opleidingsplaatsen
die zich op korte termijn zullen
aandienen.
De Unie Zorg en Welzijn
bouwt verder

De Unie Zorg en Welzijn is in
2001 opgericht en (door)gestart
met zo’n 5.000 leden. Nu is ze
hard op weg naar de 40.000
leden, een explosieve groei die
niet te stuiten lijkt. Sterker nog,
die we nog een stevige impuls
willen geven. Beroepsorganisaties
en individuele leden die zich aanmelden via de vakbond De Unie,
zijn bij ons dan ook meer dan
welkom.
Wim Hovestad, bestuurder
De Unie Zorg en Welzijn
De Unie Zorg en Welzijn
Telefoonnummer:0345 851 291
E-mail: zw@unie.nl
Website:
www.unie.nl/zorgenwelzijn
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René van der Lugt

Het College Ziekenhuis Opleidingen en
de opleiding tot gipsverbandmeester
Sinds 2004 is de VGN in gesprek met het CZO over erkenning van
de opleiding tot gipsverbandmeester. In dit artikel worden het hoe,
wie, wat en waarom van het CZO toegelicht. En wat is het belang
van deze erkenning voor de beroepsgroep?
Aanleiding

Vanaf de oprichting van de VGN
in 1990 hebben de beroepsvereniging, het Opleidingsinstituut,
en vertegenwoordigers van de
NOV en NVT de inhoud en
koers van de opleiding bepaald.
Het bleef echter een op zich zelf
staande opleiding. Werkgevers
waren niet in het overleg betrokken.
In het midden van de jaren ’90
ging de overheid de sectoren zelf
verantwoordelijk stellen (operatie
Marktwerking, Deregulering en
Wetgeving). Een gevolg hiervan
was het wegvallen van toezicht
door de inspectie van Volksgezondheid op de Verpleegkundige
Vervolgopleidingen. Als reactie
hierop werd de LRVV (Landelijke
Regeling Verpleegkundige vervolgopleidingen) opgericht door
de Algemene en Academische
Ziekenhuizen. Onder de LRVV
regeling vielen acht verpleegkundige vervolgopleidingen zoals de
SEH, IC, Neonatologie etc. De
VGN heeft verschillende malen
geprobeerd bij de LRVV aan te
kunnen sluiten, maar dit wordt
niet gehonoreerd.
In 2003 hebben de NVZ en
NFU het CZO opgericht:
dit college biedt onderdak aan
verschillende opleidingen die in
een ziekenhuis worden verzorgd.
Inmiddels zijn de LRVV en CZO
samengegaan in één organisatie.
Waarom het CZO?

Ziekenhuizen zijn, naast werkplaatsen, ook leerplaatsen voor
verpleegkundige en medisch
ondersteunende beroepen.
Deze functies behoren tot het

kernproces van de ziekenhuizen
en zijn onmisbaar. Bewegingen
in de arbeidsmarkt en beroepsinhoud vereisen een goed scholingsaanbod dat zich steeds aanpast aan de ontwikkelingen.
De ziekenhuizen hebben er
groot belang bij om voldoende
deskundig geschoold personeel
op te leiden. Via het CZO is er
directe invloed op de kwaliteit
en continuïteit van de opleidingen. De werkgevers worden ook
medeverantwoordelijk voor de
opleidingen.
Wie is het CZO?

Het CZO bestaat uit een tweetal kamers: de Kamer Medisch
Ondersteunende Opleidingen
(MOO) en de Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen
(VVO). In deze kamers zijn,
behalve de instellingen, de betreffende beroepsorganisaties
vertegenwoordigd.
Elke opleiding heeft zijn eigen
Opleidingscommissie. Zo bestaat
de Opleidingscommissie GVM
uit 2 vertegenwoordigers van de
ziekenhuizen (werkgevers), 2 vertegenwoordigers van de VGN,
1 orthopeed, 1 traumatoloog,
aangevuld met een secretaresse
CZO. Het Opleidingsinstituut
Erasmus is verbonden aan de
commissie als adviseur.
Elke opleidingscommissie heeft
tot taak toezicht uit te oefenen
op de specifieke opleiding, deze
te bewaken met het oog op het
landelijk civiel effect en erkenningaanvragen te beoordelen
en hierover te adviseren aan de
Kamers.
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Hoe werkt het CZO?

Het CZO bewaakt de kwaliteit
van de aangesloten opleidingen
door het landelijk erkennen van
deze opleidingen en bewerkstelligt zo het civiel effect van de
diploma’s; het diploma wordt
dus erkend door de belangrijkste
krachten in de gezondheidszorg.
De door het CZO erkende ziekenhuizen en opleidingsinstituut(en)
voldoen aan de landelijk gestelde
en bewaakte kwaliteitseisen.
De huidige opleidingen

Onder het CZO vallen zeven
medisch ondersteunende en
acht verpleegkundige vervolgopleidingen. Jaarlijks leiden de
ziekenhuizen op deze wijze ruim
3000 medewerkers op.
De opleidingen worden in de
leren/ werken variant aangeboden.
De student heeft een (leer)
arbeidsovereenkomst met een
ziekenhuis. Daar vindt de praktijkopleiding plaats. Het theoriedeel volgt de student bij een
opleidingsinstituut waarmee
het ziekenhuis samenwerkt.
De medisch ondersteunende
opleidingen (MOO)
● Anesthesiemedewerker
● Gipsverbandmeester
● Klinisch perfusionist
● Operatieassistent
● Radiodiagnostisch laborant
● Radiotherapeutisch laborant
● Ziekenhuishygiënist
De verpleegkundige
vervolgopleidingen
● Dialyse Verpleegkundige
● Intensive Care
Verpleegkundige
● Intensive Care
Kinderverpleegkundige

●

●
●

●
●

Intensive Care Neonatologie
Verpleegkundige
Kinderverpleegkundige
Obstetrisch en Gynaecologisch
Verpleegkundige
Oncologie Verpleegkundige
Spoedeisende Hulp
Verpleegkundige

Doelstellingen

Het CZO profileert en positioneert zich als een kwaliteitsorgaan van niet- medische opleidingen door een gezamenlijk
keurmerk voor de opleidingen
af te geven. Het college gaat
met ingang van 1 januari 2008
de erkenningen voor de CZO
opleidingen in de vorm van een
CZO keurmerk uitgegeven.
In de tussentijd stelt een projectgroep één kwalificatiesysteem op.
Dit zal betekenen dat ook de
opleiding GVM zich aan het
grote geheel zal moeten conformeren; deelname in deze projectgroep is dus een must om onze
invloed aan te kunnen wenden.
Allemaal leuk en aardig; maar
wat is het belang voor de gipsverbandmeester?
1 Erkenning door alle belangrijke
spelers in het gezondheidsveld:
de opleiding tot gipsverbandmeester is een bijzonder beroep
en vergt een vervolgopleiding.
Binnen het CZO is afgesproken wat het beroep van gipsverbandmeester inhoudt. Dit
verplicht de werkgevers om
alleen gipsverbandmeesters met
een erkend CZO- diploma op
de gipskamer te laten werken.
Retrograde erkenning (dus met
terugwerkende kracht) van
diploma’s behaald voor 2008
zal plaatsvinden
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2 Kwaliteitseisen aan de oplei-

ding. De inhoud van de opleiding wordt bepaald, bewaakt
en waar nodig aangepast door
de opleidingscommissie GVM.
Zo blijft de opleiding aansluiten
op landelijke ontwikkelingen
en up- to date.
3 De opleiding staat niet op zich
zelf, maar is ingebed, verankerd
en beschermd in het groter
geheel van opleidingen.
4 Kwaliteitseisen aan het opleidingsinstituut. Het theoretisch
gedeelte moet aan eisen voldoen
bijv: uren theorie, deskundigheid docenten, leermiddelen,
leervormen, wijze van examineren.
5 Eisen aan het insturende ziekenhuis. Een belangrijk deel van
de opleiding vindt plaats in de
praktijk. Gezien de problemen
die zich regelmatig op de werk-

vloer voor doen is dit zeker
geen overbodige luxe. Hierbij
moeten wel een paar moeilijke
knopen worden doorgehakt.
Dit kan betekenen dat sommige ziekenhuizen geen gipsverbandmeester meer (zelfstandig) kunnen opleiden.
Momenteel vindt er discussie
plaats binnen de opleidingscommissie waaraan de praktijkleerplaats moet voldoen.
Suggesties van collega’s,
(ex)cursisten zullen door de
VGN- vertegenwoordigers in
de discussie worden ingebracht.
In het volgende nummer van
In Dit Verband zal ik de uitkomsten van dit bijzonder
belangrijke item meedelen.
6 De stabiele arbeidsmarkt.
De VGN heeft de werkgevers
meerdere malen gewezen op
de leeftijdsopbouw van de

beroepsgroep en de personele
krapte in de nabije toekomst.
Via het CZO kunnen de werkgevers gewezen worden op hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van de opleidingsbehoefte.
Kortom: de erkenning van de
opleiding zal leiden tot een kwalitatief (nog) betere opleiding.
Erkenning zal niet leiden tot
veranderingen in de salariëring;
dit is geregeld via FWG en
FuWaVaz.
Het ziet er naar uit dat de jarenlange wens tot erkenning van de
opleiding tot gipsverbandmeester,
18 jaar na de oprichting van de
VGN, met ingang van 1 januari
2008 werkelijkheid gaat worden.
Dit heeft alleen kunnen gebeuren
door de jarenlange inzet (vooren achter de schermen) van een
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groep gedreven collega’s. Ook
de hoge organisatiegraad van de
VGN heeft hier aan bijgedragen;
je staat in de onderhandelingen
sterker als je weet dat je namens
95% van de beroepsgroep
spreekt. Allemaal gefeliciteerd
met de komende erkenning.
René van der Lugt,
opleidingscommissie
Nader informatie CZO:
info@ziekenhuisopleidingen.nl
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Lezingen en workshops

Hoe spoort de gipsverbandmeester
1 Oktober 2005 werd in het spoorwegmuseum te Utrecht het zeer succesvolle
internationale congres voor gipsverbandmeesters georganiseerd.
Hieronder volgen enkele korte verslagen van de lezingen en workshops.
Een aantal verslagen zijn al in eerdere uitgaven als artikel gepubliceerd,
of zullen in de toekomst worden gepubliceerd.
Verslag van Lezingen

Dr. Jan Douwes Visser,
orthopedisch chirurg
“Posttraumatische groeistoornissen bij kinderen”
Een lezing over fracturen bij
kinderen het remodelleren,
overgroei en groeistoornissen.
Een uitgebreid artikel naar
aanleiding van deze lezing is
in deze uitgave van In dit
Verband geplaatst.
Marike Lammers,
Gipsverbandmeester
“Osteogenesis Imperfecta
een casusonderzoek”
Een artikel hierover werd eerder
gepubliceerd. In dit verband
2004, nr.1, 26. 2004.
Dr. R.J.B.Sakkers,
Orthopedisch Chirurg
“Is minder breken bij
Osteogenesis Imperfecta
ook minder werk voor de
gipsverbandmeester?”
Bot is gebouwd als gewapend
beton. Botaanmaakcellen maken
collageenvezels (de staaldraden
van de gewapende constructie)
en bouwen een collageen netwerk
(de wapening).
De wapening wordt zo gebouwd
dat uit de lichaamsvloeistoffen
vanzelf calciumfosfaat (cement)
uitkristalliseert (uithardt) tussen
de collageenvezels (de wapening).
Bij OI maken de botcellen een
ander collageen (de kabels van
de wapening) waardoor de uitkristallisatie (uitharding) van
calciumfosfaten (het cement)
ook anders in deze wapening
plaatsvindt. Het gevolg is dat
ook de architectonische bouw

van de botten verandert en de
botten over het algemeen kleiner
en fragieler worden gebouwd.
Daarom zijn botten bij kinderen
met OI meer vervormbaar en
breekbaar. Naast fracturen
komen scoliose en verbogen
benen en armen voor. Per patiënt
leverde dit voor de gipsverbandmeester relatief veel werk op ook
al werden in de pijpbeenderen
metalen pinnen geplaatst om de
breekbaarheid en de mate van
verbuiging te verminderen. Met
de komst van de bisfosfonaten,
een groep van medicijnen die de
netto hoeveelheid botaanmaak
in het lichaam doet toenemen, is
de verbuiging en breekbaarheid
van bot duidelijk afgenomen. In
de praktijk wordt dan ook een
afname van de frequentie waarmee het kind met OI de gipskamer bezoekt waargenomen.
De nieuwste ontwikkeling is
de beenmergtransplantatie
(andere botcellen toedienen).
Deze ingreep is bij Osteogenes
is Imperfecta echter nog experimenteel en de effecten hiervan
moeten nog uitgebreid worden
bestudeerd.
Het gerelateerde artikel ; “De meetbare effecten aan de botten en functionele uitkomsten met olpadronaat
bij kinderen met osteogenesis imperfecta, “ werd gepubliceerd door
Drs. T.L.A. Burm.
In dit Verband 2004, Nr. 4, 12.
(artikelbespreking Lancet 2004;
363; 1427-31).
Mw.Veenhuisen
“Immobilisatierisico’s bij
patiënten met het Ehler
Danlos syndroom”
Het Ehlers Danlos syndroom
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(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.
Een artikel van deze spreekster
werd gepubliceerd.
In dit Verband, 2005. nr. 3, 6.
Dr. M. Heeg,
Orthopedisch chirurg
“russisch Roulette of goochelen
met ringen; de Ilizarov techniek”
De ilizarov fixateur is een buitengewoon veelzijdige techniek voor
de behandeling van standsafwijkingen of verlenging van ledematen. De techniek is circa 60 jaar
geleden door de Russische orthopeed Gavril Ilizarov ontwikkeld,
en uiteindelijk via Italie in 1981
in het westen geïntroduceerd.
Een artikel op basis van de lezing
zal later dit jaar worden gepubliceerd.
Dr.. C.H. Emmelot,
revalidatiearts
“de ZIP-prothese; ieder zet zijn
beste beentje voor”
Een artikel over de ZIP prothese
werd al eerder gepubliceerd.
In dit Verband, 2005, nr. 2,10.
Wout Hol,
gipsverbandmeester
“afgezet”
Het ontstaan van de ZIP prothese, de praktische verwerking
ervan en de logistieke en financiële voordelen. En niet te vergeten de voordelen voor de patiënt.
Een artikel over de ZIP prothese
werd al eerder gepubliceerd.
In dit Verband, 2005, nr. 2,10.
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Korte verwerking
workshops

●

Wout Hol, Wim Bergman,
Ruud Brinkman,
Gipsverbandmeester en orthopedisch instrumentenmaker
“een been om op te staan”
Een praktische workshop over
de vervaardiging van de ZIPprothese. Door de gipsverbandmeester in samenwerking met
de instrumentenmaker.

●

Hans Berkman en
Alies van der Wal,
Gipsverbandmeester
“Van standpunt veranderen”
Ilizarov techniek”
De methode van beenverlenging
volgens Ilizarov wordt in het
UMC-Utrecht sinds 1990 toegepast bij volwassenen en kinderen.
Bij kinderen wordt besloten om
het been te verlengen wanneer
op volwassen leeftijd het been
3 cm of meer tekort zal zijn.
De totale lengte die gewonnen
kan worden hangt af van het
onderliggende lijden.
In 3 verschillende verlengingen
is een lengtewinst van 20 tot
30 cm te halen.
De kinderen die voor een Ilizarov
verlenging in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis komen hebben
meestal naast een tekort been
ook een standsafwijking. Deze
afwijkingen bij kinderen kunnen
aangeboren zijn, ontstaan zijn
door fracturen of een infectie.
Met het ilizarovframe kunnen
meerdere stands of lengte afwijkingen in een boven of onderbeen
tegelijkertijd worden gecorrigeerd.
De bijdrage van de gipskamer
aan deze complexe behandeling
bestaat uit:
● Participatie in het ilizarov overleg met afdelingsverpleegkundige, orthopeed, psycholoog,
fysiotherapeut, spelleiding en
maatschappelijk werk.
● Ruim voor de operatie kind
en ouders kennis laten maken
met het Ilizarovframe.
● Uitleg over de verzorging van
de huid, de pengaten en het
frame.

●

●

●

●

●

Met kind en ouders 1 maand
voor de operatie het frame
opbouwen.
Assistentie op de operatiekamer bij het plaatsen van
het frame.
Wekelijks controle van het
frame op de gipskamer. O.a.
voor bijstellen varus / valgus,
recurvatie / antecurvatie en
rotatie.
Vraagbaak, steunpunt en
klankbord tijdens de gehele
verlenging procedure.
Verwijderen van het frame
(meestal op de ok) en aanleggen van CBBG.
Patiënten proberen in beweging
te houden, oefenadviezen voor
knie en enkel.
Anti spitsvoet spalkjes maken.

In de beginperiode van de verlenging cq correctie, komen de
kinderen 1 keer per week op de
gipskamer. Is de gewenste lengte
of correctie bereikt dan volgt nog
de lange weg van consolidatie
van de verlengde zone.
In deze laatste periode komen
de kinderen gemiddeld 1 keer
per 3 weken op de gipskamer.
De totale duur van deze complexe behandeling is minimaal
1 jaar. Van de gipsverbandmeester wordt niet alleen technische
vaardigheden gevraagd, maar
ook goede psychosociale vaardigheden en vooral plezier hebben
in het vinden van creatieve
oplossingen.
Taco van Welzenis,
Vereniging Osteogenesis
Imperfecta
“Osteogenesis Imperfecta;
leven met het “syndroom
van Damocles”
Osteogenesis Imperfecta (OI),
is een erfelijke bindweefselziekte
waarvan de oorzaak gelegen is in
een kwalitatieve en/of kwantitatieve afwijking van het collageen
type I.
Voor de buitenwereld zijn de
grote breekbaarheid van het skelet en 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.”. Elke stap kan de “laatste” zijn, elke opspringende
hond, gladde tegel of afstapje
kan linea recta naar de gipskamer
voeren. Zes weken het ziekenhuis in en weer langzaam
opkrabbelen. Het vergt een
24 uurs-alertheid die niemand
haast 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. Dat zijn
dingen die specifiek voor OI zijn,
natuurlijk krijg je ook te maken
met allerlei zaken waar veel mensen met een functiebeperking
tegenaan lopen. Hoe wordt je
waargenomen als je er anders
uitziet? Barrières op alle terreinen
van het dagelijks leven, van school,
studie, werk tot vriendschappen,
relaties en maatschappelijk functioneren. De bureaucratie in de
Nederlandse verzorgingsstaat
en de gestage afbraak van voorzieningen op dit moment.

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 en drie zeer zeldzame types overbleven.
Het Klassieke type en het
Hypermobiliteitstype vormen
samen 90% van de prevalentie.
Men denkt dat het syndroom bij
1 op de 5000 mensen voorkomt,
dat betekent dat er ongeveer
3500 mensen in Nederland EDS
hebben. 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 patient in
het gips zit geen extra complicaties
oplevert. Met behulp van deze
workshop wordt inzicht gegeven
in het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van complicaties.

Margrieth Veenhuizen,
Lidwien Cornelissens,
Timo Bolt,
Vereniging Ehler Danlos
“Adviezen voor gipsen van een
patiënt met het Ehlers Danlos
syndroom”
Het Ehlers Danlos syndroom
(EDS) is een erfelijke aandoening
waarbij het bindweefsel niet goed
is aangelegd.

Nederlands:
Margrieth Veenhuizen
(voorzitter patiëntenvereniging
EDS patiënten (VED), docent
verpleegkunde)

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.
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Frans: Lidwien Cornelissens
(psychotherapeut en -analyticus,
medisch ethicus, bestuurslid VED)
Engels: Timo Bolt
(ergotherapeut, geschiedenis
student, bestuurslid VED)
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Dr. J.D. Visser

Posttraumatische afwijkingen van het skelet
bij kinderen
Ondanks het feit dat volgens Midas Dekker in zijn boek “De Larf ” kinderen meer
dan zevenentwintig maal zachter neerkomen dan volwassenen, zijn er per jaar in
Nederland ongeveer 75.000 fracturen bij kinderen. Vrijwel de meeste zijn simpel
te behandelen en genezen zonder restverschijnselen. De voornaamste verschillen
tussen het skelet van een kind ten opzichte van een volwassene zijn een dikker en
actiever beenvlies en groeischijven. Op grond hiervan is het kinderskelet in staat
om standsafwijkingen na fracturen te corrigeren. Anderzijds kunnen er als gevolg
van fracturen door de groeischijven verkortingen en standsafwijkingen ontstaan.
Remodelleren

Doordat het beenvlies bij kinderen actiever is dan bij volwassenen
consolideren pijpbeenfracturen
bij kinderen ongeveer twee keer
zo snel als bij volwassenen.
Door enerzijds activiteit van het
beenvlies en anderzijds door de
groeischijven kunnen standsafwijkingen van pijpbeenfracturen
worden geremodelleerd. Circa
75% van de remodellering vindt
plaats in de groeischijf, door de
asymmetrische groei. Deze groeischijven hebben de neiging om
zich loodrecht op de belastingslijn te richten (Wet van Hueter
en Volkmann 1862). In 25% van
de gevallen vindt correctie plaats
naar het periost. Botappositie
vindt plaats waar het meer
mechanisch noodzakelijk is en
bot wordt geresorbeerd waar het
niet noodzakelijk is (Wet van
Wolff 1892). Met name in het
proximale deel van de humerus,
het distale deel van de onderarm,
femur en tibia is dit het geval.
Bij kinderen jonger dan tien jaar
is de potentie tot remodelleren
groter dan bij kinderen ouder
dan tien jaar. Fracturen dicht
bij de groeischijf corrigeren
spontaan beter dan midschachtsfracturen. Fracturen die slechter
remodelleren zijn fracturen in
het distale deel van de humerus,
het proximale deel van de onderarm en fracturen in het distale
deel van het eindkootje van de
handen. Voor de onderste extremiteit geldt dat antecurvatie en
recurvatie beter remodelleren

dan varus of valgus en varus remodelleert weer beter dan valgus.
Deze correctiemogelijkheid is tot
vijf à zes jaar na de breuk mogelijk.
De grootste correctie vindt plaats
in de eerste twee jaar na het ontstaan van de fractuur.
Remodelleren

Maximale overgroei bij het
femur is 1,5 cm en bij de tibia
1 cm. Hoe meer het been van de
fractuur verkort is hoe groter de
overgroei is. Maximale verlenging
van het been door overgroei is
0,5 cm.
Acceptabele Hoekstand
< 10 jaar
> 10 jaar

Bovenarm proximaal

40-70°

20-30°

Radiuskop

50°

30°

Onderarm middelste deel

10-20°

10°

Onderarm distaal

20-40°

20°

Middenhandsschacht

geen gegevens geen gegevens

Middenhandsbeen subcapitaal

35-40°

35-40°

Basis- en middenkootje

20-25°

10-15°

Femur

20-30°

15-20°

Tibia

10°

5°

Malrotatie

corrigeert niet!

Elk jaar dat het kind nog te
groeien heeft kan een pronatieof supinatieafwijking van 10°
met een maximale rotatiestoornis
van 50° worden geaccepteerd.
Overgroei

Overgroei ontstaat als gevolg
van hyperaemie ter hoogte van
de fractuur.
Door deze hyperaemie worden
de aanliggende groeischijven
gestimuleerd.
Het proces eindigt bij het femur
na achttien maanden, bij de tibia
na vijftien maanden.
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Groeistoornissen

Groeistoornissen treden bij 1%
van de groeischijffracturen op
en vooral bij groeischijffracturen
die dwars door de groeischijf verlopen. Ze kunnen ter hoogte van
alle groeischijven ontstaan maar
praktisch nooit bij de schouder.
Een groeistoornis ontstaat door
plaatselijke destructie van de
groeischijf waardoor er een botbrug tussen de metafyse en epifyse
ontstaat. Centraal in de groeischijf gelokaliseerde botbruggen
kunnen een verkorting, perifeer
gelokaliseerde een standsafwijking

veroorzaken. De stoornis is zes
tot twaalf maanden na het ongeval zichtbaar.
Niet groeischijf
gerelateerde mogelijke
restverschijnselen per
lichaamsdeel

Elleboog:
● Bewegingsbeperking als gevolg
van kapselschrompeling.
● Varusstand na een supracondylaire humerusfractuur.
● Meestal reversibele zenuwuitval na een supracondylaire
humerusfractuur (6-16%).
● Pseudartrose van een laterale
humeruscondylfractuur.
● Niet herkende intra-articulaire
fractuur.
● Pro- en supinatiebeperking
als gevolg van onvoldoende
repositie van de radiuskopfractuur.
● Avasculaire necrose na radiuskopfractuur (meestal partieel).
● Volkmanscontractuur als
gevolg van letsel van de arteria
brachialis of als gevolg van
stuwing in het gipsverband.
Onderarm:
10° malrotatie geeft 10°
pro-/supinatiebeperking.
● Een hoekstand van 20° of
meer geeft een pro- en
supinatiebeperking.
● Callusvorming na onderarmfractuur kan bij een versmalling van de interossale afstand
tussen radius en ulna een
synostose (benige verbinding)
veroorzaken.
>>
●
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Pols/hand:
● Malrotatie na vingerfracturen.
Bekken:
● Persisterende sacro-iliacale
luxatie.
● Verbreding van de symfyse na
een symfysiolyse.
Acetabulum:
Bij beschadiging van de gemeenschappelijke groeischijf
van ilium, ischium en pubis
(y-kraakbeen) als gevolg van een
fractuur kan dysplasie optreden.

Knie:
● Extensiebeperking na een
avulsiefractuur van de
eminentia intercondylaris.
● Hyperextensie ten gevolge
van beschadiging van de
apofyse van de tuberositas
tibiae.
● Bandletsels en meniscusletsels
> 13 jaar.

Conclusie

Onderbeen:
● Valgusstand na een proximale
tibiafractuur.

●

●

●

●

●

Femurkop:
● Avasculaire necrose na femurkopfractuur.

●

Enkel:
● Laterale collaterale bandletsels
> 13 jaar.

●

Literatuur:

Bij een standsafwijking is pas
na vijf à zes jaar sprake van een
eindtoestand.
Overgroei is na achttien maanden voltooid.
Groeisstoornis als gevolg van
beschadiging van de groeischijf
is binnen een jaar zichtbaar en
zal indien onbehandeld tot het
einde van de groei toenemen.
Een bewegingsbeperking
treedt voornamelijk op na
elleboog- en onderarmletsels.
Een avasculaire necrose treedt
alleen op na radiuskop- en
heupkopfracturen.
Bandletsels bij kinderen
> 13 jaar.

Cascó J., Pablos de J. Bone remodeling
in malnited fractures in children.
Is it reliable. J Pediatr Orthop Part B,
Vol 6: 126-132, 1997.
Malkawi H., Shannak A., Hadidi S.
Remodeling After Femoral Shaft
Fractures in Children. Treated by the
Modified Blount Method. J Pediatr.
Orthop. Vol 6: 421-429, 1986.
Staheli L.T. Practice of pediactric orthopedics. Lippincott Williams en Wilkins.
Philadelphia, 2001.
Wilkins K.E. Principles of fracture remodeling in children. Injury, Int. J. Care
Injured (2005) 36, SA3-S-A11.

Dr. Jan Douwes Visser,
orthopedisch chirurg
Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Fractuurbehandeling bij kinderen
Bijzonderheden
●

●

●

●

voor acceptabele dislocatie
geldt: hoe jonger het kind,
hoe distaler de fractuur en
de angulatie (varus-valgus),
5 dagen na repositie een
controle röntgenfoto,
bij klinische en/of radiologische verdenking op
afwijking ook andere zijde
een röntgenfoto,
rotatie in geen geval acceptabel.

Remodelleren
●

●

●

●

●

Fracturen bij pijpbeen consolideren twee maal zo snel
als bij volwassenen,
activiteit van het periost is
verhoogd en groeischijven
kunnen standsafwijkingen
remodelleren,
met name: proximale deel
humerus, distale deel onderarm, femur en tibia,
kinderen <10 jaar hebben een
hogere remodellerings potentie,
dan bij kinderen >10 jaar,
correctie mogelijkheid tot 5 à
6 jaar na een fractuur, grootste
correctie in de eerste 2 jaar na
een fractuur.

Acceptabele hoekstanden

humerus
proximaal
antebrachii
distale radius
femur
tibia
malrotatie

Overigen

<10 jaar >10 jaar

●

40-70º 20-30º
10-20º 10º
20-40º 20º
20-30º 15-20º
10-15º 10-15º
corrigeert niet!

●

●

●

Groeistoornissen
●

●

●

●

bij 1% van dwarse groeischijf
fracturen,
ontstaan door plaatselijke
destructie waardoor botbrug
tussen metafyse en epifyse
ontstaat,
stoornissen na 6 tot 12
maanden na ongeval
zichtbaar,
bij Salter Harrisfracturen een
follow-up tussen de 6-12
maanden.

●

●

bij standsafwijking pas na 5-6
jaar sprake van eindtoestand,
overgroei na 18 maanden voltooid, femur meer dan tibia,
groeischijf beschadiging binnen 12 maanden zichtbaar,
neemt onbehandeld tot einde
groei toe,
bewegingsbeperking met
name na ellboog-onderarm
letsels,
avasculaire necrose: radiuskop/heupkop fracturen,
bandletsels enkel en knie
alleen bij kinderen ouder
dan 13 jaar.

Greenstick fractuur
●

●

●

eerste foto is voldoende,
dus geen controle foto,
na 1 week wissel voor
onderarmsgips,
immobilisatie duur
afhankelijk de leeftijd.

Literatuur
dr. Jan Douwes Visser, orth.chir. Assen
Lutz von Laer, Pediatric fractures & dislocations.
Chris van der Werken, Letsels van het
steun- en bewegingsapparaat.
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Posttraumatische afwijkingen van het skelet bij kinderen (vervolg)

Kapstok voor doorsnee consolidatie periodes (in weken), of te wel
periode van immobilisatie, voor de meest voorkomende fracturen,
gedurende kinderleeftijd
●
●

fracturen in metafyse genezen twee keer zo snel als fracturen in diafyse
dwarse fracturen genezen minder snel dan schuine (oblique) fracturen.
plaats

< 5 jaar

Clavicula

5-10 jaar

> 10 jaar

Classificatie
naar Salter
Harris

1

2

2-3

- proximaal stabiel

1

1-3

2-3

- proximaal instabiel

1

2-3

3

- diafyse

2

3-4

4-6

- supra condylair

1-2

2-3

3-4

- laterale condyl

3

3-4

4

- mediale condyl (Y#)

2-3

3

3-4

- mediale epicondyl (+luxatie elleboog) 2-3

2-3

1-2

Radius kop

1

1-(2)

(2)

Olecranon

1

2-3

3-4

Radiuskop+ luxatie elleboog

-

3

3

Diafyse ulna+ greenstick

3

4

4-6

Distale radius+ ulna

2

3-4

4

Geisoleerde epifysiolyse+ dist. radius

2

2-3

3-4

Pols

-

4-6

6-12

Basis metacarpalia+ subcapitaal

-

2

2-3

Diafyse

-

3-4

4-6

Basis phalanx + subcapitaal

1-2

2

2-3

Diafyse

2-3

3-4

4-8

Type 1 en 2 hebben een gunstige
prognose.

Femurhals

-

4-6

6-12

Subtrochanteer

3-4

4-5

4-6

Diafyse

1-3

4-5

4-6

Bij de typen 3, 4 en 5 bestaat de
kans op groeistoornissen omdat
het stratum germinativum
beschadigd is.

Condylen+ geisoleerde epifyse

2-3

3-4

4

Humerus

Femur

Tibia en onderbeen
Eminentia Intercondylair

-

3-4

4

Proximale metafyse

2-3

3-4

4

Diafyse

2-3

3-5

4-6

Supra malleolair+ enkel gewricht

2-3

3-4

4

Tarsus en calcaneus

-

4-8

6-12

Basis metatarsus+ subcapitaal

2-3

3

3-4

Tenen

1

1-2

2-3

Avulsie talofibulaire ligamenten

-

2-3

3
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Deze classificatie onderscheidt
vijf typen letsels van de epifysiare
schijf.
1. zuivere epifysiolyse
2. epifysiolyse met metafysair
fragment
3. fractuur van de epifyse
4. fractuur van epifyse en
metafyse
5. compressie letsel van de
epifysaire schijf.

Bij epifyse fracturen is anatomische repositie noodzakelijk om
groeistoornissen te voorkomen.
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Boekbespreking

Handletsels, altijd handig!
Onder redactie van plastisch chirurg Peter Houpt laten deskundige, met lange ervaring in
de behandeling van traumata van de hand en pols, hun licht schijnen op de diagnostiek en
behandeling van handletsels. Het boek bevat 64 pagina’s, is geschreven in het Nederlands en
is geïllustreerd met duidelijke afbeeldingen.
Het boek opent met het hoofdstuk waarin de anatomie van de
hand beschreven wordt. De tekst
wordt ondersteund door de bijgevoegde afbeeldingen. Het
hierop volgende hoofdstuk laat
zien hoe anamnese en onderzoek
verricht moet worden en welke
stappen de onderzoeker nemen
moet om tot een werkdiagnose
te komen. Na het hoofdstuk anesthesie wordt een verscheidenheid
van handletsels besproken. Van
bijvoorbeeld de bekende peesletsels tot verschillende vormen
van handinfecties.
Samenvattend is het een boek
wat prettig leest en gericht is op
de praktijk. Het boek is in eerste
instantie bedoeld voor SEHassistenten en belanghebbende
specialismen. Echter kunnen
para medici en gespecialiseerde

disciplines zoals gipsverbandmeesters hun kennis ermee
verrijken en is het een handig
naslagwerk voor op de werkvloer.
Exemplaren van dit boek zijn
te bestellen via het secretariaat
van de Nederlandse Vereniging
voor Handchirurgie en de
Nederlandse Vereniging van
Spoedeisende Hulp Artsen
(www.nvsha.nl).
Druk: Van de Ridder, Nijkerk.

M.A.J.M. Haneveer,
gipsverbandmeester
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
President Kennedylaan 1
4002 W.P. Tiel
e-mail:
Maarten.Haneveer@zrt.nl

Ingestuurd
In november 2003 ben ik 2 weken samen met SEH arts Max en zijn
broer John Slenter, in een ziekenhuis in Ndala, 70 km boven Tabora,
een grote stad in west Tanzania geweest. Max heeft 3 jaar in dit ziekenhuis als tropen arts gewerkt. Ik heb daar gewerkt op de EHBO.
Doel van mijn bezoek was om het personeel van de EHBO te leren
om verschillende gipsen aan te leggen alsmede het reponeren van
bijvoorbeeld pols fracturen.
In oktober 2004 zijn we weer 2 weken gegaan. Dit was een vervolg om
te kijken wat het effect is geweest van het vorige bezoek. De geleerde
vaardigheden werden nog steeds goed toegepast. Echter waren de materialen die wij de vorige keer hadden meegenomen allang niet meer
voorradig. Firma’s zoals 3M, Lohmann&Rausher, Johnson en Johnson,
Smith en Nephew kom je hier echt niet tegen. De materialen die er zijn
zijn wel mee te werken maar erg primitief.

In februari 2006 ben ik voor de derde keer geweest,er was niets veranderd
op de EHBO. Deze 2 weken waren zeer rustig: bijna geen patiënten,
het einde van het droge seizoen; de mensen hebben dan helemaal geen
geld om behandelingen te betalen. Behandelingen moeten contant
betaald worden.
Aan goed materiaal zal er altijd te kort zijn: het is veel te duur en er is
geen geld. Ik heb het als zeer nuttig gevonden om in deze primitieve
omstandigheden te werken en een bijdrage te leveren om tot een goed
eind product te komen.
Berry de Vet,
gipsverbandmeester
Maxiama Medisch Centrum
Den Bosch
e-mail: bdevet@IAE.nl
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Jelle Wijma

Wondgenezing
In een vorige editie van dit blad hebben we kunnen lezen hoe een gezonde huid
is opgebouwd. Er is intussen regelmatig gevraagd dit artikel nog eens te plaatsen
daar er op de gipskamer steeds meer aan wondbehandeling wordt gedaan.
Dit artikel gaat over wat een wond is en over de mechanismen van wondgenezing.
Definitie van een wond

Wat verstaan we onder een wond?
Een wond wordt meestal gedefinieerd als een pathologische onderbreking van weefsels, waarbij
meer of minder verlies aan substantie is opgetreden en een
daarmee overeenkomend verlies
aan functie. Meestal betreft het
de huid. Wonden genezen in
alle weefsels door dezelfde biochemische mechanismen.

Fysiologie van de
wondgenezing

Hoe reageert het lichaam op een
bloedende wond? In de eerste
plaats moet het binnendringen
van infectieuze ziektekiemen
worden gestopt en moet de bloeding tot staan worden gebracht.
Wanneer dit bereikt is, moeten
vreemde lichamen en weefseldetritus worden afgebroken en
moet nieuw weefsel worden
gevormd.

Wondgenezing

Van nature streeft het lichaam
ernaar een wond te sluiten en
de functies zo snel mogelijk te
herstellen. De oorspronkelijke
toestand kan worden hersteld
door regeneratie of reparatie.
Regeneratie is het vervangen
van een specifiek weefsel. Bij
de mens is dit alleen mogelijk
bij epitheliaal weefsel, zoals epidermis en slijmvliezen van het
maagdarmkanaal en de vrouwelijke genitalia. Weefseldefecten
worden voornamelijk genezen
door reparatie: het verloren of
beschadigd weefsel wordt vervangen door niet-specifieke
elementen van bind- en steunweefsel, die een litteken vormen.
Alleen defecten in steunweefsel,
zoals in botten, kraakbeen en
pezen, worden geregenereerd
met de voor deze weefsel kenmerkende structuren. Onder
wondgenezing kan daarom
worden verstaan: de sluiting
van een defect door steunweefsel
dat een litteken vormt samen
met de epitheliale regeneratie
(epithelisatie) (fig.1).

De vasculaire reactie

Een verse wond bloedt gewoonlijk vrij sterk wanneer er huidvaten en dieper liggende vaten
zijn beschadigd (dolor). Het
bloeden heeft een reinigende
werking op de wond doordat
sommige vreemde lichamen
worden weggespoeld.
Om verder bloedverlies te voorkomen, vernauwen de getroffen
vaten zich binnen enkele seconden (vasoconstrictie) gedurende
enkele minuten. Bloedstolsels
sluiten de lekkende vaten af, de
uiteinden van de vaten stulpen
zich bovendien naar binnen. Dit
proces wordt gevolgd door een
verwijding, vasodilatatie (rubor)
welke ongeveer 10 minuten duurt.

Hierdoor ontstaat een verhoogde
afgifte van warmte en daardoor
een stijging van de temperatuur
(calor). Erytrocyten, leukocyten
en trombocyten stromen nu de
wond in. Ook stroomt er bloedplasma in de omringende weefsels, met als gevolg het ontstaan
van wondoedeem (tumor). De
optimale doorbloeding die hierdoor ontstaat, bevordert de zuurstof voorziening van het getroffen
gebied. De leucocyten zorgen voor
het opruimen (fagocyteren) van
beschadigde weefselcellen en eventueel binnengedrongen bacteriën.
Ontsteking

Uit de door weefselafbraak ontstane cel-debris komen stoffen
vrij die de karakteristieke ontstekingsreactie op gang brengen.
De hiervoor beschreven vasculaire veranderingen dragen eveneens bij tot deze reactie. Zij scheppen de voorwaarden die nodig
zijn voor de afweerreacties van
het lichaam, maar zijn ook verantwoordelijk voor de uitwendige
zichtbare hoofdsymptomen van
ontsteking: roodheid, warmte,
zwelling, pijn en functiestoornissen. Ontsteking is niet hetzelfde
als infectie! De ontstekingsreactie

begint onafhankelijk van het
binnendringen van vreemde
lichamen. Er kunnen zich dus
ook “steriele” infecties ontwikkelen in gesloten wonden, zoals
bloeduitstortingen, waarbij het
oppervlak van de huid intact
blijft. Open wonden zijn gewoonlijk verontreinigd.
Zelfs in chirurgische wonden
kan het binnendringen van
micro-organismen niet worden
voorkomen. In dergelijke gevallen ontstaat er een ontsteking.
Om deze te bestrijden worden
cellulaire en humorale immuunreacties (door middel van plasmacellen uit het bloed) gemobiliseerd,
evenals voor het verwijderen van
beschadigde cellen van het eigen
lichaam. In de ontstekingsfase
neemt het aantal leucocyten toe.
Zij nemen de vreemde lichamen
op en verteren deze; ook laten
ze enzymen vrijkomen die degenererend bindweefsel oplossen.
Groeifactoren worden geproduceerd, die de nieuwvorming van
vaten en bindweefsel bevorderen.
Later worden er necrotisch weefsel en gedegenereerde leucocyten
(etter) gevormd die uit de wond
stromen. Dit proces gaat door
totdat alle debris van dode cellen
en bacteriën verwijderd is.
Vorming van nieuw
weefsel

Het gereinigd defect, dat voorlopig afgesloten is door de korst,
kan nu worden bedekt door
nieuw weefsel. Aan een aantal
voorwaarden zoals groeifactoren,
die de vorming van nieuwe
bloedvaten activeren en ingroei
en produktie van bindweefselcellen (fibroblasten) bevorderen
als het vormen van een fibrine
netwerk, welke als wegwijzer
voor de cellen functioneert is nu >>

figuur 1:
het tijdsverband tussen de
verschillende processen
van wondgenezing
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voldaan. Een goede doorbloeding
is natuurlijk van belang. Na drie
dagen beginnen er nieuwe bloedvaatjes vanuit de wondranden in
de wond te groeien. Zo worden
zuurstof en voedingsstoffen aangevoerd en wordt de vorming van
fibroblasten gestimuleerd die na
5 dagen een netwerk vormen. De
fibroblasten vormen in de wond
zogenaamde collageenvezels, waardoor de wondranden weer aan
elkaar verbonden worden.
Daarom is het mogelijk om bijvoorbeeld na enkele dagen de
hechtingen uit de wond te verwijderen. Deze is nu krachtig
genoeg om de wondranden bijelkaar te houden.
De kleine haarvaatjes en fibroblasten groeien dus via de wondranden in de wond en zorgen
ervoor dat deze gesloten wordt.
Vanwege het korrelige aspect
wordt dit het granulatieweefsel
genoemd (fig.2).

Dit kan met het blote oog worden
herkend als kleine ronde weefselknopjes. Gezonde granulaties
hebben een korrelig aspect, zijn
vochtig, glanzend en hebben een
donkerrode kleur. Het baant een
weg voor epithelisatie. Sommige
collageenvezels (myo-fibroblasten)
gaan zich samentrekken waardoor
ook de wondranden tot elkaar
komen. Tegen het eind van het
wondgenezingsproces wordt de
wond gesloten door epithelisatie:
de genezing van de epidermis.
Dit vindt plaats door deling van
de epitheelcellen in de kiemlaag.

De migratie (verplaatsing) van
de cellen vanuit de wondranden
vereist een vochtig substraat dat
goed doorbloed is. De snelheid
van deze migratie is 1 mm per
24 uur onder optimale omstandigheden. Hierbij blijkt een vochtig
wondmilieu te creëren, door middel van folies en hydro-aktieve
verbandmaterialen, een bevorderende factor te zijn.
Littekenvorming

Dankzij de processen van reparatie en regeneratie worden de
wondranden overbrugd door
bindweefsel; er wordt
een litteken
gevormd. Aanvankelijk ligt dit nog
boven het niveau
van de huid en heeft
het een rode kleur.
Na verloop van tijd
figuur 2:
granulatie weefsel
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wordt het strakker en neemt de
vascularisatie af. Het resultaat
is dat het litteken iets inzakt en
bleek wordt. Aangezien de pigment producerende cellen niet
geregenereerd kunnen worden,
wordt het littekenweefsel niet
bruin maar blijft het wit. Het
oppervlak is min of meer glad
omdat het reliëf van de huid
niet hersteld wordt. Het weefsel
bevat geen haren, talg- of zweetklieren.
Literatuur
Zee van der E, Smith en Nephew,
Beiersdorf. Wondgenezing en wondbehandeling 1997: 1-3.
Peter D. Asmussen, Brigitte Sollner.
Tutorial Medical Beiersdorf. Juni 1993.

Jelle Wijma,
gipsverbandmeester
Ziekenhuis Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
e-mail: jr.wijma@hccnet.nl
tel.: 070-3124050
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Ton van der Heijden, Ad van den Wildenberg

De micro-Bryant tractie!
Ook op de afdeling neonatologie is de hulp van de gipsverbandmeesters af en toe
gewenst. Meestal betreft het klompvoetjes waarvoor onze hulp ingeroepen wordt
maar een heel enkele keer krijgen we een wat meer bijzondere hulpvraag.
Als basis werd een boog van een Cramer
draadspalk gebruikt waar aan de uiteinden
twee plaatjes van thermoplastisch materiaal
werden bevestigd; deze kwamen onder het
matrasje van de couveuse en fixeerde en
stabiliseerde daarmee de boog.

Zo ook deze keer bij Olivia, een meisje van
nog geen 1500 gram dat na een geboorte
trauma een proximale femur-fractuur met
forse dislocatie had opgelopen, ook waren er
meerdere complicaties. Aan ons het verzoek
om daar een passende Bryant tractie bij te
construeren. Gezien de andere complicaties
was het noodzakelijk dat deze tractie in de
couveuse moest functioneren.

De contra gewichten werden gemaakt van
twee lange bouten waar in de punt een
schuine zaagsnede gemaakt werd gemaakt
waar een visdraad in bevestigd kon worden.
Als extra gewichten werden flinke moeren
gebruikt die ruim over de bout aangebracht
konden worden.
Aan beide beentjes werd de foamtractie
gefixeerd door middel van zinklijmverband
wat er voor zorgde dat de tractie met minimale druk toch bleef zitten.

Vooral de zeer kwetsbare huid van neonatale
kinderen is een punt van extra aandacht.
In plaats van touw gebruikten we stevig visdraad die via de sporten van de Cramer spalk
soepel kon glijden, zodat katrollen niet nodig
waren.
Het resultaat na nog geen 3 weken tractie
was verbluffend, ondanks de flinke beweeglijkheid van deze baby.

Ton van der Heijden,
gipsverbandmeester
Ad van den Wildenberg,
gipsverbandmeester
Maxima Medisch Centrum,
locatie Veldhoven
e-mail: gipskamer.vhv@mmc.nl

Z.I.P (Zwolse Isala Prothese) Nieuws!
Zwolle augustus 2006
Nadat we vorig jaar 1 oktober
de Z.I.P introduceerde op het
congres “hoe spoort de gipsverbandmeester” hebben wij
veel reactie op deze methode
gekregen.
Beloofd hebben we, dat wanneer
we konden voldoen aan een behoorlijk lesprogramma, en de
realisatie voor het CE markering
voor materialen en combinaties
van materialen, over zouden gaan
tot het organiseren van seminars
die de deelnemer ook kon voorzien van een certificaat.
Hoewel het wel even heeft geduurd hebben we op dit moment
een goed pakket weten samen te
stellen wat volledig uit gaat van
de samenwerking tussen verschillende disciplines.
De revalidatie arts, de instrumentmaker en de gipsverbandmeester.

Hoewel tijdens dit seminar
gebruik wordt gemaakt van
de nodige informatie middelen
(zoals het tonen van een stappen
film) zijn wij er tevens van uit gegaan dat de cursist in staat moet
worden gesteld aan het eind van
de cursist deze voorziening zelf
aan te leggen. Het daadwerkelijk
maken van de z.i.p is dan ook
een onderdeel van de cursus.
De eerste cursus was 28 september
2006 Isala klinieken te Zwolle. De
volgende data zijn 16 november
(vol), en 1 Februari

nals laten zien hoe deze voorziening tot stand komt. Door het
Zwolse team is tot op heden
ervaring opgedaan met 60 ZIP
voorzieningen.
Wat wij belangrijk vinden is, dat
u als team deel neemt, bestaande
uit revalidatiearts, gipsverbandmeester en orthopedisch technicus. Een belangrijk uitgangpunt
is natuurlijk dat de chirurg met
wie wordt samengewerkt achter
de toepassing ervan staat.

Het aantal aanmeldingen
bepaald het aantal te organiseren
cursussen.
De workshop wordt gehouden
in de Isala Klinieken,
locatie Sophia, gipskamer,
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB
Zwolle.
Sprekers/cursusleiders:

De Zwolse Isala-prothese (ZIP)
is een eerste definitieve prothese,
volgend op de postoperatieve
gipsvoorziening (immediate
fitting).

Door het deelnemen aan deze
cursus wordt u gecertificeerd
als behandelteam en heeft u
de mogelijkheid om een aantal
essentiële onderdelen te bestellen
en met deze methode te (gaan)
werken.

De ervaringen van de afgelopen
jaren willen we graag delen. Door
middel van deze praktische workshop willen we andere professio-

De kosten voor deze praktische
workshop bedragen € 125,00
per persoon, inclusief cursusmateriaal en maaltijd.
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Er kunnen maximaal 10 teams
per keer deelnemen. Opgace via
E-mail: w.d.hol@isala.nl

Wim Bergman, gipsverbandmeester, Isala Klinieken Zwolle
Ruud Brinkman, orthopedisch
technicus, OIM Hoogeveen b.v.
Dr. C.H. Emmelot, revalidatiearts, Isala Klinieken Zwolle
Wout Hol, gipsverbandmeester,
Isala Klinieken Zwolle
Ben Overbeek, orthopedisch
technicus, OIM Hoogeveen b.v.

Jaargang 16, oktober 2006

Voor U gelezen

Op weg naar een nieuw WW-stelsel
Brug tussen twee banen
Na ingrijpende wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen en het zorgstelsel, is nu het WW-stelsel aan de beurt. Het kabinet wil mensen stimuleren om zo
snel mogelijk ander werk te vinden, zodat een WW-uitkering gezien kan worden
als een brug tussen twee banen.
Het kabinet is van mening, dat
Bijlage
het snel vinden van nieuw werk
1 maart 2006
en het voorkomen van werkloosheid centraal moet komen te staan.
Er zijn twee wetsvoorstellen ingediend om de totale wijziging van
het WW-stelsel gestalte te geven.
1 juli 2006
Wekeneis

Het wetsvoorstel betrekking
hebbend op de aanscherping van
de wekeneis is op 1 april 2006 in
werking getreden. Nu geldt een
wekeneis van 26-uit-36 weken.
Dit betekent dat men in 26 van
de 36 weken voorafgaand aan
de eerste WW-dag in loondienst
gewerkt moet hebben om aanspraak te kunnen maken op een
WW-uitkering.
Preventief

Het wetsvoorstel met de overige
geplande wijzigingen in het WWstelsel is nog in behandeling bij
de Eerste Kamer. Met dit voorstel wordt beoogd de WW meer
activerend te maken, dat wil zeggen meer gericht op uitstroom
uit de WW naar betaalde arbeid.
Daarnaast beoogt het voorstel
een bijdrage te leveren aan een
beter preventiebeleid. Daarnaast
betreft dit voorstel het wettelijke
sluitstuk van het besluit om de
WW te dereguleren en inzichtelijker te maken. De plenaire
behandeling van het wetsvoorstel heeft op 20 juni 2006 plaatsgevonden. De verschillende
onderdelen van het wetsvoorstel
zullen op verschillende tijdstippen
in werking treden. Hieronder
een overzicht van de geplande
wijzigingen.

Afspiegelingsbeginsel vervangt lifo-beginsel; oudere werknemers
komen als gevolg hiervan bij bedrijfseconomische ontslagen naar
rato van hun aandeel in het personeelsbestand voor ontslag in
aanmerking.
Voor WW-gerechtigden wordt het makkelijker om een eigen
bedrijf te starten. Een starter kan gedurende een periode van
maximaal zes maanden met behoud van zijn uitkering als
ondernemer aan de slag.

1 oktober 2006 De WW-uitkering bedraagt in alle gevallen de eerste twee maanden
75% van het loon, en daarna 70% van het loon (met maximum).
1 oktober 2006 Bij voldoen aan de wekeneis recht op 3 maanden loongerelateerde
uitkering.
1 oktober 2006 De uitkeringsduur wordt verkort naar maximaal 38 maanden.
1 oktober 2006 De werknemer die op of na 1 oktober 2006 werkloos wordt en
50 jaar of ouder is, kan na afloop van de WW-uitkering aanspraak
maken op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum,
zonder vermogenstoets: de IOW.
1 oktober 2006 Een werknemer hoeft niet langer te protesteren tegen zijn ontslag.
Anders dan nu wordt de WW-uitkering niet langer meer geweigerd
omdat een werknemer met zijn ontslag instemt. Daarmee vervalt
de noodzaak om pro-forma procedures te voeren. Een werknemer
die wordt ontslagen omdat hij zich ernstig heeft misdragen of die
zelf ontslag neemt, kan nog wel verwijtbaar werkloos zijn.
1 oktober 2006 Het UWV kan een werknemer in bijzondere gevallen op grond
van diens persoonlijke omstandigheden tijdelijk ontheffen van de
sollicitatieplicht.
1 januari 2007 Maatwerk bij sollicitatieplicht. Het CWI en het UWV maken
met alle werklozen afspraken over het vinden van werk.
1 januari 2007

Na drie maanden werkloosheid vindt een poortwachtertoets plaats,
waarbij de pogingen om werk te vinden van de werkloze worden
beoordeeld.

1 januari 2007 Mantelzorgforfait: de tijd die mantelzorgers kwijt zijn aan zorg
voor een ziek familielid of kennis telt voor de helft mee voor het
arbeidsverleden.

Ingeborg Mussche, Stafmedewerker Beleid & Advies
sectie Sociale Zekerheid De Unie
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