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Van de redactie
De feestdagen weer voorbij en
carnaval achter de rug, dus tijd
om die maskers af te gooien.
Onlangs heeft er een congres
voor gipsverbandmeesters plaatsgevonden,waarover u in dit blad
uitgebreid zult lezen. De naam
die aan dit congres werd meegegeven is “Dare to be different” .
Niet zomaar een kreet, maar een
oproep om iets voor de groep te
doen waartoe je behoort. Je nek
uit durven steken voor onze
vereniging van Gipsverbandmeesters. En laat zien dat je erbij
hoort door je te registreren via de
website. Nu weten wij wel dat
het een utopie is, dat ieder lid
een artikel aanlevert voor dit
blad, maar we willen toch een
beroep doen op diegenen die het
wel kunnen of die iemand in hun
omgeving hebben die makkelijk
de pen ter hand neemt. Want wij
kunnen het niet alleen.
Via deze weg wil ik kenbaar
maken dat ik het een eer vind
om me weer voor het blad in te
zetten en de daarbij behorende
bestuursfunctie te vervullen.
Wij, de eindredactie en het
bestuur, hebben naar elkaar
vertrouwen uitgesproken en
besloten er met frisse nieuwe
moed tegenaan te gaan.
In deze uitgave zult u kennis
kunnen nemen van een aantal
afstudeer-artikelen die door
studenten van de LOG 2004
zijn geschreven naar aanleiding
van hun praktijk- en literatuuronderzoek als afsluiting van hun
opleiding. Waarvoor alsnog
namens de redactie onze verlate,
doch welgemeende felicitaties.

Bali Herlaar, gipsverbandmeester
te Gouda bijt het spits af met een
kort maar duidelijk artikel, waaruit blijkt dat een fors percentage
van scaphoïdfracturen bij kinderen in de leeftijd van zes tot en
met zestien jaar wordt gemist op
de röntgenfoto.

het Haarlems Dagblad, gaf ons
toestemming tot plaatsing van
een van zijn werken, waarin
hij uitvoerig beschrijft wat de
drijfveer geweest kan zijn voor
dr. Antonius Mathijsen om te
komen tot het hedendaagse
gipsverband.

Opkomst ALV in België klein,
dus vertrouwen in bestuur groot
Matthijs Marres, gipsverbandmeester in het UMC te Utrecht
deed onderzoek naar de invloed
van de stand van de vingers op de
druk in de carpaal-tunnel bij het
Carpaal Tunnel Syndroom. Het
doel van deze literatuurstudie is
om te evalueren welk model
CTS-spalk de meeste klachtenvermindering geeft, als onderdeel
van de conservatieve behandeling.
In haar afstudeer-artikel breekt
Linda Roodhuizen een lans om
meer aandacht, zowel bij de
gipsverbandmeester als bij de
opleiding, voor herkenning van
kindermishandeling en vooral
wat je ertegen kunt ondernemen.
Een goede uitzondering in deze
studentenuitgave is het artikel
van dr. Heleen M. Staal, die
naar aanleiding van het artikel
“Humerusschachtfracturen een
slag om de arm” in de vorige
uitgave, een casus, betreffende
de behandeling van een hoogzwangere patiënt met een humerusschachtfractuur, onder uw
aandacht brengt.
Ko van Leeuwen, columnist van

De ontwikkeling van de beroepsgroep gipsverbandmeesters is de
laatste jaren niet onopgemerkt
gebleven door de ISPO, de International Society of Prosthetics and
Orthotics. De ISPO is een landelijk en internationaal platform,
waarbij uitwisseling van beroepsgegevens met anderen in dezelfde
sector werkzame professionals
weer kan leiden tot verdere verbetering van kwaliteit in de professionele hulpverlening. Over het
wat en hoe van dit platform leest
u onder het hoofdstuk ISPO.
Anja Klein Wassink, de vrouw
op de voorpagina, schreef een
luchtig essay over hoe zij aankijkt
tegen ons beroep. Het is goed
eens stil te staan bij het feit dat
dit ons dagelijks werk is, maar
voor het overgrote deel van de
patiënten een nieuwe indrukwekkende ervaring.
Michiel Beets, ANIOS plastische
chirurgie en Jan-Cees Bak, gipsverbandmeester, beide werkzaam in
het MCA schreven een artikel over
de classificering en behandeling
van letsels aan het PIP-gewricht.
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Ter aanvulling onthult Jan Cees
hoe hij voor dit letsel een redelijk
eenvoudig aan te leggen spalkje
creëert.
Ik wens u namens de redactie
veel leesplezier.
Als kleine attentie heeft de
Vereniging voor alle leden de
VGN-goniometer bijgesloten.
Cor Gersen
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M. Marres

CTS-nachtspalk, het optimale model?
Het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) bestaat uit symptomen die voorkomen bij
compressie van de nervus medianus in de carpaaltunnel. De onderarmspalk wordt
vaak gebruikt als behandelmiddel in de conservatieve therapie. In de afgelopen tien
jaar zijn diverse onderzoeken verricht naar de stand van de pols en CTS-klachten.
Over de stand van de vingers is niet veel onderzoek verricht. Het is aannemelijk dat
de stand van de vingers ook van invloed kan zijn op de druk in de carpaaltunnel als
men de anatomie van de pols en de hand nader bekijkt. De vraag of de positie van de
vingers niet alleen een rol speelt bij het ontstaan van CTS maar ook bij de behandeling,
lijkt logisch.
Het Carpaal Tunnel
Syndroom

Het CTS bestaat uit symptomen
die voorkomen bij compressie
van de nervus medianus in de
carpaaltunnel1. De carpaaltunnel
wordt gevormd door de handwortelbeenderen aan de dorsale
zijde en het transversale carpale
ligament aan de volaire zijde
van de pols. In de carpaal-tunnel
bevinden zich de pezen van de
pols- en vingerflexoren en de n.
medianus. De klachten worden
veroorzaakt door beknelling van
de n. medianus en bestaan uit
een tintelend en/of pijnlijk
gevoel in de hand en de vingers
(straal 1 t/m 4). Voornamelijk
het verzorgingsgebied van de
zenuw, dat wil zeggen de duim,
wijs- en middelvinger en een deel
van de ringvinger. Ook kan een
verdoofd gevoel van de eerder
genoemde vingertoppen en een
vermindering van de kracht
ontstaan waardoor gemakkelijk
dingen uit de hand kunnen vallen. De pijn kan uitstralen via de
onderarm en elleboog tot in de
schouder. In de nacht nemen de
klachten vaak in ernst toe waardoor men er wakker van kan
worden. Maar ook overdag kunnen zij optreden, bij autorijden,
het lezen van de krant en fietsen.
Ook na stevige handenarbeid
kan verergering optreden. Soms
komt het CTS aan beide handen
voor. De prevalentie van CTS in
Nederland onder volwassen
vrouwen wordt geschat op 9%,
bij volwassen mannen op 0,6%2.

Behandeling

Voor CTS zijn zowel conservatieve behandelmethoden als
diverse operatieve technieken
beschreven. Het is aangetoond
dat chirurgische behandeling
(d.m.v. open klieving van het
carpale ligament) bij gemiddelde
patiënten met CTS betere resultaten heeft dan spalkbehandeling
met betrekking tot de door de
patiënt ervaren mate van herstel,
ernst van de CTS symptomen en
functionele status3. Er zijn echter
patiënten bij wie operatief ingrijpen gecontraïndiceerd is. Voorbeelden hiervan zijn zwangere
vrouwen en mensen met het
complex regionaal pijnsyndroom.
Deze personen zijn aangewezen
op conservatieve therapie. Het
model (nacht)spalk dat wordt
gebruikt binnen deze conservatieve therapie verschilt echter
per behandelaar en/of patiënt.
De stand van de pols in deze
spalken varieert, van 30° extensie
tot 20° flexie in de pols.
Sommige behandelaars kiezen
ervoor om de vingers te immobiliseren andere juist weer niet.
Het doel

Tot op heden is veel onderzoek
gedaan naar de stand van de pols
in relatie tot CTS-klachten. De
oorzaak voor de CTS-klachten is
een drukverhoging in de carpaaltunnel die zorgt voor een prikkeling van de nervus medianus.
Er is weinig onderzoek verricht
naar de druk in de carpaaltunnel
in relatie tot de stand van de vin6

gers. Dit is vreemd. In de carpaaltunnel lopen namelijk pezen van
vingerflexoren (m. flexor digitorum superficialis en –profundus,
m. flexor pollicis longus). Het
doel van deze literatuurstudie is
om te evalueren welk model
CTS-spalk de meeste klachtenvermindering geeft, als onderdeel
van de conservatieve behandeling.
Met de vraag: Welk model CTSspalk schept de beste voorwaarden voor klachtenvermindering
bij patiënten met CTS? Om een
overzicht te krijgen van de verschenen literatuur over het CTS
en de rol van de positie van de
vingers en de pols werd literatuuronderzoek verricht. Bekende
medische databases werden
geraadpleegd aan de hand van
een gestructureerde search. De
resultaten worden beschreven
in onderstaande alinea’s.

De resultaten waren overduidelijk.
De behandeling met de spalk in
neutrale stand gaf de meeste verlichting van klachten. Het verschil
was al meetbaar na twee weken.
De grootste verlichting van
klachten was vooral ’s nachts
meetbaar. Veel patiënten gaven
aan dat de nachtelijke pijnen als
meest vervelend werden ervaren.
De therapietrouw gedurende de
dag was niet altijd optimaal vanwege het restrictieve karakter van
de spalk.
Carpaaltunneldruk

Weiss ND, et al5 onderzochten
of het immobiliseren van de pols
m.b.v. een spalk invloed heeft op
de druk in de carpaaltunnel. Zo
ja, welke stand van de pols resulteert in de laagste druk in de carpaaltunnel. Bij twintig gezonde
mensen (controle groep) en bij
vier patiënten met CTS werd
Stand van de pols in
door middel van een dynamisch
relatie tot CTS-klachten
model de druk in de carpaalBurke DT, et al vergeleken, in
tunnel gemeten. Een flexibele
een prospectieve, gerandomicatheter werd aangebracht in
seerde vergelijkende studie het
de carpaaltunnel van de niet
effect op de klachten van CTS
dominante hand. De drukken
bij spalken met 20° polsextensie
werden gemeten in meerdere
en spalken in neutraalstand. Een standen van de pols. Bij alle
studiegroep van 59 patiënten
studie personen was er een paramet in totaal 90 aangedane
bolische relatie van de druk met
polsen werd gerandomiseerd.
de polsstand, waarbij de druk
Waardoor 45 polsen in neutraal- hoger werd bij een toenemende
stand werden behandeld en 45 in deviatie vanuit neutrale positie
(zie Figuur). In de controlegroep
20° extensie. Een aantal van de
patiënten had bilaterale klachten. was de gemiddeld laagst gemeten
Deze studie werd alleen uitgevoerd druk 8 mm Hg; bij een stand van
bij patiënten die niet geopereerd 2° polsextensie en 2° ulnairdeviatie.
waren voor de start van de studie.
>>
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Bij de patiënten: was de gemiddeld laagst gemeten druk (19 mm
Hg) twee maal zo hoog als bij de
controlegroep (p<0,003) bij een
stand van 2° polsextensie en 1°
ulnairdeviatie.
Keir PJ, et al6 onderzochten het
effect van de positie van de vingers op de druk in de carpaaltunnel tijdens bewegen in de pols.
Bij veertien gezonde proefpersonen werd een drukmeting
verricht in de carpaaltunnel.
De drukmeting werd uitgevoerd
in verschillende standen van de
MCP-gewrichten (0-45-90°) in
combinatie met actieve flexie en
extensie van de pols. De drukmeting werd verricht met een
flexibele catheter die percutaan
in de carpaaltunnel werd ingebracht. De laagste druk in de
carpaaltunnel werd bij 45° flexie
in de MCP gewrichten gemeten,
in combinatie met een neutrale
polsstand. De hoogst gemeten
druk in de carpaaltunnel werd
gemeten bij gestrekte vingers
gevolgd door een MCP-stand
van 90° flexie. De stand van het
MCP-gewricht van de eerste
straal had vrijwel geen invloed
op de drukverandering in de
carpaaltunnel. De onderzoekers
concludeerden dat een hoek van
45° in de MCP-gewrichten
(straal II t/m V), in combinatie
met een neutraalstand van de
pols de laagste druk in de carpaaltunnel tot gevolg heeft.
Cobb TK, et al7 onderzochten
of de mm. lumbricales invloed
hebben op de druk in de carpaaltunnel tijdens het flecteren van
de vingers in een neutraalstand
van de pols. In vijf verse kadaverhanden werden drukmetingen
uitgevoerd onder gestandaardiseerde omstandigheden. De
druk in de carpaaltunnel werd
gemeten tijdens 90° MCP
(100% vuist), 67,5° MCP (75%
vuist), 45° MCP (50% vuist) en
0° MCP (0% vuist) en de pols in
neutraalstand. De situatie met en
zonder aanwezigheid van de mm.
lumbricales werd vergeleken.

Bij de situatie van intacte mm.
lumbricales werd een toenemende
druk gemeten bij het oplopen
van de vingerflexie. Wanneer de
mm. lumbricales niet aanwezig
waren was er geen noemenswaardige drukverhoging bij het
flecteren van de vingers.
Conclusie

Op basis van het voorhanden
bewijs uit de literatuur lijkt het
rationeel om een neutraalstand
van de pols aan te bevelen bij de
conservatieve behandeling van
CTS. Keir PJ, et al en Cobb TK,
et al laten zich uit over de stand
van de vingers. Op basis van deze
twee studies zou men kunnen
afleiden dat 45° flexie MCP ten
goede zou komen aan de behandeling van CTS met een spalk met
een neutraal stand van de pols.
Aanbeveling

Al eerder werd er door onderzoekers de vraag gesteld of bij
de conservatieve behandeling
van CTS, de stand van de vingers
een rol speelt. De onderzochte
wetenschappelijke literatuur in
dit literatuuronderzoek bleek
vooral relevante artikelen te
bevatten gepubliceerd tussen
1994-1998. Op basis van het
bestuderen van deze literatuur
is geen eenduidige conclusie te
trekken. Wel is het mogelijk om
een voorzichtige aanname te
maken. Er zijn aanwijzingen dat
een 45° flexie MCP gunstig van
invloed kan zijn bij de behandeling van CTS met een spalk.
CBO-richtlijn

In september 2004 werd een
CBO conceptrichtlijn8 gepubliceerd over de diagnostiek en
behandeling van CTS. Dit is
momenteel de meest recente
richtlijn die in Nederland
beschikbaar is. De CBO-richtlijn
is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter
ondersteuning van de dagelijkse
praktijkvoering. De richtlijn
berust op de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek en
aansluitende meningsvorming

gericht op het expliciteren van
goed medisch handelen. De
richtlijn beoogt een leidraad te
geven voor de dagelijkse praktijk
van de preventie, diagnostiek en
behandeling van het CTS. In
deze richtlijn wordt het gezondheidsprobleem van het CTS
benadrukt. Implementatie van
de richtlijn zou kunnen leiden
tot een snellere herkenning van
het CTS en daardoor een reductie van verlies van kwaliteit van
leven van de patiënt; van de kosten van CTS-gerelateerd arbeidsverzuim en van nodeloos gebruik
van de gezondheidszorgvoorzieningen. De CBO-richtlijn adviseert immobilisatie van de pols in
de neutrale positie in overeenstemming met de bevinding dat
met de pols in neutrale positie de
druk in de carpaaltunnel het
laagst is. Deze richtlijn geeft echter géén duidelijke aanbeveling
over de stand van de MCPgewrichten of vingers in de spalk.
De Nederlandse Vereniging voor
Neurologie publiceerde in 2005
een richtlijn en de aanbevelingen
betreffende de stand van de pols
in de CTS-spalk zijn geheel in
overeenstemming met de CBOrichtlijn. In deze richtlijn wordt
echter niet gesproken over de
stand van de vingers in relatie tot
de carpaaltunneldruk.
Aanvullend onderzoek

Om tot een algemene aanbeveling te komen voor een optimale
stand van de vingers in de CTSspalk dient aanvullend onderzoek te gebeuren. Dit zou in een
prospectieve vergelijkende gerandomiseerde studie te onderzoeken
zijn. Waarbij de onderzoeksvraag
kan worden onderzocht aan de
hand van twee groepen CTSpatiënten die in eerste instantie
conservatief worden behandeld
met twee verschillende spalken.
In de follow-up zou het scoren
van het aantal recidieven in de
twee verschillende groepen ook
een beeld kunnen geven van het
therapeutische effect. Een followup periode van twee jaar per
patiënt lijkt aannemelijk.
7
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Grafiek demonstreert de gemiddelde
verandering van druk in de carpaaltunnel voor de vijf geteste kadavers
gemeten bij de verschillende vingerposities vóór en ná het verwijderen
van de mm. lumbricales. Het effect
van het binnentreden van de carpaaltunnel door de mm. lumbricales blijkt
uit de steile stijging van de bovenste
lijn waarbij de mm. lumbricales intact
zijn. Dit in tegenstelling van de relatieve
vlakke stijging van de onderste lijn na
verwijdering van de mm. lumbricales.

Voor vragen reacties kunt u
contact opnemen:
Matthijs Marres
Dotter 37
1391 SL Abcoude
e-mail: matthijs@marres.nl
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Spreken is zilver, zwijgen is fout
In het kader van onze opleiding hebben wij onderzocht welke fracturen associëren
met kindermishandeling en wat of je daaraan kunt en moet doen in een zo vroeg
mogelijk stadium. In ons land lijken meer en meer kinderen te worden mishandeld.
Wij vragen ons af hoe dit komt. Zou het zo zijn dat er meer ruchtbaarheid aan
wordt gegeven, of door een steeds schijnbaar hogere sociale druk (beide ouders
werken of ongeïnteresseerde opvang crèches).
Het signaleren van kindermishandeling binnen de gipskamer heeft, naar onze
mening, vaak onvoldoende aandacht bij de gipsverbandmeesters. Wij zijn van
mening dat de gipsverbandmeester en de opleiding tot gipsverbandmeester hierin
een signalerende taak hebben, omdat kinderen een grote risicogroep zijn en niet
voor zichzelf kunnen opkomen.
Aanleiding tot onderzoek

Er is onduidelijkheid met betrekking tot het herkennen van, het
vermoeden en verdenken van
kindermishandeling. Omdat
we op de gipskamer werken, zien
we natuurlijk ook regelmatig
kinderen met gebroken armen
en benen. Dit wordt vaak heel
normaal gevonden door de hulpverlener en zelden gedacht aan
mishandeling. Binnen de opleiding is dit een onderwerp dat
niet vaak aan de orde komt.
Het AMK (Advies en Meldpunt
Kindermishandeling) spreekt
over 50.000 tot 80.000 kinderen
die per jaar getroffen worden
door alle vormen van mishandeling. Waarvan er 50 kinderen
komen. We hopen meer duidelijkheid te geven over hoe men
kindermishandeling kan signaleren en hoe er gehandeld moet
worden bij verdenking van mishandeling.
Definitie kindermishandeling

De definitie welke in 2002 is
vastgelegd in de Wet op de Jeugdhulpverlening luidt als volgt:
“Elke vorm van fysieke, psychische en of seksuele mishandeling
die ouders/ verzorgers met wie
het kind een afhankelijke relatie
heeft, passief of actief opdringen,
waardoor schade wordt berokkend
of dreigt te worden berokkend
aan de minderjarige in de vorm
van fysiek of psychisch letsel .

Observaties bij kindermishandeling

In 30 - 50% van de gevallen van
kindermishandeling wordt er
een chirurg of orthopeed bij
betrokken. Vroege herkenning
is belangrijk, omdat 25% van de
gevallen van kindermishandeling
terug naar huis gaan en kans
hebben op ernstig letsel. 5% van
de gevallen hebben zelfs kans op
overlijden. Fracturen op röntgenfoto’s zijn niet op mishandeling
te beoordelen. Herkenning is
afhankelijk van observatie van
het kind. Verdachte aspecten in
de anamnese kan mishandeling
doen vermoeden (zie lijst 1).
Ook het type breuk kan aanleiding geven tot verdenking. Bij
voorbeeld een geroteerde pijpbeenfractuur bij kinderen onder
de drie jaar. Men moet altijd alert
blijven en eerst andere logische
verklaringen onderzoeken eer
men denkt aan kindermishandeling. Zo zijn er ook ziektes waarbij botafwijkingen en/ of blauwe
plekken en kneuzingen voorkomen. Zoals ostegenesis imperfecta,
de ziekte van Caffey, Tumoren,
leukemie en osteomyelitis.
Associatie met kindermishandeling

Metafysaire en epyfysaire fracturen van de pijpbeenderen worden
meestal geassocieerd met kindermishandeling. De meest waarschijnlijke oorzaak van deze
soort fracturen is gewelddadig
8

door elkaar schudden of tractiebeschadigingen aan een extremiteit. Een ander zeer kenmerkend
verschijnsel van kindermishandeling is de “chip” of “bucket
handle” fractuur. Röntgenfoto’s
van onverklaarbare fracturen,
in andere ledematen, in verschillende stadia van genezing worden
vaak gezien als een sterk bewijs
van kindermishandeling. Het
onderscheid tussen een ongeluk
en mishandeling wordt gebaseerd op locatie en type fractuur
Tot fracturen, zeer specifiek voor
kindermishandeling behoren
● alle metafysaire laesies
● fracturen van de posterieure
rib
● scapula en sternum fracturen
● ruggenwervels
● sternale - en acromioclaviculaire fracturen
● bilaterale fracturen
● meerdere fracturen van
verschillende ouderdom
● epifysaire (uiteinden van het
bot) scheidingen
● subluxaties
● complexe fracturen
● complete schedel fracturen
met evt. impressie, occipitaal
gelegen. Door ongeval zelden
onder een jaar !

passen bij een enkel incident.
De leeftijd van de hematomen is
in te schatten (zie lijst 2). Ouders
wachten ook wel eens een aantal
dagen voor ze naar de hulpverlener stappen, dus hier moet men
attent op zijn.
De locatie van de
hematomen

Bij een normaal ongeval zal je
hematomen tegenkomen op
onderarmen, benen, knieën,
ellebogen, heupen, voorhoofd
en kin. Specifieke locaties van
hematomen bij kindermishandeling zijn brilhematomen, hematomen in en rond de mond en
oren, op de neuspunt, op de
bovenarmen en billen. Dit alles
ten gevolge van te stevig vastpakken, slaan, knijpen of bijten,
waarbij de afdruk nog te zien is.
Letsellocaties van mishandeling
versus ongeval (zie lijst 3).
Kenmerken van schedelfracturen
bij KMH versus ongeval bij kinderen jonger dan een jaar(zie lijst 4).
Humerus- en femurfracturen bij mishandeling
versus ongeval
1

Bloedingen

Huidletsels en bloedingen komen
zeer vaak voor bij kindermishandeling. Kenmerkend is dat er veel
hematomen van verschillende
ouderdom zijn, die dus niet

Supracondylaire humerusfracturen bij jonge kinderen zijn
typisch voor een ongeval.

>>
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Non- supracondylaire humerusfracturen (diafyse of distale
gedeelte van de metafyse) zijn
zeer verdacht voor kindermishandeling.
Een femurfractuur, dwars of
spiraal, bij een kind jonger dan
1 jaar, is gewoonlijk zeer verdacht voor mishandeling. Bij
een lopend kind kan het een
gevolg zijn van een ongeval.

Shaken baby syndroom

Het shaken baby syndroom is
een moeilijke diagnose, omdat
er vaak geen aantoonbare aanwijzingen zijn, vanwege het aspecifieke begin. Het komt voor bij
kinderen tot 15 maanden oud.
Het kind wordt ter hoogte van
de thorax vastgepakt en flink
door elkaar geschud. Vaak zijn
hier geen fracturen mee gemoeid,
maar het is wel een typisch letsel
wat bij kindermishandeling past.
Er ontstaan neurologische letsels
door de grote bewegingsvrijheid
van de hersenen op deze leeftijd,
hierdoor kunnen scheurtjes ontstaan in de bloedvaatjes van de
hersenvliezen, waardoor meestal,
subdurale, bloedingen ontstaan.
Munchhausen by proxy
syndroom

delen. Het is eerder een uiting
van onmacht of radeloosheid.
Het advies is om niet je vermoeden direct naar de ouders toe te
uitten. Zij kunnen zich bedreigt
voelen en verdere behandeling
voor het kind staken of elders
voortzetten. Het belangrijkste is
dat geen enkele vorm van kindermishandeling vanzelf ophoudt !!!
Mocht u twijfelen, overleg dan
met collega’s en/of behandelend
arts. Het staat u vrij (indien
gewenst anoniem) contact op te
nemen met het AMK (advies–en
meldpunt kindermishandeling).
Telefoon: 0900- 1231230
Zij begeleiden U graag verder.
Literatuur

Lijst 1

Gebruikte literatuur is op te vragen
bij de auteur.
Geraadpleegde internetsites
1. www.AMK.nl
2. www.google.nl
3. www.kinderorthopedie.nl
4. www.knokkers.nl
5. www.no-kidding.nu
6. www.stopkindermis
handeling.nl
7. www.traumato.ehealth.be
8. www.wvc.vlaanderen.be/
kinderrechten/index.htm

Van alle vormen van kindermishandeling is deze het minst
bekend. Eigenlijk is het een ziektebeeld bij de moeder en /of
vader , dat zich manifesteert bij
het kind. De pleger verzint ziektes/ symptomen, zodat er bij het
kind onderzoeken en/of ingrepen uitgevoerd moeten worden.

Dag
0-3
3-6
6-8
8-13
>-13

Kleur
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Lijst 2

Kindermishandeling
Bovenarm
Romp
Bovenbenen , voor – en binnenzijde
Zijkanten van het gezicht
Oren en nek
Genitalia / billen

Ongeval
Schenen en knieën
Heupen ( crista iliaca)
Onderarm en ellebogen
Wervelkolom
Voorhoofd
Onder de kin

Lijst 3

Conclusie

Het onderwerp kindermishandeling komt steeds vaker in de
media. Vaak zijn het verschillende instanties met verschillende invalshoeken die aandacht
vragen om kindermishandeling
te stoppen. Tevens door de forse
toename van het gebruik van
Internet en mobiele telefoons
door kinderen, kunnen sneller
reageren. Het kan nooit de
bedoeling zijn geweest om het
kind opzettelijk te gaan mishan-

Verdachte aspecten in de anamnese:
● Kind viel van een lage hoogte, denk aan minder dan 1,2 meter,
zoals bank, stoel of bed.
● Kind is gevallen en viel tegen vloer of meubel
● Hard object viel op het kind
● Kind verslikte zich en is daarom hard op de borst geslagen,
geschud of gereanimeerd.
● Kind werd cyanotisch en werd door elkaar geschud of
gereanimeerd.
● De verzorger is uitgegleden of gestruikeld terwijl het kind werd
gedragen.
● Kind heeft een paar dagen voor het overlijden een fysieke
traumatische ervaring.
● De wond/val is veroorzaakt door een broertje of zusje
● Kind is in een gevaarlijke omgeving slechts enkele minuten
alleen gelaten (badje)
● Kind is van de trap gevallen en heeft meerdere trauma in de
voorgeschiedenis

Marie-louise Verscheijden
Gipskamer,
Academisch Ziekenhuis
Maastricht
e-mail: mvers@bze4.azm.nl

Linda Roodhuizen
Gipskamer ,
Stichting Zorgsaam
Terneuzen
e-mail : lindaro@zzv.nl

Mishandeling
Meervoudig of complex
Lineair
Impressie fractuur
Groeiende fractuur
Fractuurwijdte > 0,3 mm
Vooral parietaal en occipitaal
Soms frontaal, temporaal of in
de fossa cranialis anterior of
mediaal in combinatie met ander
intra- craniaal letsel
Lijst 4

9

Ongeval
In het algemeen enkelvoudig
Ongecompliceerd
Groeiende factuur zeldzaam
Fractuurwijdte < 0,3 mm
Meestal parietaal , andere
locatie zelden
Lang niet altijd in combinatie
met intra- craniaal letsel

in dit

Verband

B.Herlaar

Scaphoïdfracturen bij kinderen over het hoofd
gezien?
In het kader van de opleiding tot gipsverbandmeester hebben wij, Nynke Kuyper en Bali Herlaar, als afsluiting
van de opleiding in het voorjaar van 2006 een literatuurstudie gedaan over de verlate diagnose van fracturen
van het os scaphoïdeum bij kinderen van zes tot zestien jaar.
Regelmatig zien we op de gipskamer kinderen met een verdenking van een fractuur van het os
scaphoïdeum. De uitspraak van
een medicus over het feit dat
dergelijke fracturen bij kinderen
niet voorkomen vonden wij zeer
discutabel. Het vormde een
directe aanleiding voor ons om
een literatuuronderzoek aan dit
onderwerp te wijden. De doelgroep van het literatuuronderzoek waren kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar.
ongevalmechanisme

Een fractuur van het os scaphoïdeum bij kinderen ontstaat door
indirect inwerkend geweld door
een val op de hand met de pols
in hyperextensie. Een andere
oorzaak maar dan in mindere
frequentie is een klap op de
gebalde vuist.
Classificatie of typeindeling

Er bestaan verschillende indelingen. De meest gehanteerde
schaal is de verdeling van Russe
van lokalisatie van de fractuur
in drie delen namelijk: het proximale deel, de taille en het distale
deel.
Presentatie en
diagnostiek

Patiënten met een verdenking
van een fractuur van het os scaphoïdeum geven pijn aan bij de
tabatière anatomique en er is
tevens sprake van verminderde
mobiliteit. Naast het klinisch
onderzoek vindt er diagnostiek
plaats door middel van een röntgenfoto. Hierbij wordt aangeraden een scaphoªdserie te maken
in drie richtingen. Bij persisterende klachten wordt er aanbe-

volen gebruik te maken van een
botscan of MRI, waarbij het gips
niet behoeft te worden verwijderd.

werd maar één maal melding
gemaakt in 1 artikel van nonunion en Kienbock’s disease.

Wanneer je de foto’s bekijkt bij
een kind met de verdenking van
een scaphoidfractuur is het toch
de voor-achterwaardse foto die
veelal de doorslag geeft.

conclusie

De meeste ziekenhuizen laten
kinderen met de verdenking van
een fractuur van het os scaphoïdeum na een week terugkomen
voor klinisch en röntgenologisch
onderzoek. Uit de literatuurstudie
blijkt dat 37% van de scaphoïdfracturen op een röntgenfoto
wordt gemist. Dit gebeurt vooral
bij de eerste presentatie op de
Spoed Eisende Hulp.
De behandeling

Behandeling van een fractuur
van het os scaphoïdeum is vrijwel
altijd conservatief omdat een dislocatie in deze groep zeldzaam is.
De behandeling gebeurt door
een bovenarm-of onderarmgips
met duim. Hierover zijn de
meningen in den lande helaas
verdeeld. Binnen het Groene
Hart Ziekenhuis wordt een eenduidig beleid nageleefd binnen
de maatschap chirurgie namelijk
een onderarmgips met duim
voor zes weken. Na zes weken
wordt er opnieuw een foto
gemaakt om te contoleren of er
voldoende consolidatie is opgetreden zodat de behandeling kan
worden afgesloten. Is dit niet het
geval dan wordt opnieuw een
onderarmgips met duim aangelegd om de behandeling voort
te zetten. De resultaten van deze
behandeling zijn naar tevredenheid. De genezingstendens is
goed. In het literatuuronderzoek
10

Een opvallende conclusie uit het
literatuuronderzoek is dat fracturen van het os scaphoïdeum bij
kinderen zeldzaam zijn; maar
0,5% van alle fracturen bij kinderen betreft een fractuur van
het os scaphoªdeum. Het literatuuronderzoek gaf meerdere
opvallende zaken aan. De piek
van fracturen van het scaphoid
ligt bij kinderen van 11-16 jaar,
er is dan immers volgroeiing van
het os scaphoªdeum. Je ziet de
fractuur vaker bij jongens dan
bij meisjes. In meer dan de helft
van de gevallen komt de fractuur
voor in de linker hand. Er worden
vrijwel geen proximale fracturen
gezien, het betreft meestal een
distale fractuur.
In aansluiting op dit onderzoek
zouden wij graag zien dat er een
kwantitatief onderzoek komt naar
verlate diagnose van scaphoid
fracturen bij kinderen van 6-16
jaar in dezelfde periode [denk
aan 1 jaar] binnen verschillende
Ziekenhuisinstellingen in een
grotere regio.[ je zou hiervoor
meerdere provincies kunnen
kiezen afhankelijk van het feit
welke ziekenhuizen er mee willen
werken].
discussie

We weten dat 37% gemist wordt
op de röntgenfoto, hoeveel worden
er uiteindelijk gemist door klinisch
onderzoek?. Is de uitkomst dat
0,5% van alle fracturen bij kinderen een fractuur van het os
scaphoïdeum dan nog wel
betrouwbaar?. Misschien blijkt

dan wel dat bijvoorbeeld 5% van
alle fracturen bij kinderen een
fractuur is van het os scaphoideum.
Wanneer dit kwantitatief onderzoek gaat plaatsvinden zijn wij
altijd bereid hierin te participeren.
Een aanrader om je te verdiepen
in fracturen bij kinderen is het
volgende boek: Fractures in
children door J.H. Beaty.

Literatuur
Beaty J.H. Fractures in children. UK:
Rockwood and Wilkins. 1996
Herlaar, B en Kuijper N. Scaphoïdfracturen
bij kinderen van 6-16 jaar over het
hoofd gezien? [2006]

Bali Herlaar,
gipsverbandmeester
Gipskamer Groene Hart
Ziekenhuis te Gouda
e-mail: b.herlaar@ghz.nl
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Heleen M. Staal
Cor H.J.J. Gersen

Een moeilijke bevalling
Naar aanleiding van het artikel “Humerusschachtfracturen een slag om de arm” in de vorige uitgave van
“In dit verband” willen wij de volgende casus onder uw aandacht brengen.
Casus

De 35 jarige mevrouw W. komt
ten val. Om haar val te breken
steekt zij haar rechter arm uit.
Mevrouw W. is 34 weken zwanger. Ze wordt per ambulance
vervoert naar ons ziekhuis met
hevige pijn in de rechter bovenarm die zij niet kan bewegen.
Er is geen neurologische uitval.
Op de afdeling spoedeisende
hulp worden röntgenopnames
gemaakt van haar rechter arm
(ondanks de zwangerschap).
Zoals te zien is op figuur 1 en 2
is er sprake van een humerusschacht fractuur van het proximale 1/3 deel van de bovenarm,
AO classificatie 12 B1.

buik en er wordt een Sarmientobrace met een schouderkap
gemaakt. Patiënte ervaart nu
minder pijn, maar de druk op
de buik is nog steeds zeer onaangenaam. Het kussen waar de arm
op rust is niet goed te fixeren.
Verder heeft patiënte last van de
randen van de brace bij het verplaatsen in het bed. Daarom
wordt er enkele dagen later
opnieuw een aanpassing gedaan.
Aanpassing conservatieve
behandeling

De brace wordt verwijderd en
de arm wordt weer ingepakt van
de hand tot de oksel met een
drukkend verband. Dan wordt
de bovenarm tegen de romp
Operatie indicaties
gefixeerd met een licht elastische
zijn o.a.
zwachtel (elastomull- haft®). Het
● open fractuur
verband loopt van de aangedane
● bilaterale fractuur
schouder over de romp naar de
● dreigende pathologisch fractuur
tegenoverliggende schouder. De
● twee etage fractuur
onderarm wordt met een enkel● floating elbow
voudige sling gestabiliseerd.
● vasculair of neurologisch letsel
Enkele dagen later wordt
patiënte naar huis ontslagen.
conservatieve behandeling In de thuissituatie heeft ze volEr bestaat geen absolute operatie doende aan pijnstilling met
indicatie en patiënte wordt dan
paracetamol. Vijf dagen na ontook conservatief behandeld. Op
slag zien we patiënte op de poli.
de spoedeisende hulp wordt een
De pijnklachten zijn dan verdrukverband aangelegd van de
minderd. De fixatie met het verhand tot de oksel. Patiënte krijgt band wordt vervangen door eeneen shoulder immobilizer. Zij
zelfde constructie, maar
wordt opgenomen op de afdeling uitgevoerd in softcast. De brace
verloskunde voor het monitoren is afneembaar. Mevrouw W. is
van de ongeboren baby met
inmiddels 36 weken zwanger.
behulp van CTG, omdat pijnstil- Ze heeft nog pijn en is erg hulpling met morfine noodzakelijk is. behoevend geworden door het
niet kunnen gebruiken van haar
Patiënte geeft gedurende de
daarop volgende nacht onhoud- dominante arm. Ook de aankobare pijn in de arm aan en boven- mende bevalling is reden om
dien heeft ze veel last van de druk operatief ingrijpen met patiënte
te bespreken. Tijdens de bevalvan de arm op haar zwangere
ling zal mevr. W. de arm bewegen
buik. Een dag na de val wordt
en misschien veel kracht op haar
daarom besloten om een aangepaste constructie te maken.
rechter arm zetten tijdens het
De arm wordt gepositioneerd op persen. Na de bevalling zal ze
een kussen naast de zwangere
haar dominante arm nodig

hebben om de baby te verzorgen.
Al met al meerdere redenen om
na een moeizaam conservatief
traject over te gaan tot operatieve
behandeling. Er is gekozen voor de
behandeling met een penfixatie.
(zie fig. 3)
Beloop

Inmiddels is mevrouw W.
bevallen van een dochter.
Wel heeft mevrouw nog resterende klachten van de schouder
mogelijk ten gevolge van cuff
irritatie door de operatie.

figuur 1

Bespreking

Soms zal het type van een bovenarm breuk niet meteen aanleiding
geven tot een operatieve behandeling, maar kunnen er patiëntgebonden redenen zijn toch een
operatie te verkiezen. In deze casus
hadden we te maken met meerdere
redenen om uiteindelijk tot een
operatieve behandeling te besluiten. Ten eerste is de conservatieve
behandeling bemoeilijkt door de
zwangere buik. Het is moeilijk
gebleken om de bovenarm goed
te fixeren zonder dat de onderarm onaangenaam drukt tegen
de buik. Patiënte heeft hierdoor
een moeilijk conservatief traject
doorlopen. Ten tweede was de
aankomende bevalling, waarbij
ze haar arm veel zal bewegen, een
slecht vooruitzicht. Bovendien
had ze de functie van haar dominante hand na de bevalling hard
nodig. Al met al voldoende redenen om bij een breuk niet alleen
naar het fractuurtype te kijken,
maar ook de gehele patiënt in
ogenschouw te nemen.

figuur 2

figuur 3
figuur 1 en 2, opname in twee
richtingen van de humerus, spiraal
fractuur 1/3 proximale schacht,
type AO 12 B1
figuur 3 röntgen opname na
operatieve correctie van de
fractuur middels penfixatie.

Heleen M. Staal,
aios orthopedie
VU medisch centrum,
Amsterdam
e-mail: hm.staal@vumc.nl
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Anja Klein Wassink

De gipsverbandmeester door de ogen van een
brekebeen

Gipsverbandmeester? Zoiets als
een medische schaakgrootmeester? Allerlei gedachten vliegen
door m’n hoofd. Ik heb meegedaan aan een sportief spelletje op
een dorpsfeest. In broodnuchtere
toestand. Na tien dagen is mijn
enkel nog steeds dik, blauw en
pijnlijk. De huisarts stuurde me
naar het ziekenhuis voor een
fotootje. Enkel blijkt gebroken.
En nu zit ik op de spoedeisende
hulp tussen mensen die kermen
en dreigen flauw te vallen.
Ik voel me als in zo’n ziekenhuisdocumentaire op tv.
De arts stelt vast dat de enkel te
dik is voor loopgips. Ik barst in
tranen uit. Met zo’n slap gipsje
ben ik totaal niet mobiel. Dat is
een ramp, ik wil gewoon mijn
werk doen. De koning van de
gipskamer overlegt buiten mijn

gehoor met de arts. Stilletjes bid
en smeek ik om een stevig huls
om mijn breuk, verder niets. Ik
rol mijzelf met map met foto’s in
een rolstoel door de gangen richting gipskamer. De deur is open
en bij een laptop staat een man
in een witte jas. Hij is bezig. Ik
zie een geruststellende werkbank
met daarboven een keurige rij
steeksleutels en ander gereedschap. Dit is de werkruimte van
een vakman. Met een beetje creativiteit moet het hem toch lukken mij op de been te houden.
Voor hem is het dagelijks werk,
voor mij is alles nieuw. Met weinig woorden zegt hij dat ik plaats
kan nemen op de onderzoeksbank. Ondertussen probeer ik
met mijn mobieltje iemand te
bereiken die mij straks kan ophalen. Autorijden met gips
schijnt niet te mogen. Routineus
12

pakt hij een meter wollen sok en
schuift die over mijn been.
Uitsteeksels zoals de hiel en de
binnen- en buitenkant van de
enkel krijgen een extra stootlapje. Een rolletje verband uit
een zakje gaat voor de stevigheid
zorgen. Vroeger was dat toch
gips? Dan nog een kleurtje naar
keuze. Geel, roze, blauw, rood of
gifgroen?
Mijn fractuur is niet perfect. Er
zit een klein ‘trapje’ in en de gipsverbandmeester gaat voor honderd procent resultaat. Hij pakt
een plankje, zet dat tegen zijn
buik en drukt vervolgens mijn
voet in de juiste stand. Nu komt
het aan op zijn spierkracht. Gaat
het hem lukken het verse breukje
te kraken? Er straalt zo’n rust en
vertrouwen uit deze man dat
alleen de zweetdruppels die van

mijn handen druppelen de pijn
verraden. Een nieuwe foto moet
uitwijzen of de move gelukt is.
Mijn bot groeit van zelf weer
aan elkaar, ook al strompel ik er
gewoon mee rond. Ik krijg een
soort sandaal en mag naar huis
maar moet het been zoveel
mogelijk hoog houden en voorlopig zo min mogelijk belasten.
Na een paar dagen begin ik te
houden van mijn rode been dat
mij amper belemmert in mijn
mobiliteit. Koken, stofzuigen,
zelfs fietsen en een avondje beperkt swingen gaan uitstekend!
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Han Goudappel

Studiereis Lohmann & Rauscher
Berlijn 14 t/m 17 september 2006.
Vele vooraanstaande orthopedisch- chirurgen gaven akte de
pressante met mooie presentaties, waar je, en dit mag je van
een Duitstalig land natuurlijk
verwachten de nadruk op het
operatieve herstel nadrukkelijk
aanwezig lag.
Tussen de presentaties was er
ruimvoldoende gelegenheid om
workshops te bezoeken.

Berliner Fortbildungsveranstaltung der Verbandtechnik in der
Krankenplege. Klinkt toch
direct goed in de oren als je een
uitnodiging ontvangt van L&R
om een 2 daags congres bij te
wonen van onze Duitse zustervereniging DVG (Deutsche
Verband der medizinischen
Gipspfleger und –schwestern
e.V.)

Met een reisgezelschap van 16
gipsverbandmeesters was het
aan ons de eer om Berlijn, wat
tegenwoordig toch te boek staat
als “hotspot”van europa, aan een
nader onderzoek te onderwerpen.
Plaats van handelen was het de
Virchov Kliniek, schitterend
gelegen aan de rand van het centrum van Berlijn. Veel delen van

deze kliniek ademde nog de sfeer
van het voormalige oosten, zonder de “depressieve “sfeer die op
dit soort locaties nog wel kan
rondwaren.
De lezingen welke over twee
dagen waren verdeeld besloegen
de bovenste extremiteit (schouder, hand, humerus en elleboog).
Hals wervelkolom en wondmanagement.
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Een kijkje in de keuken van onze
oosterburen mag zeker interessant genoemd worden. Waarbij
je voorzichtig de conclusie mag
trekken dat onze Duitse vrienden
hard aan de weg timmeren om
hun beroepsgroep flink bij te
scholen en te professionaliseren.
Structuur van gezondheidszorg
in al zijn facetten en de oppervlakte van zo`n land als Duitsland maken het echter niet altijd
eenvoudig. De kleinschaligheid
van een land als Nederland werkt
dan echt in ons voordeel.
‘s Avonds een rondvaart over
de Spree en op zondag een tour
door Berlijn maakte het weekend
compleet.
Berlijn is een indrukwekkende
stad. Een plek in europa waar
zoveel (recente) geschiedenis is
geschreven en wat in korte tijd
zo´n architectonische metamorfose heeft ondergaan vraagt om
een nader bezoek ! Ik besluit om
namens het hele gezelschap
Lohmann en Rauscher en met
name Theo van Diemen hartelijk
te bedanken voor dit bijzonder
prettige en leerzame verblijf.

in dit

Verband

Michiel Beets
Jan-Cees Bak

De classificering en behandeling van letsels aan het
PIP-gewricht
Iedere doordeweekse ochtend begint met de röntgenbespreking op de spoedeisende hulp. Hierbij zijn de radiologen,
de chirurgen, de orthopedisch chirurgen, de SEH-artsen en de plastisch chirurgen vertegenwoordigd.
Op een ochtend werd een röntgenfoto getoond van een patiënt die een letsel had opgelopen van het proximale
interphalangeale (PIP) gewricht. Er volgde een lange discussie over de beste behandeling waarbij bijna alle
aanwezigen een andere mening hadden. Dezelfde discussie vond later ook plaats op de gipskamer en bij het
revalidatie team. Dit was meer dan voldoende aanleiding voor een stuk over dit lastige gewricht.
Inleiding

Luxatie van het proximale interphalangeale (PIP) gewricht met
ligamentair letsel is het meest
voorkomende ligamentaire letsel
van de handi. Vaak betreft het
een distorsie van een van de
stabiliserende ligamenten maar
soms gaat het gepaard met een
ruptuur van een ligament met of
zonder fractuur van een van de
phalangen. Gemiste letsels en de
vaak langdurige immobilisaties
leiden tot stijfheid van het PIPgewricht.
Traumamechanisme en
anatomie van het PIPgewricht

Luxaties van het PIP-gewricht
treden meestal op als gevolg van
een geforceerde hyperextensie in
het gewricht in combinatie met
een kracht in axiale en in transversale richting. Als gevolg van
deze krachten luxeert de midphalanx naar dorsaal ten opzichte
van de basisphalanx met als
gevolg een beschadiging van een
of meer stabiliserende ligamenten.
Vaak zijn dit soort letsels het
gevolg van een opgevangen bal.
De middel- en ringvinger zijn
het meest betrokken.

Het PIP-gewricht is een scharniergewricht, of ginglymus, dat
omgeven wordt door een aantal
ligamenten die het over het
gehele bewegingstraject stabiliteit
verlenen. De radiale en ulnaire
collaterale ligamenten zorgen
voor een stabiliserende kracht in
transversale richting en bestaan
uit twee delen; een oblique verlopende deel, het lig. coll. propius
en een deel wat meer naar volair
gericht is en zijn insertie heeft
aan de volaire plaat aan de basis
van de midphalanx, het lig. coll.
accessorius. Preventie van hyperextensie van het PIP-gewricht
wordt verzorgd door een stug
ligament aan de volaire zijde
van het gewricht; de volaire plaat.
Luxatie van het PIP-gewricht
kan slechts optreden indien
minimaal twee van de drie
ligamenten beschadigd zijn
(zie figuur 1).
Lichamelijk onderzoek en
aanvullend onderzoek

Daarnaast is het belangrijk om
onderscheid te maken tussen letsels waarbij het gewricht stabiel
blijft tijdens actief en passief bewegen en letsels die een instabiel
gewricht tot gevolg hebben. De
eerstgenoemde letsels kunnen
meestal behandeld worden middels een korte immobilisatie,
2-5 dagen, om het gewricht te
laten ontzwellen gevolgd door
een actieve nabehandeling.
Afhankelijk van de patiënt kan
bij letsels van het type I&II
direct begonnen worden met een
actieve behandeling. Letsels van
het type III vergen doorgaans een
chirurgisch herstel van de geruptureerde ligamenten en repositie
van een eventuele bijkomstige
fractuur.

Type II (Luxatie naar dorsaal,
de stand die het distale fragment
inneemt)
Distorsie van het PIP-gewricht
met forse zwelling en ligamentair
letsel welke niet leidt tot instabiliteit. Beschadigingen van dit
type vergen een langere immobilisatie gezien het uitgebreidere
letsel. Soms is gesloten repositie
van het geluxeerde gewricht niet
mogelijk en zijn er geen evidente
fracturen zichtbaar op de röntgenopnames. Tijdens een open
repositie wordt dan een interpositie van de distaal afgescheurde
volaire plaat gezien.

Indeling naar typeni i

Type I (hyperextensie)
Milde distorsie van het PIPgewricht met microscopisch ligamentair letsel. Hierbij is er geen
sprake van instabiliteit.

Figuur 4 & 5
Type II. Voorachterwaardse röntgen-

Het vervaardigen van een voorachterwaartse- en een echte laterale röntgenopname is noodzakelijk om ossaal letsel uit te sluiten.
Een laterale opname van alle vier
de vingers waarbij de vingers uitwaaieren is ontoereikend.

opname van de linker pink toonde
een overprojectie van de midphalanx
over het caput van de basisphalanx.
Op een laterale opname werd de
luxatie naar dorsaal bevestigd.

Type III (luxatie met fractuur)

Figuur 1
Uit Green et.al. Schematische weergaven van zijaanzicht van het PIP-gewricht. Luxatie naar dorsaal
met fractuur van de insertie van het collaterale
ligament (A). Normale stand van de phalangen met
normale ligamentaire sturcturen (B). Luxatie naar
dorsaal met fractuur van de volaire zijde van de
midphalanx, >30%, waarbij slechts een zeer klein
deel van het collaterale ligament blijft staan (C).
Type C leidt bij conservatieve behandeling zelden
tot een congruent gewricht.
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Figuur 2 & 3
Type I. Voorachterwaardse negatief
van een röntgenopname van de
rechter wijsvinger. Het radiale
collaterale ligament is beschadigd
na een hyperextensie trauma. Op de
laterale opname is een subluxatie
stand naar dorsaal zichtbaar.

●

IIIA (Stabiel).
Er is sprake van een volledige
luxatie in combinatie met een
fractuur die niet leidt tot instabiliteit van het gewricht.
Op de röntgenopname is een
fractuur zichtbaar die minder
dan 30% van het gewrichtsoppervlak beslaat.
>>
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●

IIIB (Instabiel). Complete
avulsie of ruptuur van minimaal twee van de stabiliserende
ligamenten hetgeen leidt tot
een instabiel gewricht. Vaak
gaan beschadigingen van dit
type gepaard met fracturen
met wisselende mate van comminutie. Er is een veelvoud
aan behandelopties beschreven
voor dit type. Open repositie
met interne fixatieiii, percutane
Kirschner draad fixatie, gesloten repositie gevolgd door een
actief nabehandeling traject
middels tractieiv, etc.
Schenk et.al.v hebben dit type
in 16 subtypen onderverdeeld
waarbij de mate van luxatie
en de mate van comminutie
beschreven kan worden.

Letsels van het PIP-gewricht
Type

Beschrijving

Behandeling

Type I
(hyperextensie)

Lichte distorsie zonder
instabiliteit

●
●

Type II
(luxatie naar dorsaal)

Matige distorsie zonder
instabiliteit

Type II

A

(luxatie met
fractuur)

(stabiel)

(instabiel)

articulaire comminutieve fractuur
gezien van de basis van de midphalanx van de rechterwijsvinger.
De mate en hoeveelheid van comminutie komt pas goed in zicht op
een goede laterale opname. Deze
fractuur is middels een midlaterale
incisie gereponeerd middels twee
trekschroeven. Drie dagen later
werd gestart met onbelast mobiliseren gedurende drie tot vier weken.

Behandeling

Een stabiel gewricht, letsels van
het type I en II, vergt slechts een
korte immobilisatieduur. Meestal
is een periode van twee tot vijf
dagen voldoende om het gewricht
voldoende te laten ontzwellen en
te starten met mobiliseren.
Immobilisatie met een aluminium
spalkje over het dorsum van de
aangedane vinger met het PIPgewricht in 30° flexie volstaat.

Conservatief

Repositie
4-14 dagen immobilisatie
● aktieve nabehandeling
●

Forse beschadiging,
fractuur < 30% van het
gewrichtsoppervlak

Conservatief

Ruptuur van min. 2 ligamenten
en fractuur van > 30% van het
gewrichtsoppervlak

Chirurgisch

Repositie
begin 30-90° extensie
beperkende spalk
● per week 10° meerextensie.
CAVE: flexie contractuur
● Indien luxatie wordt vermoed;
rö-foto
●
●

Tractie
Transcutane Kirschner
draad fixatie
● Open repositie
● Interfragmentaire
schroef fixatie
● Cerclage
● Volaire plaat artroplastiek
● etc.
●
●

Tabel 1

Figuur 6 & 7
röntgenopname werd een intra-

4-5 dagen immobilisatie
aktieve nabehandeling

●

B

Type IIIB. Op de voorachterwaardse

Conservatief

Een stabiel gewricht in combinatie met een fractuur met of
zonder comminutie, minder dan
30% van het gewrichtsoppervlak,
kan conservatief behandeld worden. Hierbij wordt het gewicht
in 30° - 60° flexie gebracht waarna een röntgenopname wordt
gemaakt. Indien er geen aanwijzingen zijn voor reluxatie of
instabiliteit dan kan het gewricht
gedurende 4 weken middels een
extensiebeperkende spalk actief
nabehandeld worden. De extensiebeperking kan gedurende die tijd
met 10° per week verminderd
worden. Een flexiecontractuur
ontstaat snel en zodra er op de
röntgenopnamen aanwijzingen
te zien zijn voor consolidatie
moet de nadruk van de behandeling liggen op het behalen
van volledige extensie.

Conclusie

Het PIP-gewricht is een lastig
gewricht en de vaak onderschatte
letsels in combinatie met suboptimale behandelingen leiden snel
tot stijfheid. De indeling naar
typen vergemakkelijkt het koppelen van een juiste behandeling
aan een bepaald type letsel.
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Jan-Cees Bak

Het extensie blokkerende spalkje. The making of...
Zoals bij even zoveel behandelingen, behandelingsmethoden behoren, is het met het volair plaat letsel niet anders.
Er zijn goede, minder goede en slechte behandelingen. Vele spalkjes zijn al beschreven, de ene nog makkelijker of
moeilijker aan te leggen dan de andere! Ik heb dan ook niet de pretentie om met deze bijdrage, het Ei van Columbus
te presenteren. Doch de creatieve geest, die een gipsverbandmeester toch wel een beetje dient te bezitten, nog wat
meer te prikkelen.
Het ontstaan

Het idee voor de Extensie
Beperkende Spalk, dat onderstaand wordt getoond, is ontstaan tijdens enkele MOK Cast
sessies. Deze workshops werden
gegeven door onze Duitse collega
Axel Wierzimok. Axel introduceert
hier het ongepolsterd werken met
Deltacast Comformabel, enkel
met gebruik van de bijbehorende
handschoen. Hij maakte gebruik

van restjes, om bv. een vinger
spalkje te maken.. Tijdens de
sessies kreeg ik het idee om op
dezelfde wijze een EBS te maken.
De methode Alkmaar

Alhoewel wij in Alkmaar regelmatig spalkjes maakten (bv. van
thermoplast), was het resultaat
niet altijd bevredigend. Spalkjes
zaten te los, te strak of fitten niet
goed. Al met al reden om wat te
experimenteren. Het resultaat
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is een redelijk eenvoudig aan te
leggen spalkje welke goed blijft
zitten, ook bij kleine vingers. In
onderstaande fotoserie wordt
stapsgewijs het aanleggen van
het EBS, laten we het de
“Methode Alkmaar” noemen,
getoond.
Benodigdheden:
● 1 rol Deltacast Comformabel
2,5 cm

●

●
●
●

DCC handschoen, maat S,
M,L of XL
Stukje buistricot
Klittenbandje + gesp
Fleece-liner
J.C. Bak,
gipsverbandmeester
Medisch Centrum Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JB Alkmaar
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Maartenskliniek Woerden:
unieke samenwerking tussen twee ziekenhuizen
De Sint Maartenskliniek en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis hebben
besloten hun bestaande samenwerking in Maartenskliniek Woerden
verder vorm te geven in een nog op te richten BV. Maartenskliniek
Woerden is gespecialiseerd in de behandeling van orthopedische en
reumatische aandoeningen. Het is een nevenvestiging van de Sint
Maartenskliniek gevestigd in het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden.
De zelfstandige kliniek maakt gebruik van de medische ondersteuning
en de faciliteiten van dit ziekenhuis. De Sint Maartenskliniek en het
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis verwachten dat een dergelijke constructie
door de toegenomen marktwerking navolging zal krijgen bij andere
zorgaanbieders.
Het orthopediecentrum en
het reumacentrum van de Sint
Maartenskliniek in Nijmegen
trekken veel patiÎnten van buiten
de eigen regio Nijmegen.
De centra zijn de laatste jaren
uitgegroeid tot de grootste in
Nederland op hun vakgebied.
Met de nevenvestiging in Woerden biedt de Sint Maartenskliniek haar gespecialiseerde
zorg nu ook aan in het westen
van het land zodat patënten
dichter bij huis terecht kunnen.
De komende tijd richt Maartenskliniek Woerden zich vooral op
patiënten uit de directe regio.
Na het beschikbaar komen van
de geplande nieuwbouw over
twee jaar wil de kliniek een boven-

regionale functie verwerven.
Vanuit de wens tot groei wilde
de Maartenskliniek al langer haar
gespecialiseerde zorg aanbieden
op andere plekken in het land.
Het Hofpoort Ziekenhuis zocht
ondernemende zorgpartners
waarmee ze als perifeer ziekenhuis patiÎnten makkelijker toegang kan bieden tot gespecialiseerde zorg. Daarnaast ziet het
Hofpoort veel voordelen in de
schaalvergroting van allerlei
ondersteunende functies, de
synergie met overige functies
(zoals 7x24-uurs zorg) en met
andere medische bedrijven en
zorgaanbieders die het ziekenhuis wil aantrekken. Deze combinatie leidde vorig jaar tot de
overname van de orthopedie en
reumatologie in het Hofpoort

Ziekenhuis door de Sint
Maartenskliniek.
Maartenskliniek Woerden is een
unieke en versterkende constructie tussen twee ziekenhuizen.
De Sint Maartenskliniek vult de
zorg in volgens haar ervaring en
inzichten. Daarbij maakt zij
gebruik van de medische ondersteuning en de faciliteiten van
het Hofpoort Ziekenhuis, zoals
de radiologie, verpleegafdeling,
operatiekamers, gipskamer,
anesthesiologie, laboratorium
en apotheek. De ziekenhuizen
hebben hiervoor contracten afgesloten waarin zij onderlinge
afspraken maken over prijs,
kwaliteit en service van de
dienstverlening. De exploitatie
is ondergebracht in een afzon-
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derlijke BV waarin de Sint
Maartenskliniek een meerderheidsaandeel heeft.
Inmiddels zijn bij de Maartenskliniek Woerden drie orthopeden fulltime in dienst, plus
twee orthopedisch chirurgen
uit Nijmegen die enkele dagen
per week in Woerden werken.
Daaronder orthopedisch chirurg
Dr. P. Pavlov, zeer deskundig op
het gebied van rug- en heupchirurgie, die tevens directeur
van Maartenskliniek Woerden is.
Er is in de regio ook veel vraag
naar reumazorg.
Daarom start begin dit jaar een
tweede reumatoloog fulltime
in Woerden. Door deze uitbreidingen, zijn de wachttijden in
Woerden teruggebracht tot twee
weken.
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ISPO, een internationaal platform voor
uitwisseling van beroepsgegevens
De International Society of
Prosthetics and Orthotics is een
wereldwijde non-profit organisatie
opgedeeld in landelijke dochters,
de zgn. chapters. Zo bestaat in
Nederland dus ISPO Nederland.
De ISPO stelt zich ten doel in de
meest uitgebreide zin ‘het bevorderen van de prothetische, orthetische en revalidatietechnische
verzorging van personen met
afwijkingen van het houdingen bewegingsapparaat…..’.
De vereniging tracht dit doel te
verwezenlijken door het geven
van voorlichting en onderwijs
door middel van publicaties,
symposia, conferenties, tentoonstellingen en uitwisseling van
technische en wetenschappelijke
informatie op welke wijze dan
ook. De laatste jaren is hierbij
ook beroepsbelangenbehartiging
een aandachtspunt geworden
gelet op advisering van beroepsopleidingen en accreditatie.

De ISPO is dan ook multidisciplinair van samenstelling. Naast
medisch specialisten kunnen ook
paramedici en orth. technici lid
zijn van deze vereniging.
De ontwikkeling van de beroepsgroep gipsverbandmeesters is de
laatste jaren niet onopgemerkt
gebleven. Professionalisering
komt niet alleen tot uiting in een
betere organisatiegraad van de
beroepsgroep doch weerspiegelt
zich ook in scholing en het zich
ontwikkelende beroepsprofiel.
Functionele bracing en de mogelijkheden bij amputatiepatiënten
zijn hier voorbeelden van.
Vanwege deze laatste aspecten
kan de ISPO een landelijk en
internationaal platform zijn
waarbij uitwisseling van beroepsgegevens met anderen in dezelfde
sector werkzame professionals
weer kan leiden tot verdere

verbetering van kwaliteit in de
professionele hulpverlening.
Wij willen U dan ook met dit
schrijven attent maken op de
mogelijkheden die ISPO ‘in dit
verband’ voor U kan betekenen.
Voor nadere vrijblijvende informatie kunt U contact opnemen
met het algemene secretariaat
van ISPO Nederland:
h.m.van.den.hoorn@isala.nl
Voor aanmelding als lid kunt
U zich wenden tot de ledenadministratie:
rmulders.hanssen@footcare.nl
Ook kunt U informatie
verkrijgen via de website van
ISPO Nederland:
http://www.i-s-p-o.nl/
of via de website van ISPO
International:
http://www.ispo.ws/

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

Dr. H. van der Linde, voorzitter
Dr. C.H. Emmelot, secretaris

Vanuit de schoolbanken
Erkenning opleiding gipsverbandmeester CZO

Het CZO komt nu maandelijks
bij elkaar. In juni krijgen alle
opleidingen die onder het CZO
vallen hun erkenning, mits zij
voldoen aan de CZO- eisen.
Het is de verwachting dat de
herziene Opleiding tot Gipsverbandmeester op tijd klaar is.
De laatste horde naar erkenning
is het vaststellen aan welke eisen
het ziekenhuis moet voldoen als
zij een cursist willen opleiden.
Omdat deze eisen bindend zijn
(en dus grote gevolgen kunnen
hebben voor wel/ niet mogen
opleiden) wordt grote zorgvuldigheid betracht. Daarnaast is
het uitermate belangrijk om een
groot draagvlak binnen de VGN

te hebben voor de aanscherpingen. Alle wensen die namens de
VGN worden ingebracht zijn
eerst door het VGN Bestuur en
Opleidingscommissie vastgesteld.
Ook opmerkingen vanuit het
land worden zoveel mogelijk in
de overwegingen meegenomen.

●

Het uitgangspunt is dat de
kwaliteit van het praktijkgedeelte
van de opleiding gewaarborgd is.
Ook de kleinere ziekenhuizen
kunnen blijven opleiden, mits
zij een goede werkbegeleiding
kunnen waarborgen en beschikken over een breed aanbod van
verrichtingen (die ook met regelmaat voorkomen).

●

De belangrijkste aanscherpingen
zijn de volgende:
18

●

●

De cursist staat tijdens de
opleiding nooit alleen op de
gipskamer. Dit betekent dat
de formatie van de gipskamer
uit minstens 2 gediplomeerde
gipsverbandmeesters moet
bestaan (exacte FTE moet nog
worden bepaald, maar in ieder
geval niet minder 1.5 FTE)
Het aantal cursisten is niet
groter zijn dan het aantal
gediplomeerden
De werkbegeleider is minstens
2 jaar gediplomeerd
Voor de cursist geldt een minimum aanstelling van gemiddeld
24 uur per week (was 18 uur)

De VGN heeft besloten om deze
aanscherpingen alvast te publiceren (oa via de website), want de
aangescherpte eisen kunnen tot

gevolg hebben dat een instelling
geen cursist meer kan opleiden.
Heeft uw instelling dus het plan
om een cursist in te sturen voor
de LOG oktober 2007, neem
dan notie van de aanscherpingen!
De werkgevers die in het CZO
zijn vertegenwoordigd zullen
deze aangescherpte eisen via hun
kanalen met hun achterban communiceren.
De definitieve eisen worden de
komende maanden verder uitgewerkt. Zodra hier meer duidelijkheid over komt zullen we u informeren. De eerste gelegenheid zal
waarschijnlijk de komende ALV
in Genk worden. Heeft u al vragen die u op de ALV beantwoord
wilt hebben, mail ze svp door op
onderstaand adres.
>>
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De cursisten van de LOG 2005
hebben hun laatste cursusweek
achter de rug. Ze zijn druk
doende met hun (literatuur)
onderzoek en externe stage.
De LOG 2006 heeft inmiddels
de derde cursusweek gehad.

Erkenning van de Opleiding tot
Gipsverbandmeester heeft niet
alleen gevolgen voor de praktijk.
Het CZO stelt ook eisen aan een
opleidinginstituut die de theoretische kant van een opleiding
verzorgt. In ons geval zal de huidige LOG (Opleidings Instituut

van het Erasmus MC te Rotterdam) moeten aantonen dat zij
aan de CZO- eisen voldoen. De
komende maanden zal duidelijk
worden of er aanpassingen noodzakelijk zijn en welke dit zijn.

Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt, voorzitter
opleidingscommissie VGN
r.vanderlugt@erasmusmc.nl

Na/bijscholing 2006
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LOG actueel

10 November was het weer zover, een bijscholingsdag van de VGN dit keer in het UMC Utrecht locatie AZU.
Drie sprekers van formaat en een lekkere lunch tussendoor zorgden voor een zeer geslaagde dag.
De dag begon met een zeer interessant verhaal over traumata in
de enkel regio door Prof. Dr. L.
Leenen, hoogleraar traumatologie. Hij leerde ons onder andere
dat de Weber classificatie weliswaar het meest gebruikt wordt
door dat het zo’n eenvoudig te
hanteren systeem is maar dat het
zeer incompleet is als je het vergelijkt met de indeling van enkel
traumata door Lauge-Hansen.
Hierin wordt bijvoorbeeld niet
alleen over een klein aantal typen
fracturen gesproken maar ook
over de luxaties en ogenschijnlijk
onbelangrijke fracturen die soms
toch zeer grote gevolgen blijken
te hebben voor de patiënt. Het
trauma mechanisme is hierbij
een zeer belangrijk uitgangspunt
Drs. P. Festen, Physician Assis-

tant en gipsverbandmeester gaf
een presentatie over hoe we kunnen komen tot een diagnose in
een uitgebreide (verpleegkundige) anamnese. De knie werd als
voorbeeld genomen en daaruit
bleek onder andere dat de, voor
de meeste van ons bekende, knietesten pas gedaan kunnen worden,
als er al heel veel uitgefilterd is.
Te denken valt aan bijvoorbeeld
vragen op sociaal emotioneel
vlak, op fysiek vlak en de gezondheid in de voorgeschiedenis wordt
uitgebreid gescreend. Pas als alle
differentiaal diagnoses gesteld
of uitgesloten zijn kan er verder
worden gegaan met het screenen.
Dhr. Mr. A.Vermaas, Jurist, gaf
ons ten slotte een zeer heldere
uiteenzetting over onze rechten

en plichten als gipsverbandmeesters, waarbij hij de nadruk legde
op de rapportage. Alles wat we in
de uitoefening van ons vak doen
in de verlengde arm constructie
moet degelijk gerapporteerd
worden en altijd in directe opdracht van een arts gebeuren.
Mocht er onverhoopt iets misgaan en we komen voor de tuchtcommissie dan zijn deze rapportages’s van cruciaal belang. Ook
werd heel duidelijk benadrukt
dat nurse practitioners en physician assistants niet gemachtigd
zijn voor het verstrekken van
zelfgeschreven recepten, tenzij
deze voor akkoord getekend zijn
door de verantwoordelijke arts,
dit geld dus ook voor vrij te verkrijgen medicatie en verbandmiddelen. De inspectie gaat hier

overigens extra op controleren.
Het spreekt voor zich dat bovenstaande ook voor alle verpleegkundigen en gipsverbandmeesters geldt. Er ligt overigens wel
een voorstel om dit wettelijk te
veranderen, waarbij gedacht kan
worden aan het in de toekomst
mogelijk voorschrijven van
bepaalde lichte pijnstillers en
of verbandmiddelen. Tot die
tijd is het dus gewoon strafbaar.

Voor de volgende nascholingsbijeenkomst is nog geen concrete
datum vastgesteld, we hopen
daar in het volgende nummer
meer over te kunnen melden.
Mendel van Griethuysen
Bestuurslid ledenactiviteiten

Lustrum Congres ZWOT op 5 oktober 2007
In het voorjaar van 1994 werd het ZWOT (Zuid-West nederland
Overleg Traumatologie) opgericht door Han Boxma, Bernard Jansen
en Hen ten Thije. Het doel was de in traumatologie geïnteresseerde
chirurgen en orthopaeden op reguliere basis bij elkaar te laten komen
om casuïstiek te bespreken. Het werd een succes en nu, na 121⁄2 jaar,
is het ZWOT een nationaal begrip, ligt het verankerd in de regio en
in goede samenwerking met het Traumacentrum.
Dit is een feestje waard! We gaan dit vieren tijdens het lustrumcongres
van het ZWOT, op 5 oktober 2007 in De Doelen te Rotterdam, met
als titel: Traumatologie “Quo vadis?”. Er is veel gaande binnen de
traumatologie in het binnen- en buitenland. In drie thema’s: onderzoek, onderwijs en samenwerking, zullen prominente sprekers hun
visie geven en debatteren over wat we in de toekomst kunnen verwachten. Het vierde thema zal onder andere de traumatologie in
de derde wereld en rampgebieden belichten. Het bestuur van het
ZWOT nodigt u van harte uit om samen dit feestje te vieren!
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Cor Gersen

3M Wintercongres “Dare to be different”
O ja, congres in Zwitserland en dan zie je de meesten al denken. Onder het
mom van wetenschappelijk en vakinhoudelijk bezig zijn, een beetje drie
dagen lang de bloemetjes buiten zetten…Beste Lezer, ik kan u vertellen
dat het zonder meer erg gezellig was tijdens de gemeenschappelijke
maaltijden, dat menigeen veel plezier heeft gehad tijdens het après-ski
en het verdere verloop van de avonden, dat er prima sneeuw lag tijdens
de twee middagen toen de meesten van ons op de latten stonden en dat
alles tot in de puntjes was georganiseerd en de deelnemers het aan niets
ontbrak maar…, dat we ook drie ochtenden serieus naar presentaties
geluisterd, gediscussieerd en toneel gespeeld hebben, dat kan ik u
verzekeren want ik was er zelf bij.
Waarom, wat en hoe?

Misschien rijzen er bij u drie
vragen op: waarom, wat en hoe?
Het antwoord op de eerste vraag
is dat 3M reeds jarenlang samenwerkt en een relatie onderhoudt
met de individuele Nederlandse
gipsverbandmeesters en onze
beroepsvereniging ten aanzien
van productontwikkelingen,
testen en gebruik van producten.
De doelstelling van deze reis is
voortgekomen uit voorgaande
trips, te weten Engelberg 2004
en Barcelona 2005. Uit onderzoek is gebleken dat wetenschappelijke en vakinhoudelijke onderwerpen meer tot de verbeelding
spraken en beter gewaardeerd
werden dan productgerichte
workshops. Dus daarom is tot
het volgend programma gekomen
en beantwoord ik tezamen de
vragen wat en hoe.
Gipsverbandmeester in
den vreemde

Op de eerste ochtend nadat iedereen van de vliegreis naar Zürich

en de daarop aansluitende busreis,
die gepaard ging met behoorlijk
wat uitloop, was bekomen opende
Chris van Maris exact om 8.00
uur het congres gevolgd door
Oscar Nanlohy, gipsverbandmeester in Zürich. Oscar heeft
in Nederland zijn opleiding tot
gipsverbandmeester gevolgd.
Hij gaf een uitgebreide uitleg
over de incidentie van ingrepen
en verscheidene breuken met de
daaraan verbonden kosten en
vergoedingen. Daarnaast gaf hij
het verschil aan in opleidingsniveau, de verantwoordelijkheden
en het salaris tussen de Nederlandse en Zwitserse gipsverbandmeester. Het salaris lag beduidend
hoger, maar daartegen over stond
dat een werkdag tien uur en een
werkweek zes dagen telt.
Ski- en snowboardletsels

Dr. Enrike van de Linden, orthopedisch chirurg in het LUMC,
hield een presentatie waarin zij
dieper inging op o.a. de knieen bandletsel/problemen na
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een ski- of snowboardongeval.
Daarnaast ging zij dieper in op
het kniegewricht etc. gelardeerd
met illustraties, waaraan we die
middag op de piste nog wel eens
terug dachten en datzelfde gold
voor de presentatie van Jeroen
Berkhout, salesrepresentative
van 3M en gipsverbandmeester,
waarin hij sprak over safety on
the Mountain. Jeroen gaf een
aantal spelregels aan wat te doen
bij panieksituatie, ongevallen etc.
op de berg.

diensten in andere marktsegmenten gaan aanbieden en langere
openingstijden en bereikbaarheidsdiensten creëren. Dit maakt
ons werk leuker, afwisselender en
interessanter. Wellicht is dit niet
voor ieder ziekenhuis een goed
idee maar de traumacentra en
UMC’s zouden dit zeker moeten
overwegen.
Coban als drukverband

Astrid Kik,gipsverbandmeester
in het MCRZ te Rotterdam
presenteerde haar onderzoek.
24/7 service gipskamer
Zij deed een vergelijkend onderRon Groenewegen, gipsverband- zoek, op basis van interviews,
meester in het LUMC, gooide de tussen een drukverband vervaarknuppel in het hoenderhok door digd van Coban en een drukin zijn presentatie te stellen dat
verband vervaardigd van ideaalwij als professionele zorgverlener zwachtel met synthetische
taken laten liggen die volgens ons watten, bij enkeldistorsies.
beroepsprofiel wel tot onze verZij includeerde twee groepen
antwoordelijkheden behoren.
van 105 patiënten. De conclusie
Zoals acute zorgverlening op
was dat beide drukverbanden
de SEH, postoperatieve gipsen
goed voldoen, maar Coban
direct na OK, controles op de
kwam beter uit de verf omdat de
verpleegafdelingen, extramurale
veerkracht in het verband beter
voorzieningen voor huisartsen en bewaard blijft en het verband er
controles op door ons aangelegde niet af kan en de patiënt het zelf,
voorzieningen in verpleeghuizen al of niet efficiënt, weer kan aanof revalidatiecentra en 24 uurs
leggen. Ook blijkt het goedkoper
(gips)zorgverlening. Hiermee
te zijn.
devalueren wij ons vak. De
beroepsgroep moet groeien om
Nurse paractitioner, iets
voor iedereen?
ons een bestaansrecht te geven.
De afgelopen 20 jaar is die groei
Na twee wackeldaumen ten
uitgebleven. We opereren dus
gevolge van een middag sneeuwmet ons huidige aanbod in een
pret en een welverdiende nachtverzadigde markt van acht tot
rust gaf Peter van den Berg, gipshalf vijf. Om de beroepsgroep te verbandmeester en NP in het
laten groeien moeten we onze
Reinier de Graaf gasthuis Delft, >>
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de aftrap voor de tweede dag
van het congres met een heldere
uiteenzetting van de rol, functie,
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de nurse
practitioner inclusief een
vergelijk/verschil met een PA
(physician assistent). Daarnaast
gaf hij een duidelijk beeld van de
zwaarte van deze studie en het
feit dat het absoluut gedragen
moet worden door het management van het ziekenhuis.
Peter Bekkering, fysiotherapeut
en wetenschappelijk onderzoeker
in het LUMC, gaf een boeiend
en enthousiast verhaal over de
problemen die kinderen met
bottumoren ondergaan en hoe
zij er met z’n allen voor zorgen
dat men toch een betere kwaliteit
van leven kan bewerkstelligen.
Begeleid door prachtige opnames
van protheses en aanpassingen
om kinderen te mobiliseren.
Ook verbazingwekkend te zien
waartoe deze kinderen in staat

zijn en bijzonder interessant
vanwege de overlap met ons
vakgebied.
Forumdiscussie

Nadat de groep deelnemers
in drie subgroepen waren opgedeeld werd onder leiding
van Peter van de Berg, Jeroen
Berkhout en Ronald Nellestein
gediscussieerd over drie stellingen.
Te weten:
● Een leidinggevende op de
gipskamer is overbodig!
(professionele zelfsturende
teams kunnen zich prima
redden).
● Liever twee secretaresses dan
een gipsverbandmeester
● Praktijkonderwijs binnen de
opleiding tot gipsverbandmeester is zin- en Nutteloos

“Dare to be different”

De derde ochtend werd gevuld
door Thomas de Neve van trainingsbureau Parabol. Thomas
vertelde aan de hand van voorbeelden en mimiek een op psychologie gebaseerd verhaal, hoe
je door middel van je te onderscheiden kunt groeien.
De daarop volgende twee uur
werd deze theorie in praktijk
gezet door een scene uit ‘Cyrano
de Bergerac’ vanuit platte tekst
naar een kompleet toneelspel te
regisseren door te reflecteren
en je zelfbeeld bij te stellen.

Vervolgens werden de resultaten
teruggemeld aan de voltallige
groep, gevolgd door een plenaire
groepsdiscussie.
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Er werd een beroep gedaan op
ieders creativiteit en door samen
te werken werd het met groot
enthousiasme uitgevoerd.
Die middag moesten we afscheid
nemen van het pittoreske dorpje
Engelberg en de transfer naar
Nederland aanvaarden.
Onderweg bekroop me het
gevoel of ik meer dan een week
op vakantie was geweest en keek
ik terug op een zeer geslaagd
congres, waarvoor hulde aan
iedereen die hiertoe heeft bijgedragen.
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Werkbezoek GVM naar de fabriek van Bauerfeind,
Zeulenroda, Duitsland
GVM-ers (en een Fysiotherapeut) uit alle windstreken van het land hadden enthousiast gereageerd op
de uitnodiging voor een werkbezoek aan de fabriek. Het is verbazingwekkend hoe zoveel mensen elkaar
binnen een tijdskader van 30 minuten kunnen treffen in den vreemde. Voor de mensen uit de Randstad
bedroeg de afstand 680 km (met drie keer kans op file) terwijl de collega’s uit het oosten van Nederland
(vooral de delegatie uit Friesland) soms 250 km minder te overbruggen hadden.
Aangekomen bij de fabriek
werden we na een hartelijke ontvangst aan elkaar voorgesteld en
kregen een rondleiding door het
gehele complex. Met de intentie
de achterliggende gedachte van
het bedrijf beter te begrijpen
begon de rondleiding met een
stukje geschiedenis.
Geschiedenis

Hier was te zien met wat voor
machines en materialen ± 80 jaar
geleden werd gewerkt, hoe een
gedreven vakman na werktijd
in z’n stamcafé zit te tekenen op
een bierviltje en de oplossing
voor zich ziet hoe drukverdeling
onder een steunend verband
óók opgelost kan worden.
Als die hindernis is overwonnen,
maakt de ontwikkeling een grote
sprong tot aan de periode van de
bouw van het ijzeren gordijn.
Bauerfeind pakt tijdig zijn biezen
en vertrekt naar elders in Europa
waar hij onbekommerd toch
door kan ontwikkelen. Toen
de muur in 1989 viel was er een
zichtbare verandering in voormalig Oost-Duitsland. Bauerfind
kwam terug naar huis en nam
zijn gedrevenheid, expansiedrift

en daarmee ook de nodige werkgelegenheid mee. Dit was te zien
in vitrines met een ruim scala aan
nieuw ontwikkelde producten.
Gründlichkeit

In de fabriek kregen we een goede
indruk over het benodigde werk
dat verzet moet worden om aan
de strenge kwaliteitseisen te voldoen. Aan het einde van de
fabriekshal zagen we een hypermodern magazijn, voor opslag,
logistiek en bevrachting.
De belofte van Bauerfeind om
binnen 2 werkdagen een aangevraagd artikel op de plaats van
bestemming te brengen zou niet
gerealiseerd kunnen worden
zonder zo’n prachtig systeem
en inzet van alle medewerkers.
Deutsche gründlichkeit heeft
zijn faam weer bevestigd.
Gezelligheid

Dan inchecken in het hotel, koffers naar boven brengen, opfrissen
en elkaar weer ontmoeten op het
terras naast het hotel. Natuurlijk
komen er gesprekken los over het
bezoek aan de fabriek, wordt de
agenda voor de komende dagen
doorgesproken en kunnen we

op de bovenste verdieping gaan
genieten van een heerlijk diner.
Een gezellige avond na een vermoeiende dag; Klaas Vaak wacht
en iedereen geniet van een goede
nachtrust.
Confectie versus custummade

De volgende dag begint met een
goed ontbijt met een kringgesprek
en een inventarisatie van de werkervaring van de collega’s bij patiënten met aandoeningen aan het
bewegingsapparaat. Wat voor
behandeling er vooral wordt toegepast en hoe we denken over
prefab steunverbanden versus de
door de gipsverbandmeester zelf
gemaakte hulpmiddelen. Waar
moet een confectie-steunverband
aan voldoen, wil het voor de
GVM aan alle kwaliteitseisen
voldoen. Het met een open
gedachte naar elkaar luisteren
met respect voor een ieders
mening en het uitgangspunt
dat we hetzelfde doel nastreven,
maakt het gesprek tot een
opbouwend en verfrissend leermoment. Dit leermoment geldt
niet alleen voor de aanwezige
GVM-ers (en fysiotherapeut)
maar ook voor de vertegenwoordigers van Bauerfeind.
productontwikkeling

Later die dag komen twee ingenieurs vertellen over de productontwikkeling en -bewaking.
Eén van hen is gespecialiseerd in
de ontwikkeling van de fabrieksmatige oplossing bij het veranderen van vormen en materialen
terwijl de ander zorg draagt voor
de herkenbaarheid (patroon en
kleur) van het product en het
22

voorkomen van plagiaat. Zij verduidelijken hoeveel het letterlijk
kost om aanpassingen te maken
in een bestaand product, waarbij
de firma als eis aan zichzelf stelt
dat het niet duurder mag worden
voor de afnemer. Zo geven ze ook
aan dat alle ideeën of opmerkingen
welkom zijn. Als het technisch
en financieel haalbaar is willen ze
graag nieuwe producten ontwikkelen! Ze hebben ervoor gekozen
géén producten te willen produceren die door anderen zijn gemaakt door deze met een kleine
aanpassing als Bauerfeind-product op de markt te brengen.
Een duidelijke en lovenswaardige
stelling.
Afsluiting

De daaropvolgende vrije middag
wordt naar keuze besteed. Er wordt
gefietst, getennist, Zeulenroda
wordt bezocht, er wordt een balletje geslagen op het 3-holes golfterrein van het hotel en er wordt
zelfs nog actief geslapen.
Om 17.00 uur verzamelen voor
de discussiegroep. Na de vragenlijst ingevuld te hebben wordt de
discussie opgestart met een aantal stellingen. De inbreng van is
zo groot dat het geplande diner
uitgesteld moet worden en uiteindelijk pas om 21.00 uur
plaatsvindt. De avond wordt
afgesloten met een gezellig bowling met een hapje en drankje
erbij. Morpheus was mild en
sloot iedereen gewillig in zijn
armen. Op zaterdagochtend
namen we afscheid van elkaar,
verrijkt met kennis en een beter
inzicht in de productfilosofie
van de firma Bauerfeind.
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Ko van Leeuwen

Oom Gips en de rol van de oude St. Bavo
Gepubliceerd in Haarlems Dagblad op 02 januari 2007
’Oom Gips’. Dat is koosnaam die de familie hem schonk. De legerarts dokter Antonius
Mathijsen (1805-1878), de uitvinder van het gipsverband is de familiegeschiedenis
ingegaan als ’oom Gips’. Wie postzegels spaart van bijvoorbeeld Nederland en Overzeese Gebiedsdelen
(zo heette dat vroeger) moet het portret van dokter Mathijsen zijn tegengekomen. Het staat op de 1,5 cents
zegel van de serie zomerzegels van 1941.Gestoken in fraai militair uniform kijkt hij ernstig de wereld in.
Er doet een mooi verhaal de
ronde over de uitvinding van
het gipsverband en hoe dokter
Mathijsen, die altijd ’de majoor’
werd genoemd, op het idee
kwam om het bestaande spalkverband dat met stijfsel werd verstevigd te verbeteren door een
verband dat met gips werd verhard. Antonius Mathijsen werd
geboren in Budel dat nog net in
Nederland ligt en hij overleed in
Hamont, vlak over de Belgische
grens, waar hij ook begraven is.
Een fraaie tombe herinnert aan
zijn laatste rustplaats. Mathijsen
heeft ongeveer drie jaar in Haarlem
gewoond, waarheen hij in 1849
als legerarts was overgeplaatst.
Hij werkte in de infanteriekazerne
aan de Koudenhorn. Daar had
hij ook zijn hospitaal ofwel de
infirmerie. Mathijsen heeft tijdens
zijn Haarlemse jaren de aanzet
gegeven om die infirmerie met
zijn gevaar voor besmetting, uit
de kazerne weg te halen en te
verplaatsen naar het Magdalenaklooster aan de Kinderhuisvest.
Vanaf 1856 tot 1900 heeft die
daar ook gefunctioneerd.
In Haarlem experimenteerde
Mathijsen met botbreuken.

De legerarts woonde zelf niet in
de kazerne. Samen met andere
officieren woonde hij in de Hoofdwacht aan de Grote Markt, recht
tegenover de Grote of St. Bavokerk.
Het verhaal gaat dat er in die tijd
voortdurend grote reparaties aan
de muren van de kerk moesten
worden verricht omdat er verticale
scheuren ontstonden. Het moet
de jonge architect en kerkenbouwer Pierre Cuypers toen al geweest
zijn, die bij het groot onderhoud
van de Bavo de leiding had. Jaren
later, vanaf 1873, zou hij als rijksadviseur optreden bij de grote
restauratie onder leiding van de
architecten A en J.A.G. van der
Steur. Cuypers kwam uit het zuiden en had voor het werk aan de
Grote Kerk bekwame ambachtslieden uit Budel en omstreken
meegenomen, onder andere stukadoors en metselaars die bij hem
in dienst waren. Vanuit zijn kamer
in de Hoofdwacht moet ’oom
Gips’ die werklieden over de
gevaarlijk hoge steigers hebben
zien lopen. Die bouwvakkers,
die in een logement waren ondergebracht, legden in hun vrije tijd
onder het genot van een biertje
nogal eens een kaartje in een
naburige tapperij. Ook de leger-

arts, die vrijgezel was, bezocht
het etablissement met enige regelmaat. Lang duurde het niet of
Mathijsen raakte met de bouwvakkers in gesprek, want hij kende
die jongens uit zijn eigen dorp
Budel wel. Zo kwam het dat op
zekere dag de Budelse metselaar
Francis Rutten hem vertelde op
welke manier zij de scheuren in
de muren van de kerk te lijf gingen. Zomaar dicht smeren, dat
lukte niet, maar daar hadden ze
op een vernuftige manier iets op
gevonden. Zij losten het probleem
als volgt op. Zij maakten een grote
kuip met vloeibaar gips en doordrenkten daar jute aardappelzakken mee. Die doordrenkte lappen
jute werden van binnen tegen het
metselwerk geplakt en nadat alles
droog was, kon de wand gepleisterd worden. Dat zette Mathijsen
aan het denken. Francis Rutten
verstrekte gips aan de dokter, die
daarmee volop aan het experimenteren sloeg. Hij gebruikte daarvoor
kippen. In een vergeeld krantenknipsel uit een eigentijdse Brabantse krant staat letterlijk: ’Hij
brak een kip beide pooten, die
hij volgens zijn nieuwe vinding
gaasverband, waarover een pap
gips verbond. Deze methode
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paste hij daarna met succes op
menschen toe.’ In zijn boek
Budel en Cranendonck, schrijft
S.H. Winkelmolen op pagina
245 over Francis Rutten onder
meer: ’Een van die Budelse metselaars, Francis Rutten, alias Ciske
van den Dijk (de dijk is de Maarheezerweg), welke in Haarlem
metselde en aan dokter Antoon
Mathijsen gips had verstrekt bij
zijn proeven met het gipsverband
in 1851, kon later in cafe’s wel
eens pochen, dat hij en dokter
Mathijsen het gipsverband hadden uitgevonden.’ Hoe het ook
zij, dat Antonius Mathijsen tijdens zijn Haarlemse jaren tot de
slotsom kwam dat gaasverband
versterkt met gips de oplossing
was voor het succesvol spalken
van beenbreuken, staat wel vast
omdat hij er zijn vinding in 1852
publiceerde. Maar hoe het precies
zat met die stukadoor, dat zal wel
één van die heerlijke curieuze
Haarlemse mysteries blijven.
Leve de legende.
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Rob Jacobs

Afneembare immobilisatie met PrimeCast Soft
Wij, de gipsverbandmeesters
uit het Slotervaartziekenhuis
in Amsterdam werken al jaren
met allerlei verschillende ‘casting’
verbanden voor verschillende
doeleinden. Onze doelstelling is,
om bij verschillende indicaties
die wij in onze kliniek tegenkomen, het juiste casting materiaal
te gebruiken. Hiervoor hanteren
wij een aantal criteria die bepalend
zijn bij onze materiaalkeuze in
het algemeen.
Criteria:
A het castverband moet soepel
te verwerken zijn
B het castverband moet een
goede uithardingtijd hebben
C het castverband moet een
goede laminatie hebben
D het castverband moet goed
modelleren
E het castverband moet goed
contourbaar zijn
F het castverband moet een
goede houdbaarheid hebben
G het castverband moet patiënt
vriendelijk zijn
H het castverband moet prijstechnisch aantrekkelijk zijn
Naast het castverband gebruiken
we steeds vaker castverband (Soft),
voor het aanleggen van allerlei
afneembare immobilisaties.

Deze techniek heeft de laatste
jaren steeds meer terrein gewonnen, maar is wel erg afhankelijk
van de medische-indicatie en de
patiënt. Mede door deze ontwikkeling heeft de gipsverbandmeester meer mogelijkheden om de
patiënt kwalitatief beter en patiëntvriendelijker te behandelen. De
afgelopen periode gebruikten wij
voor de afneembare immobilisaties de PrimeCast (Soft) van de
Medeco. Deze PrimeCast (Soft)
is nieuw op de markt en na een
uitvoerige testperiode blijkt dat
het perfect aan onze criteria voldoet. We gebruiken het zeer
regelmatig en het bevalt ons goed
in de praktijk. Het materiaal is
op twee manieren te verwerken;
droog en nat. Onze voorkeur
gaat uit naar het nat te verwerken
materiaal, omdat we de ervaring
hebben dat het makkelijk te verwerken is, zonder dat de goede
laminatie verloren gaat.
Een ander voordeel is wanneer
het nat verwerkt wordt, het niet
zo plakkerig is, waardoor het
beter door je handschoen glijdt.
Ook de uithardingtijd is voor
ons erg functioneel, zodat we
goed kunnen modelleren en de
betreffende extremiteit goed in
een bepaalde stand kunnen zetten.
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Daarnaast laat het materiaal zich
makkelijk knippen tijdens de verwerking. Het materiaal heeft een
perfecte structuur en is goed flexibel op plaatsen waar het moet zijn.
Bovendien is de afwerking van de
brace goed te noemen, wij plakken
de brace altijd af met een randpolster (vilt) en deze plakt perfect
op de PrimeCast (Soft).
De afneembare immobilisaties
die we met PrimeCast (Soft)
gemaakt hebben zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●

onderarm/pols brace
naviculare brace
bovenarm brace
humerus brace
extensie spalk voor de knie
tibia brace
onderbeen spalk
anti-spits voet spalk

Na een periode van testen en
stoeien met dit materiaal, hebben
wij besloten om alle afneembare
immobilisaties van PrimeCast
(Soft) te vervaardigen. Onze
patiënten en wijzelf zijn uiterst
tevreden over PrimeCast (Soft).
Rob Jacobs,
gipsverbandmeester

