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Van de redactie
De Vereniging van Gipsverbandmeesters Nederland, bestaat uit
actieve mensen. Dit moet ook
wel, want anders zouden we als
vereniging stil blijven staan.
En stilstand is achteruitgang.
We willen juist meedoen en meetellen. We zijn daarin afhankelijk
van mensen die ontzettend veel
tijd investeren in de vereniging.
Het aantal uren dat besteed
wordt naast een vaak fulltime
baan is niet in geld uit te drukken. Er zijn verschillende commissies waarin veel werk wordt
verzet. Denk bijvoorbeeld aan
het dagelijks bestuur, die een
enorme hoeveelheid werk verzetten en veel verantwoordelijkheid
dragen.
Let in deze uitgave maar weer
eens op het werk dat gedaan is
door de opleidingscommissie
Zij geven een routekaart waarbij
de professionalisering van de
opleiding en dus van ons vak
heel duidelijk zichtbaar wordt
In dit voorwoord kan ik niet alle
commissies bij de naam noemen;
wel wil ik namens de redactie
een ieder hartelijk danken voor
de inzet tijdens het afgelopen
jaar!

Ik mag er een persoon uitlichten:
Per 1 januari 2007 neemt Jelle
Wijma afscheid van de redactie
van In Dit Verband.
Jelle, we willen je bedanken voor
jouw inzet in de afgelopen jaren
waarbij je naast het redactiewerk
ook zitting had in het bestuur.

naar voren. Francis Boddeke
beschrijft de gipsredressie bij
botoxinjectie bij kinderen. Dit
artikel is een goede aanzet voor
een specifieke uitgave die in
2007 zal uitkomen waarbij
dieper wordt ingegaan op deze
behandelmethode.

De redactie van
In dit Verband wenst u een
voorspoedig 2007

We zijn je dankbaar voor de tijd
en energie die jij besteed hebt
aan het blad!
Een oude bekende neemt het
stokje van Jelle weer over.
We zijn blij met de versterking
in de redactie in de persoon van
Cor Gersen: Cor, van harte
welkom!
In deze uitgave komt weer een
verscheidenheid aan artikelen

Met de winter voor de boeg
en de toenemende populariteit
van snowboarden, kunt u in
deze uitgave een artikel lezen
waar E. Thienpont ingaat op de
technische aspecten, de gevaren,
de specifieke letsels en de preventiemaatregelen bij snowboarden.
Een met casuïstiek ondersteund
artikel door O. Groenhart en
W. van Eijk, gaat in op de rol van
honing bij de wondverzorging.

5

Het digitale tijdperk is niet meer
te stoppen. Ook bij het diagnosticeren wordt daar steeds meer
gebruik van gemaakt. Drs. van
Acker laat zien dat de zorg voor
de patient verbeterd wordt door
het gebruik van een digitaal protocol dat zeer gebruiksvriendelijk is.
Om meer inzicht te krijgen in
de diagnostiek en mogelijke
behandelingen van humerus
fracturen kan ik u het artikel
van drs. Ongkiehong aanbevelen. Hij gaat in dit artikel in
op de epidemiologie, anatomie,
diagnostiek, behandelprincipes,
indicaties en resultaten van
humerus fracturen.
Tenslotte wil ik u vanaf deze
plaats een goed en gezegend
2007 toewensen,
namens de redactie,
Arjan Harsevoort
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Drs. B.F. Ongkiehong

Humerusschachtfracturen:
een slag om de arm
Humerusschachtfracturen maken ongeveer 5% procent uit van alle fracturen op jaarbasis. Dat betekent een
aanzienlijke hoeveelheid aan patiënten die zich met dit probleem meldt op de spoedeisende hulp. De humerusschachtfractuur heeft verschillende verschijningsvormen met elk een specifieke behandeling. Meestal gaat het om
de vraag of men de fractuur conservatief kan behandelen of dat er omstandigheden zijn die operatief ingrijpen
noodzakelijk maken. Om meer inzicht te krijgen in de diagnostiek en behandeling wordt de huidige stand van
zaken nader toegelicht. Op elk van de volgende onderwerpen wordt nader ingegaan: epidemiologie, anatomie,
diagnostiek, behandelingsprincipes, -indicaties en -resultaten.
Epidemiologie

Humerusschachtfracturen vormen
voor een aanzienlijke belasting
op de spoedeisende hulp (tot 5%
procent van alle fracturen op
jaarbasis)1. De patiëntenpopulatie is bimodaal verdeeld. Dit
betekent dat er twee pieken zijn
in de patiëntverdeling: de jonge
man betrokken in een hoog energetisch trauma en de bejaarde
vrouw met osteoporose door
een val op grondniveau.
Grofweg zijn er twee ongevalmechanismen in het spel: indirect
en direct inwerkend geweld 2.
Situaties van indirect geweld zijn
een val op de onderarm of torsiebeweging zoals bij werpen en
vuistdrukken. Situaties van
direct inwerkend geweld zijn
een hoog energetisch trauma,
val of slag op de bovenarm.
De meest gebruikte fractuurclassificatie is die volgens
Müller/AO (fig. 1)3.
1

A

B

C
Figuur 1

2

3

Hierbij wordt de fractuur geclassificeerd op basis van locatie
(12 voor humerusschacht), type
(A: enkelvoudig, B: wig, C: complex) en ernst (1: spiraal, 2: schuin,
3: dwars). Bijvoorbeeld, een midschacht enkelvoudige schuine
fractuur wordt als volgt ingedeeld: 12-A2. Het type A fractuur komt het meest voor (63%),
gevolgd door type B (27%) en
type C (10%). Voorkeurslocatie
van fracturering is het middelste
1/3de deel (60%), waarna het
proximale 1/3de deel (30%) en
het distale 1/3de deel (10%)1.
Anatomie

Op de humerus hechten vele
spieren aan: van de schouder,
bovenarm en onderarm. Langs
de humerusschacht loopt een
aantal belangrijke vaat- en
zenuwbanen van en naar de
onderarm. Met betrekking tot
een fractuur van de humerusschacht speelt een aantal anatomische zaken een bepalende rol.
Ten eerste bepaalt de locatie van
de fractuur de richting van dislocatie van het proximale fragment
ten opzichte van het distale fragment. Een proximale fractuur
heeft, meer dan een distale, de
neiging tot varisering door de
inwerking van de m. deltoïdeus2.
Ten tweede vergroot een fractuur
ter hoogte van distale 1/3de deel
van de schacht de kans op nervus
radialis letsel. Dit ten gevolge van
enerzijds directe doorsnijding of
beklemming en anderzijds indirect
6

door scheuring of rek op de
zenuw. De nervus radialis verloopt tot ongeveer het distale
1/3de dorsaal van de schacht
en kruist lateraal via het septum
intermusculare laterale naar ventraal van de schacht. Op deze
plaats ligt de nervus radialis
direct tegen de humerusschacht.
Hij verzorgt de sensibiliteit van
het dorso-radiale deel van de hand
en innerveert de polsextensoren.
Hiermee kan het ‘dropping hand
sign’ worden verklaard.
Diagnostiek

Als een patiënt de spoedeisende
hulp binnen komt is het vaak
direct duidelijk dat het om een
humerusschachtfractuur gaat.
De patiënt ondersteunt de aangedane arm en vertelt gevallen te
zijn op de onderarm en heeft een
knap gevoeld in de bovenarm.
Een juiste diagnose begint met
een goede anamnese4. De aard
van het ongeval, locatie van pijn,
de functie beperking en sensibiliteits- en krachtsstoornissen in
hand en onderarm zijn van
belang. Het ongevalmechanisme
voorspelt het type fractuur: bij
indirect geweld verwacht men
een spiraalfractuur en bij direct
geweld vooral een dwarse fractuur. Hoogenergetisch inwerkend geweld leidt vaak tot
complexe fracturen.
Tijdens het lichamelijk onderzoek moet men gespitst zijn op
de klassieke kenmerken van een
fractuur: pijn, zwelling, functio

laesa en abnormale stand. Tevens
is neurologisch onderzoek van
de distale arm noodzakelijk om
een eventuele nervus radialis uitval te constateren. Ondanks dat
vasculair letsel zeldzaam is moet
worden gevoeld naar de perifere
pulsaties.
Beeldvorming van de fractuur
wordt verricht met behulp van
conventionele röntgenfoto’s in
twee richtingen: AP en lateraal.
Hiermee kan men in de regel
de diagnose bevestigen. Verdere
beeldvorming is veelal niet noodzakelijk.
Conservatieve
behandeling

De indicaties voor conservatieve
behandeling zijn alle enkelvoudige fracturen met een angulatie
tot 20 graden 2. In de literatuur
zijn verscheidene conservatieve
behandelingsvormen beschreven.
Allerhande vormen van gipsimmobilisatie en verbanden zijn in
het verleden toegepast. Echter
heeft de in 1977 door Sarmiento
beschreven methode de laatste
bijna 30 jaar aan populariteit
gewonnen5. Dit behandelingsprotocol behelst een combinatie
van initiële gipsimmobilisatie en
functionele bracing. Een voorwaarde voor deze methode is dat
de patiënt echter goed geïnstrueerd dient te kunnen worden,
gezien het intensieve behandelingskarakter.

>>
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‘Sarmiento’ methode

In de acute situatie wordt de
gefractureerde humerus provisorisch geïmmobiliseerd met
enige vorm van verband of cast.
Bij wekelijkse controle wordt
nagegaan of de acute fractuursymptomen zijn verdwenen en
vooral de zwelling is afgenomen.
Het verband wordt dan verwijderd en vervangen door een
afneembare functionele brace
(custom made of geprefabriceerd) in combinatie met een
collar-and-cuff sling (fig. 2).

(abductie en elevatie) zijn gedurende de tijd tot consolidatie niet
toegestaan om de kans op varus
angulatie van de fractuur te
minimaliseren.
Na een week van brace gebruik
wordt röntgenonderzoek verricht ter controle van de stand
van de fractuur. Bij een goede
stand worden de oefeningen over
4 weken langzaam uitgebreid
met passieve flexie in de schouder. De brace wordt gedragen
tot consolidatie wordt verkregen.

Figuur 2: Custom made brace / Prefab brace

Zowel de custom made (polyester) als de geprefabriceerde spalk
(twee kunststof schalen) zijn
afneembaar en verstelbaar
gemaakt door gebruik te maken
van klittenband. Afmeting:
ongeveer 4-5 cm distaal van
de axilla en proximaal van het
olecranon.

Tabel 1: indicaties operatieve
behandeling

Primair nervus radialis uitval bij
binnenkomst op de spoedeisende
hulp is geen indicatie voor operatie gezien 90-95% in 4 maanden
na trauma spontaan herstel laat
zien. Secundaire uitval is echter
wel een absolute operatie indicatie.
De keuze bestaat uit drie fixatie
methoden: plaatfixatie, intramedullaire penfixatie en externe
fixatie. Voor de komst van de
intramedullaire pen werd alles
met plaat en schroef gefixeerd.
Het voordeel van plaatfixatie is
dat men de fractuur à vue krijgt
en zodanig anatomisch kan reponeren en fixeren (één van de AO
basisprincipes). Tevens kan men
de nervus radialis inspecteren op
letsel of interpositie in de fractuur.
Nadelen zijn meer bloedverlies,
infectie, juist iatrogeen vaat en
zenuwletsel en devitalisatie van
het fractuurgebied. Gezien het
grote succes van de intramedullaire pen in de behandeling van
femur en tibia fracturen is de pen
eind jaren tachtig en begin jaren
negentig ook voor de humerus in
zwang gekomen. Echter de winst
lijkt hierbij niet evenredig groot
te zijn2. Voordelen van de penfixatie zijn: het minimaal invasieve
karakter, snelheid van fixatie (vooral bij multi-trauma patiënten).

Absolute indicaties
Multi-trauma

Relatieve indicaties
Lange spiraal fractuur

Open fractuur

Dwarse fractuur

À deux étage fractuur

Plexus brachialis letsel

Bilaterale fracturen

Falende onbloedige reductie

(Dreigende) pathologische fractuur Compliantie probleem

Om voor het afslanken en atrofie
van de arm te compenseren,
wordt de patiënt geïnstrueerd
hoe de spalk te stellen om continu een goede ‘fit’ te behouden.
De spalk dient dag-en-nacht
gedragen te worden, behalve bij
het baden.
Vanaf het begin mag de patiënt
lichte pendelbewegingen maken,
gecombineerd met actieve flexie
en extensie van de elleboog.
Steunen op de elleboog en
actieve oefening van de schouder

Floating elbow

Obesitas

Vasculair letsel
Radialis parese na reductie
Non-union

Operatieve behandeling

Indicaties voor chirurgische
behandeling van een humerusfractuur zijn alle overige fracturen die niet conservatief behandeld kunnen worden. Er zijn
enkele absolute indicaties en relatieve indicaties voor operatieve
therapie (tabel 1) 3,4.

Nadelen zijn echter: geen controle over nervus radialis, minder
controle over de rotatie van de
fractuur en vergrote kans op
pseudo-artrose doordat er te weinig compressie op de fractuur
fragmenten plaats vindt door de
statische vergrendeling.

Plaatfixatie

De fractuur wordt door een
anterolaterale, posterieure of
anteromediale incisie benaderd
afhankelijk van de fractuurlocatie4.
De nervus radialis dient te allen
tijde te worden geïdentificeerd.
Afhankelijk van de wondcondities en voorkeur van de operateur
kan functioneel worden nabehandeld. Echter bij twijfels over
de wondgenezing en kwaliteit
van de fixatie kan een antalgische
gipsspalk worden aangelegd
gedurende 1 à 2 weken.
Penfixatie

Afhankelijk van de fractuurlocatie kan gekozen worden voor een
antegrade of retrograde benadering. Een antegrade benadering
heeft de voorkeur bij proximale
fracturen 2. Overige fracturen
dienen bij voorkeur met een
retrograde benadering te geschieden om postoperatieve schouderklachten te minimaliseren.
Peroperatieve beeldversterking
is hierbij noodzakelijk. De nabehandeling is functioneel.
Resultaten in de literatuur

Angulatie en rotatie afwijkingen
worden goed verdragen (tot 20
graden) 2. De schouder en elleboog hebben een dusdanig ruime
bewegelijkheid dat malalignment
zonder cosmetische en functionele problemen kan worden
opgevangen. Conservatieve
behandeling is daarom succesvol.
Sarmiento meldt een succespercentage boven 95% 5. Met
bracing maakt men gebruik van
weefselcompressie op de fractuur
en inwerking van de zwaartekracht om de fractuur te laten
richten. Door microbewegingen
in de fractuur vindt er secundaire
consolidatie plaats, een zeer
sterke benige verbinding2.
Operatieve behandeling is eveneens succesvol (boven 90% succes) 6,7. Echter met een verhoogde
kans op iatrogeen letsel. Een pen
geeft in tegenstelling tot een
>>
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plaat een verhoogde kans op
pseudoarthrose (tot 20%) en
functiebeperking van de schouder
(tot 10%). Door de anatomische
fixatie met een plaat vindt er primaire consolidatie plaats: directe
botdoorbouw tussen de fragmenten door compressie op de fractuur2. Deze verbinding is in eerste
instantie minder sterk dan secundaire consolidatie zoals optreedt
bij penfixatie.
Conclusie

De natuur is mild. Hierdoor kan
de conservatieve behandeling van
enkelvoudige humerusschachtfracturen succesvol zijn, mits
men zich houdt aan het intensieve behandelingsprotocol. Niet
elke humerusschachtfractuur
behoeft daarom direct operatief
ingrijpen. Onder andere de meer
instabiele fracturen, multi-trauma
patiënten en secundair nervus
radialis letsel vereisen primair
operatieve behandeling. Het is
aan de operateur welke operatietechniek te gebruiken, met inachtneming van de voor- en nadelen van de diverse technieken.

Zoet na het zuur
Revamil Honinggel, een goede remedie voor wonden
In dit artikel wordt op basis van preklinisch en klinisch onderzoek de rol
van honing besproken, in het bijzonder van Revamil® pure Honinggel.
Het aantal patiënten met moeilijk genezende wonden neemt de
laatste jaren sterk toe. Een aantal
factoren werkt de toename van
patiënten met chronische wonden
in hand:
● Het aantal mensen met suikerziekte neemt per jaar met
60.000 toe. Diabetes is daarmee volksziekte nummer één
geworden. Ongeveer 25% van
de diabetespatiënten heeft ooit
specialistische hulp nodig,
ongeveer 10% krijgt te maken
met diabetische voetulcera.
● Door stijging van de gemiddelde leeftijd neemt het aantal
oude mensen steeds verder toe.
Daarmee stijgt ook het aantal
patiënten met o.a. ulcus cruris.
De prevalentie van ulcus cruris
in de totale bevolking is 1%,
maar wel 4 à 5% bij mensen
ouder dan 80 jaar.

Referenties
1Tytherleigh-Strong et al, . The epidemiology of humeral shaft fractures. J Bone
and Joint Surg [Br] 1998, 80-B:249-53.
2Sarmiento et al. Diaphyseal humeral fractures: treatment options. Instr Course
Lect, 2002, 51: 257-69.
3Ruedi, Murphy. AO Principles of fracture
management. Thieme, 2000
4Rockwood et al. Fractures in Adults.
Fractures of the shaft of the humerus.
1117-1160, Lippincot, 2006
5Sarmiento et al. Funcional bracing for the
treatment of fractures of the humeral
diaphysis. J Bone and Joint Surg [Am],
2000, 82-A(4): 478-86.
6McCormack et al, Fixation of fractures of
the shaft of the humerus by dynamic
compression plate or intramedullary
nail. A prospective, randomised trial. J
Bone Joint Surg Br. 2000 Apr;82(3):336-9.
7Chapman et al. Randomized prospective
study of humeral shaft fracture fixation: intramedullary nails versus plates.
J Orthop Trauma. 2000 MarApr;14(3):162-6.

Wat is Revamil Honinggel?

Voor medische toepassing is het
van belang dat de honing een
contante kwaliteit heeft en een
reproduceerbare effectiviteit.
De antibacteriële werking van
honing wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoeveelheid actief GOX enzym. Uit
onderzoek blijkt dat er tussen
honingsoorten heel veel variatie
is wat betreft de enzymactiviteit
(Kerkvliet, 1996). Deze variatie
wordt veroorzaakt door:
1 Nectarsamenstelling.
Sommige planten produceren
nectar die de werking van
GOX remt. Een voorbeeld is
tijmhoning die van nature een
hoog vitamine C gehalte heeft.
Vitamine C vangt waterstofperoxide direct weg en verlaagt
daarmee de antibacteriële werking van de honing. Ook kunnen metaalionen (bijvoorbeeld
ijzer en zinkoxide) de enzymwerking remmen.
2 Honingbewerking en opslag.
Verwarming van honing tijdens oogsten, opslag en bewerking leidt tot inactivatie van de
honingenzymen. Door directe
inwerking van licht op honing
neemt de enzymactiviteit in
honing geleidelijk af.
3 Klimaatcondities. Wisselende
weersomstandigheden zorgen
ervoor dat honingbijen meer
of minder actief zijn en variabele hoeveelheden enzymen
toevoegen aan de honing.
>>
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Drs. B.F. Ongkiehong,
AIOS Orthopaedie
Isala Klinieken, lokatie
‘De Weezenlanden’
Postbus 10500, 8000 GM Zwolle
Telefoon : 038 - 424 20 00
E-mail: b.f.ongkiehong@isala.nl

Bovendien spelen er in toenemende mate een aantal problemen die direct invloed hebben
op de wondgenezing. Door de
opkomst van antibiotica-resistente bacteriën, zijn wondinfecties steeds moeilijker te bestrijden.
In Nederland wordt de prevalentie van wondinfecties veroorzaakt
door MRSA bacteriën geschat
op 1%, in Japan en Amerika is
al 50% van de Staphylococcus
aureus isolaten methicilline
resistent1. Samenvattend lijkt
er een toenemende behoefte
te ontstaan aan antibacteriële
wondproducten die het wondgenezingsproces juist bevorderen
en waartegen geen resistentie
wordt opgebouwd.

honing. De honingbijen laten de
nectar herhaalde malen over hun
tong uit rollen zodat het merendeel van de vloeistof verdampt.
Als het watergehalte nog maar
rond de 17% is, en de suikerconcentratie rond 83%, is de honing
“rijp” en wordt deze opgeslagen
in afgedekte honingcellen.
Tijdens het indikken van de nectar tot honing voegen de honingbijen verschillende enzymen toe.
Eén van deze enzymen is glucoseoxidase (GOX). Dit enzym
activeert de geleidelijke omzetting van honingsuiker (glucose)
tot gluconzuur en waterstofperoxide (fig.1). Gluconzuur is het
belangrijkste organische zuur in
honing (Inés et al, 1997). In rijpe
honing is het enzym GOX niet
meer actief, maar blijft wel
intact. Komt de honing daarna
in contact met vocht, bijvoorbeeld in een wond, dan wordt
het enzym weer geactiveerd en
komen kleine hoeveelheden
waterstofperoxide en gluconzuur
vrij. De geleidelijke productie
van waterstofperoxide werkt
desinfecterend en het gevormde
gluconzuur creëert een zuur
wondmilieu waardoor bacteriegroei wordt geremd. Het is echter niet vanzelfsprekend dat er in
honing voldoende GOX wordt
gevormd, en als voldoende GOX
aanwezig is wordt de geproduceerde waterstofperoxide vaak
weggevangen door stoffen uit
de nectar. In de praktijk heeft
consumptiehoning een zeer
matige antibacteriële werking.

Wat is honing?

In een bijenkast werken vele
honderden bijen samen om
suikerhoudende nectar uit
bloemen te verwerken tot
8

Glucose + Water ➪ Gluconzuur + Waterstofperoxide
Figuur 1. In een verdunde honingoplossing zorgt het enzym glucoseoxidase
(GOX) voor de omzetting van glucose (honingsuiker) in gluconzuur en waterstofperoxide.
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Conditie bijenvolken. Ziekten,
plagen en voedselschaarste
kunnen een bijenvolk verzwakken waardoor ze minder
enzymen zullen produceren in
de honing.

Binnen de Universiteit van
Wageningen is een honingtype
ontwikkeld speciaal voor toepassing op wonden. Deze honing
(Revamil®) wordt onder gecontroleerde omstandigheden in kassen geproduceerd. Het procédé is
zo ontwikkeld dat precies bekend
is welke nectar de bijen verzamelen.
Bovendien wordt met super
gezonde bijenvolken gewerkt,
waardoor er geen ziekten in de
bijenvolken voorkomen en er
dus geen bestrijdingsmiddelen
hoeven worden toegepast. Een
gezond en krachtig bijenvolk
produceert ook veel enzymen
in de honing. Dit alles resulteert
in een 100% residuvrije honing

met een reproduceerbaar hoog
enzymgehalte en een lage pH.
Voordat de honing wordt verwerkt in Revamil wordt deze
gecontroleerd op enzymgehalte,
pH, zuurgehalte en watergehalte.
Alleen honingbatches die voldoen
aan alle kwaliteitseisen worden
voor Revamil gebruikt.
Antibacteriële werking

Uit case studies en klinische studies blijkt dat de antibacteriële
werking gezien wordt als de
belangrijkste rol van honing in
het wondhelingsproces (Molan
2006, Hoeksema et al, 2005).
De antibacteriële activiteit van
Revamil® honing werd bepaald
door:
● Meting van de enzymactiviteit
van Glucose oxidase (GOX),
● De antibacteriële werking ten
opzichte van belangrijke
wondinfectiebacteriën zoals
Staphylococcus aureus en
Pseudomonas aerigunosa,

●

De antibacteriële werking ten
opzichte van antibiotica resistente (MRSA) en antibiotica
gevoelige (MSSA)
Staphylococcus aureus.

Enzymactiviteit

De enzymactiviteit van glucose
oxidase (GOX) kan worden gemeten door honing te verdunnen
met water en op verschillende

tijdstippen de hoeveelheid geproduceerde waterstofperoxide
te meten met een teststrip
(Kerkvliet, 1996). Honing werd
5x verdund met water en na 1, 2,
3, 5, 24, 48 en 50 uur werd het
waterstofperoxide getal bepaald.
Het waterstofperoxidegetal geeft
aan hoeveel mg waterstofperoxide
wordt geproduceerd per gram
product per uur.
>>

Enzymactiviteit van Revamil® honing
Waterstofperoxide getal
(microgram/gram honing)

4

25
20

1 hr
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15
10
5
0

Figuur 2. De enzymactiviteit van Revamil® honing, weergegeven als de
hoeveelheid waterstofperoxide die wordt geproduceerd per gram honing.
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Figuur 2 laat zien dat de enzymactiviteit van Revamil® honing
na drie uur maximaal is. De productie van waterstofperoxide
neemt daarna af, maar blijft tot
48 uur op een voldoende hoog
peil (>10 microgram per gram
honing).
Antibacteriële werking

Met Revamil® honing werd een
Challenge Test, welke werden
uitgevoerd door Regilabs Certified Laboratoria, met Staphylococcus aureus en Pseudomonas
aerigunosa, bacteriën die vaak
wondinfecties veroorzaken
(fig. 4a). In deze Challenge
Test worden op tijdstip nul 1-10
miljoen bacteriën toegevoegd
per gram honing. Vervolgens
worden op verschillende tijdstippen monsters uit de honing
gehaald om het aantal overlevende bacteriën te bepalen.

Verband

De resultaten van de Challenge
Test (uitgevoerd volgens richtlijnen van de Europese Pharmacopoeia, (fig. 3a) laten zien dat
in Revamil® honing een snelle
afname van het aantal bacteriën
plaatsvindt. Na 48 uur zijn er
van beide typen bacteriën nog
maar 10 levende bacteriën per
gram honing te tellen (logreductie 5), na 6 dagen zijn alle bacteriën dood (logreductie 6). Om te
testen of Revamil® honing ook
effectief is tegen antibioticaresistente Staphylococcus aureus
(MRSA), werd een vergelijkbare
Challenge Test uitgevoerd door
de afdeling Medische Microbiologie van het AMC.
De resultaten weergegeven in
figuur 3b laten zien dat Revamil®
honing in 24 uur een significante
reductie van 107 naar 100 bacteriën per gram honing bewerkstelligt (logreductie 5), zowel

Logreductie aantal
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Revamil® honing
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Slow release antibacteriële
werking

De antibacteriële werking van
honing wordt voor een groot
deel toegeschreven aan de productie van waterstofperoxide in
de met (wond)vocht verdunde
honing. De productie van waterstofperoxide door honing is echter niet vergelijkbaar met het in
onbruik geraakte wondtoilet
waarbij 3% waterstofperoxide
werd gebruikt. Bekend is dat
waterstofperoxide in hoge concentraties schade toebrengt aan
het wondweefsel door de productie van vrije radicalen (Saïssy
et al, 1995). De concentratie
waterstofperoxide die vrijkomt
in verdunde honing is echter
1000 maal zo laag, dus rond
0,003% (Molan, 1992). Uit
onderzoek blijkt dat een continue aanwezigheid van een lage
concentratie waterstofperoxide
veel effectiever pathogene bacteriën doodt dan eenmalig een
hoge concentratie (Pruitt et al,
1985) en fibroblasten hierbij
geen schade ondervinden
(Hyslop et al., 1995). Revamil®
honing produceert over een lange
periode (48 uur) kleine hoeveelheden waterstof peroxide, waardoor een effectieve desinfectie
van de wond kan plaatsvinden,
zonder schade aan te richten door
de productie van vrije radicalen..
Anti-inflammatoire
werking Revamil® honing

5

0

bij MRSA als bij antibiotica
gevoelige MSSA bacteriën.

Pseudomonas
aerigunosa

Figuur 3. Challenge test voor Pseudomonas aeriginosa en Staphylococcus aureus
met Revamil® pure honing (4a), voor methicilline resistente Staphylococcus
aureus (MRSA) en methicilline sensitieve Staphylococcus aureus (MSSA)(4b).
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De ontstekingsremmende werking van honing kan voor een
deel worden verklaard door de
aanwezigheid van flavonoïden
afkomstig van nectar en stuifmeel (Siess et al., 1996). Flavonoïden hebben een sterke antioxidantwerking en vangen dus
schadelijke zuurstofradicalen
weg. In chronische wonden zijn
relatief veel inflammatoire cellen
aanwezig (Loots etal., 1998).
Deze cellen produceren o.a.
zuurstofradicalen waardoor de
wond onrustig en pijnlijk blijft.

Chronische wonden komen tot
rust na applicatie van honing en
kunnen daardoor overgaan naar
de proliferatiefase. Uit onderzoek
van Tonks et al. (2003) blijkt
bovendien dat honing de productie van anti-inflammatoire
cytokines in de wond stimuleert.
De anti-inflammatoire werking
van Revamil® honing werd
getest in een bioluminiscentie
assay met humane leucocyten.
De leucocyten werden geactiveerd
om schadelijke zuurstofradicalen
te produceren, vervolgens werd
gekeken of de productie van
zuurstofradicalen kan worden
geremd door honing. Uit deze
tests bleek dat 2% Revamil®
honing al een 50% remming
teweegbracht van de productie
van zuurstofradicalen.
Klinisch onderzoek

Begin 2004 is in het Bronovoziekenhuis een nieuwe specialistische wondpoli van start gegaan.
De specialistische wondpoli van
het Bronovo-ziekenhuis behandelt vooral patiënten met chronische ulcera aan het onderbeen,
die via de chirurgische wondpoli
en ziekenhuizen uit de wijde
omtrek worden doorverwezen.
Deze patiënten hebben meestal
een uitgebreide co-morbiditeit.
Dit betekent dat deze wondpoli
alleen de meest ernstige en moeilijk te genezen wonden te behandelen krijgt. Vanaf een vroege
fase is men op deze wondpoli
gaan werken met honinggel. In
eerste instantie experimenteel
en incidenteel, maar vanwege
de goede resultaten zijn van
1 februari 2005 tot 1 september
2005 tachtig patiënten met
moeilijk genezende wonden
behandeld met Revamil® vloeibare honing. Van deze patiënten
zijn tijdens de behandeling alle
gegevens geregistreerd. De wonden die werden behandeld met
Revamil® bestonden minimaal
3 weken tot 6 maanden.
De wonden vertoonden geen
genezingstendensen en verergerden onder de tot dan toe toegepaste behandeling.
>>
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Kenmerken patiëntengroep en wonden
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De gemiddelde leeftijd van de
behandelde patiënten was zeer
hoog. Bijna 90% van de patiënten is ouder dan 60 jaar en 45%
van de patiënten was zelfs ouder
dan 80 jaar (fig. 4a). Verder leed
35% van de patiënten aan diabetes, 41 % van de patiënten
had een ernstige vorm van vaatlijden, 14% leed aan neuropathie
(fig. 4b). De wonden die werden
behandeld waren voornamelijk
gelokaliseerd aan het onderbeen
en de voeten (fig. 5).
Overig17%
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Figuur 4: Leeftijdsopbouw patiënten (4a) en comorbiditeit patiënten (4b).

Casus 1: Diabetische voet ulcus

De eerste casus betreft een 84 jarige patiënt met insulineafhankelijke diabetes mellitus, slechte vaten en neuropathie.
De patiënt heeft een teenwond van 5 mm diep en een oppervlak van 20x30 mm2. De wond heeft een sterke rottingsgeur
en is geïnfecteerd.

17%

Resultaten behandeling
met Revamil®

Behandeling met Revamil®
honing leidt in de meeste gevallen tot een snel schoon worden
van de wond. Van de wonden is

45% binnen 30 dagen schoon.
Revamil® in combinatie met
een vet gaas blijkt zeer effectief
te werken om pocketvorming
in diepe wonden te voorkomen.
Door het gaas in de pocket te
stoppen ontstaat er o.a. door het
temperatuurverschil een luchtstroom (funnelwerking) waardoor er zuurstof in de wond
komt. Hierdoor krijgen anaerobe
bacteriën geen kans zich te nestelen in de wond. Wat verder opvalt,
is dat Revamil® een positieve
invloed heeft op de ontwikkeling
van granulerend weefsel. Het
merendeel van de wonden (57%)
is volledig binnen drie maanden
genezen, de overige wonden na
drie tot zes maanden (28%) of
langer dan zes maanden (14%).
Revamil® kan worden toegepast
totdat de wond is gesloten, maar
in sommige gevallen werden
additionele producten gebruikt
om de wond sneller te sluiten.
Ongeveer acht procent van de
patiënten klaagde over pijn direct
na behandeling met Revamil®.
Honing werd in die gevallen
beter verdragen als de wond eerst
licht werd bevochtigd met schoon
water of fysiologisch zout.
>>

De behandeling met Revamil® wordt gestart op 7 maart 2005.
Elke twee dagen wordt het verband verschoond en de wond
met Revamil® behandeld.
Na 45 dagen is de wond volledig schoon en is het eerste
granulatieweefsel zichtbaar. Na 75 dagen is de wond gesloten.
De teen is voor amputatie behoed!

De teen zou spoedig geamputeerd worden,
tenzij behandeling met Revamil® zou aanslaan.

7 maart 2005

20 april 2005

Figuur 6. Behandeling tot full closure van diabetische voet ulcer met Revamil®.

14 mei 2005
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Casus 2: Geïnfecteerde wond

De tweede casus betreft een kind met een geïnfecteerde wond.
De wond is ontstaan als gevolg van een valincident, waardoor
de eerder gehechte wond is opengesprongen.

De wond is 3 mm diep en heeft een oppervlak van 50x10 mm.
De behandeling met Revamil® is gestart op 18 maart. Na 2 weken
is de wond schoon en is de aanmaak van granulatieweefsel gestart.
Na 8 weken is de wond gesloten.

Figuur 7. Behandeling tot full closure van geïnfecteerde wond na valincident met Revamil®

18 maart 2005

Conclusies

Honing breed toepasbaar
Uit het klinisch onderzoek komt
naar voren dat er veel winst is te
behalen met de toepassing van
gestandaardiseerde Revamil®
honing bij wondheling:
● Geïnfecteerde wonden.
Geïnfecteerde wonden worden
snel schoon en de honing laat
geen residuen achter.
● Chronische wonden.
De chronische staat waarin
de wond verkeert wordt doorbroken. De wond wordt schoon
terwijl tegelijkertijd de vorming
van granulatieweefsel wordt
gestimuleerd.
● Acute wonden.
Honing creëert een vochtig
wondmilieu en beschermt de
wond tegen het ontstaan van
infecties.
● MRSA.
MRSA bacteriën zijn even
gevoelig voor Revamil®
honing als MSSA bacteriën
● Diabetes patiënten.
Honing op een wond heeft
geen invloed op de bloedsuikerspiegel en kan dus ook veilig
bij diabetespatiënten worden
toegepast (Molan, 2001).
Gecontroleerde honingproductie
Hoewel de wondhelende werking

1 april 2005

van honing al in tal van andere
studies is aangetoond (zie ook
review van Molan, 2006), blijkt
er in de praktijk nog steeds scepsis te bestaan over de effectiviteit
van honing in wondheling. De
vraag die vaak wordt gesteld is
of elke honing dezelfde werking
heeft en in hoeverre de samenstelling van honing constant is.
Natuurlijke honing is inderdaad
zeer variabel in samenstelling en
de effectiviteit van de honing
varieert daardoor ook. In samenwerking met de Universiteit van
Wageningen is daarom een honing
ontwikkeld die constant van
kwaliteit is, doordat de honing
onder gecontroleerde omstandigheden in kassen wordt geproduceerd. De productlijn Revamil®
is hieruit voortgekomen, gebaseerd op zuivere honing met een
reproduceerbaar hoog enzymgehalte, een lage pH en een constante samenstelling.
Met dank aan Paul Kwakman,
PhD student bij de afdeling
Medische Microbiologie van
het AMC, voor het uitvoeren
van Challenge Tests met MRSA
bacteriën, en dank aan de Universiteit van Wageningen voor
de uitvoering van verschillende
honinganalyses aan Revamil®.
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E. Thienpont, J. Bellemans en G. Dereymaeker

Snowboardletsels
een overzicht
Snowboarden als sport is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen. Het kreeg door zijn flitsend en
vlot imago, hetgeen vele jonge mannen aantrok, dadelijk een verkeerd imago. De snowboarder werd als een
´piste piraat´ beschreven die zichzelf en anderen in gevaar bracht. In dit artikel worden de letsels, veroorzaakt
door snowboarden en skiën, vergeleken in aard en ernst.
Technische aspecten in
relatie tot het trauma
De gefixeerde voeten

De snowboarder is een jonge
man (+/-21.5 jaar oud) in goede
fysieke conditie met interesse in
meerdere sporten. Technisch zijn
er ten opzichte van het alpineskiën uiteraard enige verschillen.
Het snowboard is veel korter en
zwaarder dan ski’s en heeft vaste
bindingen waarin beide voeten
gefixeerd zitten. Hierdoor treden
uiteraard minder torsietraumata
(slechts 30%) op, maar is er ook
minder kans om de impact van
een trauma af te remmen door
bijvoorbeeld de benen wijd te
openen (verlagen van het zwaartepunt). Daar 70% van de snowboardletsels uit impacttraumata
ontstaan, is dit een vrij groot
nadeel. Hierbij gaat het vooral
om een val in de sneeuw (90%)
en slechts zelden om een botsing
(10%). Bij deze botsingen is
slechts zelden een andere skiër
betrokken (9%) en meestal gaat
het om stilstaande objecten zoals
bomen (91%). Door deze gefixeerde voeten positie vallen de
snowboarders ook vaker voor- of
achterover dan zijwaarts, hetgeen
meer wervelzuil-, pols- en enkelletsels zal veroorzaken.
De stand

Er dient eveneens in functie van
zijn eigen voorkeur een ‘leidend
been’ (staat vooraan schuin t.o.v.
het board) en een ‘volgend been’
(staat achteraan dwars t.o.v. het
board) gekozen te worden. Deze
voetposities worden zelf ingesteld
in functie van eigen voorkeur en
snowboardstijl. Daar het ‘leidend
been’ het meeste gewicht draagt,
wordt dit ook het meest frequent
(66%) geblesseerd.

De boots

Type letsels

Er worden uiteraard geen skistokken gebruikt en de schoenen
verschillen nogal sterk van de
klassieke skiboots. Er bestaan
eigenlijk drie types waarvan de
best gekende de ‘hard shell boot’
of klassieke skiboot is. Deze laat
de mogelijkheid bestaan om het
snowboarden en skiën met één
paar boots te verrichten. Deze
worden dan ook meestal door
beginners gebruikt. Ze geven een
zeer goede bescherming van de
enkels doch geven meer ernstige
letsels hogerop zoals tibiafracturen
(‘boot bovenrand fractuur’), knieen bovenste lidmaatletsels. De
‘hybride boot’ heeft een harde
zool met een zachter bovengedeelte, dat wat meer enkelflexibiliteit toelaat. Beide boottypes
kunnen met klassieke skibindingen gebruikt worden. Het derde
type is de ‘soft shell boot’. Deze
zijn het meest geliefd onder de
gevorderde snowboarders daar
ze voldoende enkelflexibiliteit
toelaten voor het freestylen.
Hierdoor is de enkel uiteraard
minder beschermd, maar globaal
zijn de enkelletsels minder ernstig met 80% distorsies. Daar
de torsie zich reeds voordeed op
niveau van de enkel ziet men
minder tibiafracturen, knie- en
polsletsels bij de gebruikers van
dit boottype (tabel 1). De ‘soft
shell boot’ vereist specifieke bindingen waardoor de overstap
naar ski’s niet meer mogelijk is.
Tenslotte is het zo bij snowboarders dat het vooral de beginners
(60%), meestal op hun eerste dag
(20%), zijn die gekwetst raken.
Vaak gebeurt deze val op een
ijzige ondergrond, terwijl dit
bij de beginnende skiër meer in
diepe sneeuw voorvalt.

De frequentie van snowboardletsels ligt iets hoger (1.7-8/1000
SB-dagen) dan bij het alpineskiën (2-4/1000 Skidagen).
Globaal zijn 57% van de letsels
ter hoogte van het onderste lidmaat en 30% ter hoogte van
het bovenste lidmaat gesitueerd.
Dit zijn meestal minder ernstige
letsels met 46% distorsies, 28%
fracturen, 13.5% contusio’s en
12.5% schaaf- en snijwonden.
Socio-economisch betekent dit
dat 41% één ambulant consult
nodig heeft en 59% langere therapie (+/-27dagen). Slechts 8%
dient een chirurgische ingreep te
ondergaan met een gemiddelde
hospitalisatieduur van +/- 4.5
dagen. De gemiddelde tijdelijke
totale arbeids ongeschiktheid bedraagt +/- 20.5 dagen. Wanneer
we de letsels vergelijken met het
alpineskiën, ziet men dat er zich
meer enkel- en bovenste lidmaatletsels voordoen bij de snowboarder. De craniocerebrale traumata
doen zich iets frequenter voor
(54% t.o.v. 40% bij de skiër)
doch zijn minder ernstig. Er zijn
meer abdominale doch minder
thoracale traumata daar er geen
skistokken gebruikt worden.
Indien er een acuut abdomen
bestaat, is het meestal op basis
van een miltruptuur. Er zijn iets
meer wervelkolomletsels daar er
meer axiale loading ontstaat bij
het achterover vallen. Meestal
gaat het slechts om coccyx en
sacrumfracturen (tabel 2).
Ook het technisch niveau van de
snowboarder maakt een verschil
in het type van letsel. Beginners
hebben vooral pols- (30%) en
knieletsels (28%) door het frequente voorover vallen, terwijl
de betere snowboarders zich
13

presenteren met enkel- (17%)
en schouderletsels (24%) ten gevolge van hun luchtacrobatieën.
Bovenste lidmaat

Het bovenste lidmaat draagt
voor 30% bij in het totaal van
de letsels. Deze doen zich vooral
voor bij beginners door een val
voor- (27%) of achterover (73%)
met steun op de handen. Het
aantal fracturen ligt 2.5 maal
hoger dan bij skiërs. Deze situeren zich vooral ter hoogte van de
distale radius(39%). Aangezien
het om een vrij jonge populatie
gaat, zijn er ook veel epifysaire
letsels. De afwezigheid van skistokken veroorzaakt minder
duimletsels (skiduim) en schouderluxaties. Men ziet hierdoor
wel meer ligamentaire Ietsels van
de hand gezien er zich gemakkelijk een hyperextensietrauma
voordoet, terwijl de vuist bij een
skiër gesloten ligt rond zijn skistok. Bij de gevorderde snowboarder ziet men veel schouderletsels (8-16% van de totale
letsels) door hun luchtacrobatieën. Hierbij gaat het meestal
om glenohumerale en acromioclaviculaire luxaties,
rotatorcuffletsels en claviculafracturen. Fracturen van de
proximale humerus en scapula
zijn minder frequent.
Knie

De knieletsels zijn minder frequent (17% t.o.v. 39% bij skiërs)
door de fixatie van beide voeten
aan de board waardoor minder
torsietraumata mogelijk zijn.
Men ziet deze frequenter bij
beginners en zeker als ze ‘hard
shell boots’ dragen. Ze ontstaan
vooral door een val voorover
(67%). Meestal gaat het dan
>>
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om een distorsie graad I met een
mediaal collateraal ligamentletsel
van het ‘leidende been’ dat onder
een wisselende hoek schuin ten
opzichte van het board staat.
Er zijn slechts 10% menisciale
en voorste kruisbandletsels die
meestal ontstaan bij het op- en
afstappen van de skilift. Op dat
moment is de board maar aan
één voet gefixeerd en zijn rotatietraumata mogelijk. Fracturen
rond het kniegewricht zijn
uiterst zeldzaam (3%).

1

2

Voet en enkel

Deze vormen een vrij belangrijke
groep van 21.2% enkel- en 1.8%
voetletsels. Men ziet ze vooral bij
de gevorderde snowboarder die
‘soft shell boots’ draagt.
Ter hoogte van de voet gaat het
vooral om fracturen (57%) en
minder om distorsies (28%) en
contusio’s (15%). De enkelletsels
zijn in 52% distorsies en in 44%
fracturen, vooral van de malleoli
(64%) doch ook van de talus
(36%). Slechts 4% van de ongevallen betreft het een contusio.
Snowboarder’s fractuur

De talusfracturen zijn quasi altijd
(95%) fracturen van de processus
lateralis. Ze wordt dan ook de
‘Snowboarder’s fractuur’ genoemd.
Het ontstaansmechanisme is een
geforceerde dorsoflexie van de
enkel en inversie van de achtervoet bij het landen na een luchtsprong. De diagnose is vrij moeilijk te stellen en er dient steeds
aan gedacht te worden bij chronische anterolaterale enkelpijn.
Klasieke röntgenopnamen tonen
de fractuurlijn niet altijd.
Een facet opname met de enkel
in 45° endorotatie en 30° plantairflextie of met 20° endorotatie
en 0° plantairflexie wordt aangeraden alsook een tomografie.
De diagnose wordt echter best
gesteld met een CT-scan van de
talus en het subtalaire gewricht.
Aan de hand van de CT-scan
kunnen we de breuk klassifiëren
en een verdere therapie instellen.
Er bestaan drie types van fracturen:
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de type I is een avulsiefractuur
van de processus lateralis, het
talofibulaire gewricht is in tact.
Gipsimmobilisatie voor zes
weken met partiële belasten
of resectie van verplaatste fragmenten is dan aangewezen.
bij type II letsels bestaat de
fractuur uit één enkel groot
fragment behorend tot het
talofibulaire en talocalcaneaire
gewricht. Onverplaatste fracturen kunnen met zes weken
gips zonder belasting worden
behandeld. Bij meer dan twee
millimeter verplaatsing is een
open reductie en interne fixatie
vereist.
bij de type III letsels zijn er
meerdere communitieve fragmenten welke het best gereseceerd worden. Een vrij ongunstige prognose met evolutie
naar vroegtijdige arthrose valt
bij deze letsels uiteraard te verwachten.

Preventie

voor, doch meer enkel- en polsletsels. Deze laatste ziet men
vooral bij beginners die ‘hard
shell boots’ dragen. Het aantal
fracturen ter hoogte van de pols
ligt 2.5 maal hoger dan bij skiërs.
De enkelletsels vindt men vooral
bij de gevorderde snowboarder
die ‘soft shell boots’ draagt. In
80% van de gevallen gaat het
slechts om een distorsie, doch
bij blijvende klachten dient men
absoluut te denken aan de processus lateralis tali fractuur die
het best geobjectiveert wordt
met een CT-scan van de talus
en meestal operatief behandeld
moet worden om een vroegtijdige evolutie naar arthrose
te voorkomen.

Enkel

Zachte boots

Harde boots

30%

20%

Knie

16%

31%

Tibiafractuur

3%

8%

B. lidmaat

10%

16%

Tabel 1: letsels van verschillende boot-type`s

Uiteraard kan preventie het risico
op deze letsels verminderen waarbij het belangrijk is lessen te volgen om een goede techniek aan
te leren en te leren vallen op een
veilige manier. Zo kan vallen met
gesloten vuisten een groot aantal
letsels voorkomen. Ook het dragen
van beschermende kleding en
handschoenen met polssteunen
kan hiertoe bijdragen.
Beginners doen er goed aan ‘soft
shell boots’ te kopen omdat ze
dan minder kans hebben om
pols- en tibiafracturen op te
lopen of ernstige knieletsels.
Gezien zij zelden
luchtacrobatieën verrichten is het
risico van enkelletsels voor hen
beperkt.
De gevorderde snowboarder kan
echter het best een enkelbrace in
zijn boot dragen.
Besluit

De frequentie van snowboardletsels ligt dus iets hoger dan bij
het alpineskiën, maar in het algemeen gaat het toch om minder
ernstige letsels. Er doen zich
minder duim- en knieletsels
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snowboard

ski

54

40

commotio

35

18.5

schedelfractuur

5,5

9

subduraal. haematoom

2,7

5

32

17

miltscheur

19

5

nierletsels

11

7

leverscheur

2,7

1,7

16

18

czs

abdomen

thorax
ribfracturen

8

8

pneumothorax

5,5

4,5

longcontusie

2,7

3,6

vasculairletsel

0

2

12

4

wervelkolom
Tabel 2: letsels van de snowboarder t.o.v.de skiër in %

E. Thienpont, J. Bellemans en
G. Dereymaeker,
Universiteits Ziekenhuis
Afdeling Heelkunde
Pellenberg
Weligerveld 1
3212 Lubbeek Pellenberg
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René van der Lugt

Routekaart naar erkenning
Opleiding tot Gipsverbandmeester
Verloop en stand van zaken
Vanaf de oprichting in 1990 probeert de VGN de Opleiding tot Gipsverbandmeester erkend te krijgen.
In 2004 heeft het College Ziekenhuis Opleidingen besloten om deze opleiding tot te voegen aan de onder
het CZO vallende opleidingen.
Hiervoor moet men wel de
beschikking hebben over status,
foto’s etc. Zonder gegevens aan
het gipsen gaan kan dus echt
niet meer.
● De gipsverbandmeester verricht
klinische observaties en neemt
een anamnese af.
● De gipsverbandmeester bepaalt
de uitvoering van de behandeling en voert dit zelfstandig uit.
Hij is de expert op het gebied
van materialen en methoden op
het gebied van immobilisaties.
● De gipsverbandmeester draagt
zorg voor verslaglegging.
Hij is dus verplicht (ook volgens
WGBO) om zijn handelen op
schrift vast te leggen!
● De gipsverbandmeester is verantwoordelijk voor de organisatie
van het gebruik en het beheer
van de gipskamer.
Enkele leden van de Opleidingscommissie GVM (van links naar rechts) Caren de Wit (VGN), Erik Hammacher (NVT),
Carla van ’s Gravemade (OI Erasmus MC), Els Wardenaar (CZO), René van der Lugt (VGN).

Na een aantal verkennende
besprekingen gaat de Opleidingscommissie GVM op 8 juni 2005
officieel aan de slag met de volgende items:
1 Het deskundigheidsgebied
Gipsverbandmeester
2 De eindtermen
Gipsverbandmeester
3 De criteria Praktijkleerplaats.
1. Het deskundigheidsgebied Gipsverbandmeester

Allereerst moet er overeenstemming zijn over het deskundigheidsgebied van de Gipsverbandmeester.
Het deskundigheidsgebied
beschrijft op een bondige wijze
de combinatie van het beroep
(invalshoek VGN) en de functie
(invalshoek werkgevers). Want

wat als bijvoorbeeld de VGN de
toekomstige Gipsverbandmeester
ziet als een soort Nurse
Practitioner en de werkgevers
zien de gipsverbandmeesters
als aangever van gipsrolletjes?
Als kapstok wordt de opzet gebruikt zoals gehanteerd bij de
LRVV- opleidingen. Op basis
van het beroepsdeelprofiel en de
functiebeschrijvingen (FWG en
Fuwavaz) wordt het definitieve
deskundigheidsgebied van de
Gipsverbandmeester beschreven
en door alle partijen goedgekeurd.
De belangrijkste afspraken zijn:
● De medisch specialist stelt de
diagnose en bepaalt de medische
behandeling. De gipsverbandmeester voert het behandelplan

uit. Naast eigen interventies
verricht hij ook (be)handelingen
in opdracht van de arts.
Op instellingsniveau gelden in
autorisaties vastgelegde bekwaamen bevoegdheidsverklaringen.
Met deze formulering is er ruimte
om binnen de verschillende instellingen meer of minder zelfstandig
te werken
● De gipsverbandmeester is een
verpleegkundige of fysiotherapeut
(dus een wet BIG artikel 3beoefenaar).
Hiermee is de vereiste vooropleiding vastgelegd: men kan dus
niet als schoolverlater/ doktersassistente / OK- assistent etc in
de opleiding instromen.
● De gipsverbandmeester interpreteert de verzamelde gegevens.
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De volledige tekst komt beschikbaar zodra het gehele project is
afgerond.
Is de opleiding een MBO of
HBO opleiding?
Sinds 1997 zijn er 2 kwalificatieniveaus waarop verpleegkundigen
kunnen afstuderen: niveau 4
(MBO-V) en niveau 5 (HBO-V).
Beide groepen afgestudeerden
hebben volgens de wet BIG recht
om de wettelijk beschermde titel
“verpleegkundige” te voeren. Bij
verpleegkundigen niveau 4 ligt
het zwaartepunt op de uitvoering
van de directe zorgverlening.
Verpleegkundigen op niveau 5
vervullen daarnaast een regiefunctie, verlenen consulten en
scheppen voorwaarden voor
verbetering van de zorg. In de
praktijk worden verpleegkundigen van beide niveaus in verge- >>
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lijkbare functies ingezet. Beide
niveaus stromen ook door naar
de verpleegkundige vervolgopleidingen, waarbij niveau 5opgeleiden vaak vrijstelling
krijgen voor bepaalde vakken.
Het predikaat “HBO -opleiding”
is dus niet van toepassing op de
verpleegkundige vervolgopleidingen.

2. De eindtermen
Gipsverbandmeester

●

Op basis van de beschrijving van
het deskundigheidsgebied worden
vervolgens de eindtermen voor
de Opleiding tot Gipsverbandmeester vastgelegd. Hierin wordt
beschreven waaraan de cursist
moet voldoen als hij klaar is met
de opleiding.

●

Is de gipsverbandmeester
een gespecialiseerde
verpleegkundige?
In 2006 hebben het VBOC
(Verpleegkundige Beroepenstructuur en Opleidingscontinuum) en AVVV advies uitgebracht hoe het verpleegkundig
onderwijs gestructureerd moet
worden. In dit advies vervalt het
tussenniveau “gespecialiseerd
verpleegkundige”.
De achterliggende gedachte is
dat allen verpleegkundige zijn
en dat het onderscheid tussen
verpleegkundigen en verpleegkundigen met een vervolgopleiding te klein is om een aparte
groep te handhaven. Het verschil
wordt gemaakt door aanvullende
kwalificaties die voornamelijk
gericht zijn op een functie. Allen
die een verpleegkundige vervolgopleiding hebben gevolgd zijn
allemaal verpleegkundige en
onderscheiden zich van de ander
op kleine specifieke aandachtsgebieden. De gipsverbandmeester
is dus geen “gespecialiseerde
verpleegkundige”, maar een
verpleegkundige die de vervolgopleiding “gipsverbandmeester”
heeft gevolgd. Hetzelfde geldt
voor alle overige specialisaties
zoals IC etc.

Deze beschrijving kwam snel
tot stand. Immers, als je het met
z’n allen eens bent wat een gipsverbandmeester moet kennen en
kunnen, dan weet je ook wat de
inhoud van de opleiding moet
zijn. In samenwerking met het
Opleidingsinstituut Erasmus
MC wordt gekeken welke aanpassingen er moeten plaatsvinden
om te voldoen aan de nieuwe
eindtermen. Het streven is om
de LOG 2007 met de nieuwe
opzet te laten starten.

Een ander verhaal geldt voor
de verpleegkundig specialist
(lees “de Nurse Practitioner”).
Deze onderscheidt zich wel van
de verpleegkundige door een
hoge mate van zelfstandigheid,
deskundigheid en beroepsontwikkeling. De inhoud van de
functie is geheel anders dan de
functie van een verpleegkundige
(met/ zonder vervolgopleiding).

3. De praktijkleerplaats

De cursist verblijft de meeste
tijd van zijn opleiding op de
werkvloer. Hier komen theorie
en praktijk samen en worden de
fijne kneepjes van het vak van
een gediplomeerde collega
geleerd. Voor een kwalitatief
goede opleiding is het van het
grootste belang om zowel aan
de instelling als ook aan de werkbegeleider hoge eisen te stellen.
Immers, opleiden kun je niet
zomaar doen. Helaas wordt hier
in de praktijk soms lichtvaardig
over gedacht. Problemen op of
met de praktijkleerplaats zijn
gelukkig niet alleen aan de orde
bij de gipsverbandmeesters, maar
ook bij de andere opleidingen.
Momenteel is er binnen het
CZO het zogenaamde
“Harmonisatieproject” bezig.
Hier bepalen de aangesloten
opleidingen welke minimumeisen aan een praktijkleerplaats
gesteld moeten worden.
De inzet van de VGN op dit
punt is:
● De cursist staat niet alleen op
de werkvloer
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●

●
●

Het aantal gediplomeerden is
groter dan het aantal cursisten
De werkbegeleider beschikt
over de vereiste capaciteiten
(diploma GVM, ervaring, cursus WB)
De organisatie maakt tijd vrij
voor begeleiding
Verplichte voorwerkperiode
Externe stage gericht op het
behalen van het POB en niet
als “in de keuken kijken”.

De uitkomst van dit overleg moet
de komende maanden helder
worden. Deze CZO- eisen zullen
dus ook gaan gelden voor de
Opleiding tot Gipsverbandmeester. Aansluiting onder de
CZO geeft onze opleiding de
benodigde steun richting de
instellingen. Alleen hadden wij
dit nooit voor elkaar kunnen
krijgen.
René van der Lugt,
Opleidingscommissie VGN
e-mail:
r.vanderlugt@erasmusmc.nl
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VGNieuws
Bijgaand mijn bijdrage voor
alweer het laatste blad van 2006.
Een jaar wat voor het bestuur in
het teken stond van de onderhandelingen met het College
Ziekenhuis Opleidingen en
introductie van de vernieuwde
website.

website want dan is er alvast wat
voorwerk gedaan. Bedenk dat
wanneer u straks niet geregistreerd
bent u ook geen aanspraak kunt
maken op de titel:
“Gipsverbandmeester”.
Geen verzinsel van uw bestuur
maar dit wordt ons door de wet
voorgeschreven.

Voor wat betreft de website gaat
het goed met de aanmeldingen.
Kon ik in mijn vorige stukje melden dat er 69 leden zich hadden
aangemeld nu zijn dat er 145.
Geweldig, maar nog niet genoeg
als je bedenkt dat er +/- 350
leden zijn. De komende jaren
wordt registratie en accreditatie
een belangrijk punt voor onze
beroepsgroep. Het is daarom van
belang dat u zich aanmeld op de

Van het CZO hoort u via onze
collega René van der Lugt de
vorderingen. Bij dezen wil ik
benadrukken dat uitsluitend
Verpleegkundigen en Fysiotherapeuten de benodigde vooropleiding hebben om de door
de VGN en het CZO erkende
opleiding tot Gipsverbandmeester te volgen. Alle andere
initiatieven worden niet landelijk
erkend.

Bestuur

Aankondiging van
subsidie ronde 2007 van
de Stichting Anna Fonds
voor onderzoek van het
steun- en bewegingsstelsel.
De Stichting Anna Fonds
financiert fundamenteel
en patiëntgebonden onderzoek van afwijkingen en
ziekten van het steun- en
bewegingsstelsel, met
name van biomechanische
en mechanobiologische
aspecten.
Subsidiabel zijn aanvragen
voor vergoeding van:
1 methodologische ondersteuning of van dataanalyse;
2 vooronderzoek en uitloop
van lopend onderzoek,
m.a.w. ook personele
kosten;
3 onderzoekskosten, zoals
van proefdieren, apparatuur
4 onderzoek in ontwikkelingslanden.

Aanvragen van regionale
orthopedische opleidingsclusters krijgen prioriteit.
Subsidieomvang
De toe te kennen subsidie
bedraagt maximaal
€ 16.000,= per project.
Dit dient binnen twee jaar na
toekenning te zijn besteed.
Aanvraag
Vanaf 1 januari tot 1 maart
2007 is een subsidieaanvraag
in te dienen via
www.annafonds.nl.
Verdere procedure
Een commissie van vijf
deskundigen adviseert het
Bestuur van het Anna
Fonds bij de beoordeling
van de projectvoorstellen;
zij zijn respectievelijk werkzaam in de Orthopedie,
Traumatologie, Revalidatie,
Biomedische Technologie
en Klinische Epidemiologie.
Het bestuur streeft naar besluitvorming vóór 1 juli 2007.
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Secretariaat VGN
Frederik Hendriklaan 6
2242 KJ Voorschoten
Telefoon werk: 070 - 3592792
Website VGN: www.vgned.nl

Helaas was de najaarsvergadering
in Rotterdam slecht bezocht ondanks voldoende aanmeldingen
kwamen er toch bedroevend weinig mensen opdagen. Reden om
ons te buigen over de invulling
van de ledendagen en te kijken
of we deze dagen op een of
andere manier wel aantrekkelijk
voor u kunnen maken .

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

We beginnen in het voorjaar met
de vergadering in België bij de
firma Spronken op 24 maart.
Slechts 100 leden kunnen hier
naar toe dus vol is vol.
Rest mij om u allen een voorspoedig en vooral gezond 2007
toe te wensen.
Ron Groenewegen
Secretaris VGN

Voor vragen over deze aankondiging kunt u per email
contact opnemen met het
secretariaat.

Leeftijdsopbouw

0%

Namens het Bestuur,
Prof. dr J.W.W. Coebergh,
voorzitter
Mr J.F.T. van Haaren,
secretaris-penningmeester
Adres secretariaat:
Johan de Wittstraat 34,
2334 AR Leiden
email: info@annafonds.nl

+55
15%

jonger dan 40
28%

50-55
21%

40-45
16%
45-50
20%

In dit diagram m.b.t. tot de leeftijdopbouw
binnen de beroepsgroep blijkt dat ruim
een derde van de gipsverbandmeesters
ouder dan 50 jaar is, dit zijn 128 beroepsbeoefenaars.
55 personen zullen binnen 5 tot 7 jaar
de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
Daarnaast worden een aantal collegae
opgeleid voor P.A. en N.P.
Hoogste tijd dus om de opleidingscapaciteit
optimaal te benutten om tekorten in de
toekomst op te vangen.
Ron Groenewegen
Secretaris VGN

Vanuit de schoolbanken
Samenstelling
Opleidingscommissie

Wij zijn erg blij met dat Wiel
Wijnen de commissie weer komt
versterken. De ervaring en kennis
vanuit zijn opleiding tot Nurse
Practitioner betekenen een frisse
blik. Echter, Helmie Cornelissen
trekt zich een jaar terug om zich
volledig te kunnen wijden aan de
managementopleiding. Wij zien
haar graag over een jaar weer terug.
Bijscholingen 2006

Vanaf deze kant wil ik Joris Ruhe
uit het Kennemer Gasthuis te
Haarlem bedanken voor zijn inzet
om de bijscholing “behandeling
distale radius fractuur” te organiseren. Ook de derde (en laatste)
scholingsdag op 30 juni was
wederom een succes. De bij- en
nascholingsdag op 10 november
is inmiddels achter de rug. Deze
dag werd door Helmie (namens
de Opleidingscommissie) en
Mendel van Griethuijsen

(UMCU) georganiseerd. In de
volgende uitgave van dit blad
leest u het verslag van deze dag.
Erkenning opleiding gipsverbandmeester CZO

Momenteel stelt de CZO- commissie de eisen vast waaraan de
praktijkleerplaats moet voldoen
om een gipsverbandmester op te
kunnen/ mogen leiden. Hierbij
wil ik meteen de collega’s bedanken die hebben meegedacht over
dit onderwerp. Hun ideeën worden zeker meegenomen in de
onderhandelingen. Begin 2007
moeten de praktijkeisen vastgesteld zijn.
Het “Concept Opleidingsplan
GVM” wordt hierna aan de
overkoepelende kamer MOO
aangeboden ter goedkeuring
zodat voor de zomer van 2007
de Erkenning Opleiding GVM
plaats zal vinden! De LOG 2007
zal aan de nieuwe opleidingseisen
gaan voldoen.

LOG actueel

Op 26 september presenteerden
de cursisten van de LOG 2004
hun onderzoeken. Aansluitend
zijn de diploma’s uitgereikt aan
12 nieuwe collega’s. 1 Student
heeft verlenging ivm de praktijk
en een andere cursist is overgeplaatst naar de LOG 2005 ivm
ziektedagen. Dit betekent dat
van de oorspronkelijke groep 4
cursisten de opleiding hebben
(moeten) verlaten.
Bij de LOG 2005 hebben verscheidene cursisten hun opleiding moeten beëindigen wegens
onvoldoende resultaten bij de
(2e) herexamens.
De LOG 2006 is in oktober van
start gegaan met 18 cursisten.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt, voorzitter
opleidingscommissie VGN

Diploma uitreiking LOG 2004
Op dinsdag 26 september presenteerden de cursisten van de
LOG 2004 hun praktijk- en literatuuronderzoek als afsluiting
van hun opleiding. Nadat deze
laatste hobbel was genomen
vond de diplomering plaats in de
recreatiezaal van het Opleidingsinstituut van het Erasmus MC:
12 diploma’s en een getuigschrift
theorie werden uitgereikt. Om de

familieleden en collega’s een kijkje
achter de schermen te tonen, had
Antoinette Brandenburg weer
een befaamde compilatie van
foto’s uit de opleidingsperiode
samengesteld. Hier kon men een
glimp opvangen van het zwoegende bestaan van de cursisten
binnen en buiten de muren van
het opleidingsinstituut. Namens
de VGN feliciteerde Eric Schaft

de (ex) cursisten met het behaalde
diploma. Na het officiële gedeelte
was er gelegenheid tot het feliciteren van de harde werkers. De
diploma uitreikingen hebben
altijd een hoog reünie- gehalte;
klasgenoten van vroeger en oude
collega’s komen elkaar tegen.
Ook dit jaar werd er onder het
genot van een hapje en drankje
nog heel wat nagepraat.

Cursisten LOG 2004
Aly Klaren
Scheper Ziekenhuis
Emmen

Wim Walet
Rode Kruis Ziekenhuis
Beverwijk

Marie-louise Verscheijden
Academisch Ziekenhuis
Maastricht

Annemarie Freriks
Deventer Ziekenhuis

Ruud Grönloh
Spaarne Ziekenhuis Haarlem

Walter van Oosterhout
MCRZ Rotterdam

Nynke Kuijper
Medisch Centrum
Leeuwarden

Marianne van Rijn
Medisch centrum
Haaglanden Den Haag

Mèza Rijsdijk
Spaarne Ziekenhuis
Haarlem

Bali Blom-Herlaar
Groene Hart Ziekenhuis
Gouda

Linda Roodhuizen
Ziekenhuis ZeeuwsVlaanderen Terneuzen

Mathijs Marres
Universitair Medisch
Centrum Utrecht

19

VereniGingsNieuws

Jaargang 16, december 2006

in dit

Verband

Drs. G.J.D. van Acker

Het digitale protocol
Variatie

De spoedeisende hulp is een van
de meest dynamische afdelingen
binnen een ziekenhuis.
Het medisch personeel, verantwoordelijk voor de patiënten is
sterk afhankelijk van het soort
ziekenhuis. Academische centra
werken vaak met een poortarts,
opleidingsziekenhuizen met chirurgische opleidingsassistenten
(AIOS) en kleinere ziekenhuizen
met assistenten niet in opleiding
(ANIO’s). Dit betekent dat er niet
alleen grote variatie in artsen is
maar dientengevolge ook in de
kennis en ervaring van de betreffende artsen. Van alle patiënten
die de eerste hulp bezoeken komt
een grote groep met aandoeningen
aan het bewegingsapparaat. De
letsels variëren van contusies tot
gecompliceerde breuken, waardoor behandelingen ook uiteenlopen van een simpel drukverband
tot zeer uitgebreide chirurgische
behandeling (vaak gevolgd door
immobilisatie met gipsverband).
Diagnostiek

Het moge duidelijk zijn dat elke
patiënt verschillend is en ook het
letsel per patiënt een zeer grote
mate van variatie kan vertonen.
Voor een gegarandeerde kwaliteit van opvang, diagnostiek en
behandeling is het nuttig om
richtlijnen te volgen, voorzover
deze beschikbaar zijn (denk aan
ATLS etc.). Het probleem in
veel ziekenhuizen is dat deze
informatie vaak niet gebundeld
is maar in verschillende naslagwerken staat. Het opzoeken van
informatie kost dus veel tijd, terwijl deze tijd beter besteed kan
worden aan patiëntenzorg. Om
toch een snellere zorg te leveren,
maar dit niet ten koste te laten
gaan van de kwaliteit, heeft de
trauma-unit van het Academisch
Medisch Centrum, in samenwerking met de geaffilieerde
ziekenhuizen, een zo kompleet

mogelijk protocol gemaakt voor
de fractuurbehandeling bij volwassenen. Voor zover mogelijk
zijn de behandelingen ondersteund door wetenschappelijk
bewijs. Echter dit protocol was
alleen beschikbaar in boekvorm,
en ook het opzoeken hierin kost
tijd. Om die reden is er besloten
tot het vervaardigen van een digitaal protocol, mede gezien het
feit dat internet een veelvuldig
gebruikt medium is en de meeste
mensen (zeker de jonge artsen)
het gebruik van de computer
goed beheersen. Daarnaast is er
tegenwoordig in elk ziekenhuis
een computer met internetverbinding beschikbaar op de
spoedeisende hulp. In 2000 is er
gestart met de realisatie van dit
project en begin 2001 werd het
digitaal protocol geïntroduceerd
Aanvankelijk eerst in het AMC
maar gezien het enthousiasme is
besloten om het protocol openbaar te maken op internet in
plaats van intranet. (zie fig. 1)
De site is dusdanig ontworpen
dat via maximaal 2 klikken de
gewenste informatie snel beschikbaar komt. Op de website is te
allen tijde een skelet zichtbaar en
elk ossaal deel is interactief, dat
wil zeggen: door het klikken op
een skeletdeel, komt de informatie beschikbaar, welke niet alleen
beperkt is tot de indeling van het
letsel, maar ook de behandeling
en nabehandeling komen aan bod.

De website wordt momenteel in
zeer veel klinieken gebruikt en
maandelijks zo’n 1000 keer
bezocht, door zowel artsen,
verpleegkundigen als gipsverbandmeesters. De website is
gratis toegankelijk en onderdeel
van www.inter-med.nl, maar is
ook direct te bezoeken via
www.inter-med.nl/heelkunde/
traumaprotocol.htm . (zie fig.2)

fig.1

Polikliniek

Doordat ook de nabehandeling
voor de meeste aandoeningen
uitvoerig wordt beschreven, is de
site ook te gebruiken op de polikliniek traumatologie en de gipsverbandpoli. Om de informatie
kompleet te maken beschikt de
site ook over algemene informatie over onder andere röntgendiagnostiek, algemene fractuurclassificatie, weke delen letsels
en antibiotica.
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fig.2

Gijs van Acker,
AIOS Chirurgie
Isala klinieken Zwolle
g.j.d.van.acker@isala.nl
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Francis Boddeke

Botox in het Gooi
In de revalidatie centrum de Trappenberg in Blaricum worden kinderen en volwassenen met verhoogde
spierspanning of spasticiteit behandeld. Bij veel van hen brengt deze ongewilde (over)activiteit van spieren
problemen met zich mee in het dagelijks functioneren. Bij kinderen gaat het vaak om loopproblemen.
Voor hun kan een behandeling met botulinetoxine uitkomst bieden.
De werking van botuline is dat
overheersende spieren verslappen en zwakkere spiergroepen
getraind kunnen worden.
De nabehandeling bestaat uit
redressie gips en intensieve fysiotherapie, 3 maanden lang.
Het uiteindelijke doel is, dat het
looppatroon van het kind verbetert en dus beter functioneert in
het dagelijks leven.
Voor- en nadelen

Botulinetoxine, als merknaam
beter bekend als Botox, is het
bewerkte en verdunde gif van
de clostridium botulinum. Dit
is een bacterie. Het gif wordt in
spastische spieren of spiergroepen
gespoten. Zo verslappen deze
spieren.
Spasticiteit wordt veroorzaakt
door een storing in de hersenen;
de hersenen geven ongecontroleerde signalen af, waardoor de
spieren te sterk worden geprikkeld. Deze storing kan op verschillende manieren worden
verholpen, bijvoorbeeld door
het innemen van medicijnen.
Nadeel is echter dat medicijnen
invloed hebben op alle spieren
in het lichaam.
Botuline is in veel gevallen een
beter alternatief. Botuline spuit
je alleen in spieren die je wil behandelen. Het gif blokkeert de
overgang tussen zenuw en spier,
zodat de spier geen verkeerde
signalen doorkrijgt en er dus
sprake is van minder spasticiteit.
Zo kun je problemen lokaal
behandelen.
De behandeling

Sinds een jaar wordt deze behandeling door Katinka Folmer,
revalidatie arts, verbonden aan

de Trappenberg in samenwerking met Tergooiziekenhuizen
uitgevoerd. Vooraf aan de behandeling wordt een loopanalyse
gemaakt in het looplab. De uitkomst hiervan bepaalt welke spiergroepen geprikt gaan worden.
De kinderen, vooral als ze nog
jong zijn worden onder narcose
gebracht, voordat de botuline in
gespoten wordt. Dit omdat het
inspuiten pijnlijk is en omdat
het vaak om veel prikken gaat.
Het is een dagopname en vindt
plaats in Tergooiziekenhuizen,
locatie Hilversum. Eens in de zes
weken worden er vier tot zes kinderen behandeld. Het merendeel
van de kinderen wordt na behandeld met een onderbeen loopgips.
De Botox werkt pas na 1 tot 10
dagen inwerken. Om die reden
kan er pas na 1`a 2 weken met
gipsredressie begonnen worden.
Het gips wordt aan gelegd in de
Trappenberg door de gipsverbandmeester van locatie Blaricum.
De gipsen

Wekelijks wordt het gips vervangen. Er vindt twee tot drie keer
een gipswissel plaats totdat de
enkel passief in 00 dorsoflexie
kan, ook met een gestrekte knie.
Als de spasticiteit enkelzijdig is
wordt de niet aangedane zijde
in een softcast gezet om een
symmetrisch looppatroon te
bevorderen. Het onderbeen
loopgips moet altijd een stevig
teenplateau hebben, om te voorkomen, dat ze als nog op de
tenen gaan lopen.
Bij het aanleggen van een gips
moet je er natuurlijk ook opletten dat de enkel niet valgiseert.
Het gevaar van drukplekken is
aanwezig.
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In de gipsperiode moet er ook
intensief geoefend worden met
de fysiotherapeut en ook thuis.
Het accent ligt op het rekken
van de kuitspieren(m.soleus en
de m gastrocnemius) bijvoorbeeld door het maken van grote
stappen. De kinderen krijgen
allerlei oefeningen waarbij het
accent ligt op het maken van
grote stappen zodat de kuitspier
flink oprekt. Dit kan enige spierpijn tot gevolg hebben.
Als de enkel met gestrekte knie
in 00 komt, kan gestopt worden
met de gipsbehandeling en kunnen de onderbeenspalken weer
aan, om het bereikte resultaat te
behouden.
Na de behandeling wordt er weer
een loopanalyse gemaakt om te
bepalen of het gewenste resultaat
bereikt is.
Resultaten

De resultaten zijn goed. Er is
een kans op recidief, maar dit is
afhankelijk van de ernst van het
spasme en de parese en het verloop van de groei van het kind.
Bij terugval na een aantal jaar
kan er weer een Botox behandeling gegeven worden. Er is nog
niet voldoende bekend over de
gevolgen indien Botox meerdere
keren achter elkaar gegeven
wordt. Ook is de behandeling
voor de ouders en het kind erg
intensief. Wat maakt dat je de
behandeling niet te vaak kunt
doen.

Francis Boddeke,
gipsverbandmeester
Ziekenhuis Gooi Noord
Blaricum

in dit

Verband
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Diakonessenhuis start Diagnostisch Centrum Utrecht
Het Diakonessenhuis is als eerste
ziekenhuis in Nederland binnen
haar muren een compleet diagnostisch centrum gestart. Het
Diagnostisch Centrum Utrecht
ondersteunt (huis)artsen en verloskundigen deskundig en efficiënt bij het stellen van de juiste
diagnoses. Patiënten kunnen in
het centrum bijvoorbeeld terecht
voor bloedonderzoek, röntgenfoto’s, echografisch onderzoek,
mammografie of een hartfilmpje.
Het Diakonessenhuis heeft
het afgelopen jaar, in nauwe
samenwerking met huisartsen,
de Cliëntenraad en verzekeraar
Agis, onderzocht hoe patiënten
sneller en efficiënter kunnen
worden geholpen bij diagnostisch onderzoek. Als huisartsen
of verloskundigen vragen hebben

over de gezondheid van hun
patiënt en daar duidelijkheid
over willen hebben, willen zij snel
worden geholpen. Het Diagnostisch Centrum Utrecht biedt
hiervoor nu goede oplossingen.
Roger van Boxtel, voorzitter van
de Raad van Bestuur van Menzis,
opende het Diagnostisch Centrum
op 1 december. Hij is enthousiast
over de samenwerking bij de totstandkoming van het diagnostisch
centrum. ‘Huisartsen én patiënten
zijn gevraagd naar hun wensen
rondom de eerstelijnsdiagnostiek.
Dat vinden wij als verzekeraars
belangrijk,’ zo benadrukte hij.

centra die in Nederland steeds
meer ontstaan, aldus Floris
Sanders, radioloog en initiatiefnemer. ‘Daarbij biedt het centrum
in het Diakonessenhuis verschillende voordelen. Het ziekenhuis
is 24 uur per dag - ook in het
weekend - bereikbaar, en niet
alleen van negen tot vijf. Daarnaast is er altijd een specialist
aanwezig of oproepbaar die
direct een spoedeisende beoordeling kan doen, waardoor een
huisarts snel een uitslag kan
krijgen. En bij een spoedeisende
toestand kan de patiënt direct
binnen het ziekenhuis worden
doorverwezen’.

Medisch specialisten zien nauwkeurig toe op de onderzoeken en
stellen de diagnose. Huisartsen
hebben via een elektronische
terugkoppeling de uitslag van
de onderzoeken veelal binnen
24 uur in hun bezit.

Het Diagnostisch Centrum
Utrecht van het ziekenhuis is
tevens een passend antwoord op
diverse commerciële diagnostische

Voordelen voor verwijzers en
patiënten
Bij het centrum zijn niet alleen
alle onderzoeksmogelijkheden

Meer informatie?
Afdeling Communicatie
Diakonessenhuis
Website: www.dcutrecht.nl.

22

onder één dak te vinden, verschillende onderzoeken kunnen ook
op dezelfde dag worden uitgevoerd. Bovendien hoeft voor een
deel van de onderzoeken geen
afspraak te worden gemaakt.
Mensen kunnen dezelfde dag
worden geholpen. Deskundige
medisch assistenten en laboranten voeren de onderzoeken uit.
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Lohmann & Rauscher introduceert twee
innovatieve wondverzorgingsproducten:
Suprasorb® X en Suprasorb® X + PHMB
Lohmann & Rauscher heeft een
innovatief product toegevoegd
aan de Suprasorb wondverzorgingslijn, namelijk een HydroBalance wondverband.
Suprasorb® X

Het verband zorgt voor een optimale vochtbalans in de wond:
het neemt vocht op bij vochtige
wondgedeelten en geeft vocht af
aan droge wondgedeelten.
In een droog wondmilieu houdt
het vocht vast, in een nat wondmilieu geeft het vocht af. Dankzij
deze unieke vochtregulerende
eigenschappen zorgt Suprasorb X
voor een wondbed waarin de
omstandigheden voor genezing
optimaal zijn.
Suprasorb X voelt zacht aan, het
is elastisch en bijzonder trekvast.

Het past zich goed aan bij de
vorm van de wond. Het droogt
niet in en hecht zich niet aan
het wondbed. Dit geeft verpleegkundigen de mogelijkheid het
innovatieve verband eenvoudig
en veilig toe te passen bij verschillende typen wonden. Suprasorb X
heeft een aangenaam verkoelend
effect en tijdens klinische studies
kwam naar voren dat patiënten
een significante vermindering
van de wondpijn ervaren.
Suprasorb X dankt zijn vochtregulerende eigenschappen aan
de biosynthetische vezel van
het verband. Door middel van
biotechnologie is een structuur
ontwikkeld, bestaande uit één
vertakte, ultrafijne draad, die
een regelmatig netwerk vormt..

Daardoor heeft Suprasorb X
twee unieke eigenschappen:
1 Afhankelijk van de eisen van
de wond geeft Suprasorb X
vocht af aan droge of licht
exsuderende wonden, neemt
Suprasorb X overtollig exsudaat op uit middelmatig exsuderende wonden,
2 Pijn bestrijding: de vochtige
afdekking van het wondoppervlak beschermt de zenuwuiteinden in de huid, waardoor
een pijnstillend effect ontstaat.
Suprasorb® X met PHMB/polyhexanide (polyhexamethyleen-biguanide)

Het gebruik van PHMB is een
nieuwe innovatie in wondverbanden voor de moderne wondverzorging.

Naast de hierboven al genoemde
eigenschappen van Suprasorb X
is de variant met PHMB ook
geschikt voor kritisch gekoloniseerde wonden en geïnfecteerde
wonden. Polyhexamethyleen
biguanide (PHMB) heeft een
antimicrobiële werking. Het
wordt goed getolereerd, is onschadelijk voor intacte cellen
en is geschikt voor langdurig
gebruik: breed antimicrobieel
spectrum, snelle werking, ook
tegen MRSA en VRE goede
tolerantie.
Lohmann & Rauscher B.V.
Postbus 10117
1301 AC Almere / Nederland
tel.nr: 036- 54 63 020
www.lohmann-rauscher.nl
info@NL.LRMed.com

Regio-refereeravond
Op dinsdagavond 3 oktober jl.
werd in het Ruwaard van Putten
ziekenhuis in Spijkenisse een
refereeravond gehouden voor
gipsverbandmeesters; de zesde
al weer sinds de regiogroep hiermee is begonnen.
Het onderwerp was deze keer:
Enkelbandletsels en alles wat
erbij komt kijken.
De avond werd om 19.00 uur
geopend door Ada van de Haterd,
die de avond heeft georganiseerd
samen met Renee Havrilla en
Marijke van der Vlugt.
Als eerste was Dr. Ligtenstein,
chirurg aan het woord die de

anatomie nog eens doornam,
daarna het onderzoek en de
behandeling zoals die in het
Ruwaard van Puttenziekenhuis
gebruikelijk is.
Hoofdzaak bij het onderzoek was
om onderscheid te maken tussen
ossaal letsel en bandletsel. In het
geval van bandletsel is het onnodig om uitgebreid onderzoek te
doen naar de hoeveelheid tilt en
spouw, in dit stadium is het niet
zinvol, pijnlijk en heeft het geen
therapeutische consequenties.
Behandeling is erop gericht om
snel te mobiliseren.
Als tweede sprak Leon Boudesteijn, fysiotherapeut, over de
behandeling van het enkelband-

letsel met en zonder immobilisatie,
het lopen met krukken (en het
afstellen ervan!) en uitleg van
diverse oefeningen. Vooral de
diversiteit van en de intensiviteit
van de mogelijke oefeningen
hebben ons verrast. Er was materiaal aanwezig om zelf oefeningen
te doen en zelfs wanneer je niets
mankeerde waren sommige oefeningen al best pittig om te doen.
Mogelijk zijn we als gipsverbandmeester wat te voorzichtig met
onze patienten.
Wel moet worden gezegd dat
er een duidelijke opbouw in de
oefeningen zat en dat de fysiotherapeut zijn patienten daarbij
intensief begeleid.
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Hierna was er ruimte om met
diverse materialen en verschillende technieken zelf aan de gang
te gaan. Dat hierbij de chrirurg
én de fysiotherapeut aanwezig
bleven was voor iedereen interessant omdat diverse immobilisaties van verschillende kanten uit
bekeken werden.
Al met al een heel geslaagde
avond waarvoor onze dank
vooral uitgaat naar Ada, voor
de voortreffelijke organisatie,
en het Ruwaard van Putten
Ziekenhuis die deze avond
mogelijk maakte. Verder zijn
nog de firma’s 3M, Genimedical
en BSN te noemen die de avond
mede gesponsord hebben.

