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Van de redactie
Botuline toxine, beter bekend
onder de merknaam Botox, is
de laatste jaren zeer populair
geworden als ‘wondermiddel’
tegen rimpels. Het is een natuurlijk gif dat wordt gemaakt door
de bacterie Clostridium botulinum en is voor zover bekend
het sterkste gif dat er is. Het
kan botulisme veroorzaken, een
ziekte die ernstige verlammingsverschijnselen geeft. Toch zijn
injecties met zeer kleine hoeveelheden botuline toxine een veilig
middel bij de behandeling van
onder andere:
● overmatig zweten
(hyperhidrose);
● spasticiteit, bijvoorbeeld bij
infantiele encefalopathie of
na een CVA / beroerte;
● diverse vormen van dystonie
(een groep ziekten waarbij de
spierspanning in het lichaam
te hoog is), zoals torticollis
spasmodica, blefarospasme,
schrijverskramp en spasmodische dysfonie;
● urine incontinentie, bijvoorbeeld door een overactieve
blaas;
● rimpels.
Botuline toxine werkt als een soort
spierontspanner. Het zorgt ervoor
dat de spier die geïnjecteerd wordt
geen signalen meer doorkrijgt van
de aansturende zenuw. De spier
verslapt daardoor.
Over behandeling van de onderste extremiteiten met Botuline
bij kinderen met een Cerebrale
Parese schreef Hans Koppers,
gipsverbandmeester in de VU
te Amsterdam een verhelderend
artikel. Na botuline toxine behandeling, chirurgische interventie
nummer
3 2007
4 2007
1 2008
2 2008

of in geval van stijfheid van de
pols- en vingerflexoren, kan een
volaire nachtspalk voor rek van
pols- en vingerflexoren, aangewezen zijn. Rek van spastische en/of
stijve spieren kan nodig zijn voor
verbetering van functie, eventueel
na een interventie, ter verbetering

schil te evalueren tussen beide
conservatieve behandelingsmogelijkheden startte Joris Ploegmakers,
assistent orthopedie in opleiding,
een prospectief gecontroleerde
trial. Een tweeledig doel werd
nagestreefd, enerzijds het in
kaart brengen van instabiliteit,

Botuline toxine gaat verder
dan een strak behangetje
van cosmetiek of ter bestrijding
van pijn en bevordering van de
hygiëne bij een ernstige spastische
handfunctiestoornis. Over het
orthesebeleid aangaande bovenstaande behandeling bij kinderen
met een Cerebraal Parese schreven
Lucianne Speth, revalidatiearts en
Anke Defesche, ergotherapeute
hun artikel wat uitstekend past
bij het thema van deze uitgave.
De effecten van tonusafname
na injecteren met botulinetoxine
worden verbeterd door de behandeling te combineren met bijvoorbeeld spalktherapie en oefentherapie. In het artikel: “ Klinische
toepassing van botulinetoxine A.”
geschreven door J. Gerritsen en
V.G. de Boer-Wilzing, wordt ingegaan op het werkingsmechanisme, de eventuele bijwerkingen,
de injectietechniek en de combinatie met andere behandeltechnieken.
Als er geen reden is een operatieve
ingreep te plannen kan een patellaluxatie conservatief behandeld
worden met o.a. immobilisatie
middels een loopkoker of met
een tapebandage. Om het ver-

thema
Klompvoet
Open uitgave
Afstudeer scripties
De schouder

verschijningsdatum
21 september 2007
14 december 2007
1 april 2008
13 juni 2008

pijn en re-luxatie na een jaar en
anderzijds datgene wat de beide
behandelingsmethoden bieden
aan patiëntencomfort en algemeen dagelijks functioneren.
Tot 1990 was de voorkeursbehandeling van femurfracturen
bij kinderen tractie en/of een
heup spica gips. Verschillende
manieren werden gevonden om
de hospitalisatieduur van deze
kinderen te reduceren, bijvoorbeeld behandeling met een gipsbroek, 1 tot 3 weken tractie
gevolgd door een gipsbroek en
mobiele thuistractie volgens
Bryant voor kinderen met een
gewicht kleiner dan 20 kg.
In 1990 werden de Elastisch
Stabiele Intramedulaire Fixatie
(ESIF) pennen in Nederland
geïntroduceerd. De ESIF-pen,
ook wel de “Prevot” pen of
“Nancy” nail genoemd, werd
ontwikkeld in Frankrijk rond
1979.

bij kinderen” toegespitst op het
beenlengte verschil en de hospitalisatieduur.
Margreet Luger heeft het stokje
van de GIGaGipslinks van Leny
Uineken overgenomen. Namens
de lezers en de redactie willen wij
Leny bedanken voor haar inzet.
Het artikel HMSN van Maarten
Haneveer, gipsverbandmeester in
Tiel, vertoont zeker een correlatie
met het artikel over de Charcotvoet, omdat HMSN een verzamelnaam voor chronische vorm
van erfelijke polyneuropathie is.
Op een duidelijke wijze vertelt
Maarten wat dit ziektebeeld
inhoudt en hoe de patiënt zijn
ziekte beleeft.
Tot slot wil ik uw aandacht vragen voor een interessant artikel
van Erik Slim, revalidatiearts in
het Mesos medisch centrum.
Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden van het multidisciplinaire spreekuur voor diabetespatiënten met voetproblemen,
in het Academisch Medisch
Centrum, wil hij de diagnostiek
en de behandeling van de actieve
neuro-osteo-arthropathie,een
specifieke voetprobleem bij diabetespatiënten, met u bespreken.
Ik wens u veel leesplezier!
Namens de redactie,
Cor Gersen

Bas Vierhout schreef een artikel
naar aanleiding van een onderzoek:”lange termijn resultaten
van Elastisch Stabiele Intramedulaire Fixatie van femurfracturen
sluitingsdatum artikelen
14 augustus 2007
7 november 2007
21 februari 2008
23 april 2008
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Hans Koppers

De behandeling van kinderen met een
cerebrale parese
Op de afdeling revalidatiegeneeskunde van het VUMC in Amsterdam vindt de behandeling plaats van kinderen
met een Cerebrale Parese o.l.v. Prof. J. Becher. Cerebrale Parese bij kinderen is een houding-/bewegingsstoornis
waarvan de basis ligt in een beschadiging van de hersenen. Dit uit zich ondermeer in spasticiteit van met name
de ledematen. De behandeling is gericht op het verbeteren van het looppatroon, waardoor het kind zo optimaal
mogelijk kan functioneren. Hoewel de oorzaak van de spasticiteit niet kan worden weggenomen, kan wel gezorgd
worden dat het kind hiervan zo min mogelijk hinder heeft tijdens zijn ontwikkeling. Het behandelplan omvat
de toediening van Botulinetoxine intramusculair, redressiegips behandeling, intensieve fysiotherapie (4 tot 5 maal
per week), het uitvoeren van spierrekkingsoefeningen en het aanmeten van redresserende orthesen. In een aantal
gevallen wordt een peestranspositie, spierpees verlenging, osteotomie of arthrodese uitgevoerd. Bij deze aanpak
werken in het VUMC revalidatiearts, fysiotherapeut, orthopedisch chirurg, orthopedisch instrumentmaker en
ook de gipsverbandmeester nauw samen.
Etiologie

Cerebrale Parese (CP) is de benaming van een groep aandoeningen
waarbij sprake is van stoornissen
in de bewegingen of de houding
ten gevolge van beschadiging van
de delen van de hersenen die de
spieren aansturen. Deze hersenverlamming kan worden veroorzaakt door een ontwikkelingsstoornis of een hersenletsel dat
tijdens de zwangerschap, bevalling of vlak na de geboorte optreedt. De belangrijkste factor
bij het ontstaan van CP is prematuriteit in combinatie met
een te laag geboortegewicht.
Andere oorzaken zijn een hersenbloeding, een tekort aan zuurstoftoevoer naar de hersenen en
hoofdletsel tijdens of kort na de
geboorte. Het is een blijvende
aandoening en de meest voorkomende oorzaak van motorische
beperkingen bij kinderen en
komt ruwweg bij 2 per 1000
levend geboren baby’s voor. De
cerebrale bewegingsstoornis uit
zich op veel verschillende manieren, waarbij er ook combinaties
van uitingsvormen mogelijk zijn.
Spastische parese is een van die
vormen. Deze abnormale spierspanning komt vooral voor wanneer iemand van plan is iets te
gaan ondernemen, met iets bezig
is, bij opwinding of andere emoties. Spasticiteit is snelheidsafhankelijke weerstand.

Bij partieel bewegen van een
ledemaat, neemt de spasticiteit
toe.
C.P. kan worden ingedeeld naar
het type bewegingsstoornis en
de lokalisatie van de motorische
stoornis:
1 Spastische Parese: houdingen bewegingsafhankelijke
tonusregulatestoornis
● unilateraal(enkelzijdig):
hemiparese (een spastisch
verlamde been/voet en/of
arm/hand). Deze kinderen
kunnen doorgaans geheel
zelfstandig functioneren en
lopen.
● bilateraal(dubbelzijdig):
diplegie (alleen de benen
zijn aangedaan of de benen
zijn meer aangedaan dan
de armen) Deze kinderen
kunnen vaak wel korte
afstanden lopen, maar
kunnen voor langere
afstanden of buitenshuis
een rolstoel nodig hebben
● tetraparese, voorheen quadriplegie genoemd (beide
armen en beide benen zijn
aangetast) Deze kinderen
kunnen niet zonder hulp
lopen of zitten.
2

Diskinetische Parese:
onwillekeurige bewegingen
(bewegingsonrust), ook in
rust.
6

3

Atactische Parese: gekenmerkt
door een onzekere gang en
balansstoornissen, veroorzaakt
door een gebrekkige samenwerking van de spieren.

Ad 1. Bij een spastische parese is

er een grote diversiteit aan spierfunctiestoornissen aanwezig:
● stoornissen in de spieractivatie:
parese, toegenomen vermoeidheid van spieren, afname van
selectiviteit en handigheid van
bewegen, spasticiteit, hyperreflectie en abnormale reflexen.
● stoornissen in spierstijfheid:
hypertonie (continue activatie
van een spier)
● stoornissen in spierlengte: spierverkorting (neurogene stoornis).
Deze heeft de neiging tot
recidiveren zolang het kind
nog groeit.
Jonge spieren die groeien
dienen zoveel mogelijk ontspannen te zijn.
De Botulinetoxine behandeling

Intramusculaire injectie met
Botulinetoxine A (BTX) worden
sinds 1990 in toenemende mate
toegepast bij de behandeling van
kinderen met een Cerebrale Parese.
Het gaat hierbij om minuscule
hoeveelheden. Het principe van
de behandeling is dat de flexoren
verzwakt worden door injectie
met BTX-A en een spierrekkings-

programma en dat de extensoren
versterkt worden door gerichte
training en extensie ondersteunende orthesen. De behandeling
is gericht op het behalen van
functionele vooruitgang, of het
voorkómen van functionele achteruitgang en orthopedische
deformaties, totdat operatieve
behandeling mogelijk is.
Aanleiding voor behandeling
kan zijn:
● het ontstaan van spierverkortingen (flexiecontracturen) die
risico geven op functionele
achteruitgang of decubitus bij
gebruik van een orthese.
● het stagneren van de opbouw
van loopvaardigheid of handvaardigheid door spasticiteit.
● het simuleren van het effect
van operatieve peestransposities of spierverlenging.
● bestrijding van pijnklachten
ten gevolge van spasticiteit.
De behandeling wordt poliklinisch
verricht. Bij jonge kinderen en
moeilijk toegankelijke spieren
wordt deze onder narcose uitgevoerd. Vooraf is een uitgebreide
ganganalyse gemaakt, waarbij
het looppatroon in kaart wordt
gebracht en duidelijk wordt welke
spieren in welke fase van het looppatroon overmatig actief zijn.
Alleen deze spieren worden selec>>
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tief met Botulinetoxine behandeld.
De spier wordt gelokaliseerd door
deze te puncteren met een dunne
naald. Door het uitvoeren van
een beweging in het gewricht
waarover deze spier werkt, kan
men de positie van de naald controleren. Voor een goed effect
moet de Botulinetoxine zoveel
mogelijk over de spieren worden
verdeeld, met soms per spier
meerdere injecties.
Botulinetoxine hecht zich na
de injectie heel specifiek aan de
neuromusculaire synaps, d.w.z.
de plaats van prikkeloverdracht
tussen zenuwvezeltjes en de spier.
Na enkele uren tot dagen ontstaat een blokkade van de afgifte
van neurotransmitters. Omdat
er minder signalen meer de spier
gaan, ontstaat een verlamming of
een verslapping; Hierdoor neemt
de spasticiteit af of verdwijnt.
Dit effect is maximaal na enkele
dagen (0-14 dagen) en houdt 2-3
maanden aan. Hierna herstelt de
functie van de zenuw omdat er
nieuwe takjes uitgroeien naar de
spier, die weer normaal functioneren.
Met de loopanalyse (zie foto 1)
is het mogelijk gegevens van
vóór en na de behandeling te
vergelijken.

Classificatie

De ernst van de aandoening bij
deze kinderen wordt weergegeven met het GMFCS (Gross
motor function classification
system):
● klasse 1: alleen belemmering
in hogere grofmotorische vaardigheden (rennen, springen,
hinkelen).
● klasse 2: lopen zonder hulpmiddelen, belemmering bij
het lopen buitenshuis en in
de woonomgeving.
● klasse 3: lopen met hulpmiddelen, belemmeringen bij het
lopen buitenshuis en in de
woonomgeving.
● klasse 4: zelf voortbewegen
met belemmeringen: kinderen
worden vervoerd of gebruiken
een handbewogen of elektrische
rolstoel.
● klasse 5: zelf voortbewegen is
ernstig belemmerd, zelfs met
gebruik van hulpmiddelen.
De begrippen parese en plegie
worden door elkaar gebruikt.
Bij een Parese is er sprake van
een verzwakking en bij een plegie
is er sprake van een verlamming
van de spier. Bij C.P. is er sprake
van onwillekeurige spieractiviteit
i.p.v. volledige verlamming.

foto 3

De stand

De knie wordt maximaal geflecteerd, waardoor de M.Gastrocnemius zoveel mogelijk ontspannen is en maximale dorsaalflexie
in het enkelgewricht bereikt kan
worden. De malleoli, de voorzijde
van het onderbeen en benige
structuren waar veel druk wordt
verwacht, worden met vilt extra
gepolsterd. Om een goede redressie te bereiken, wordt eerst de
enkel met gips in de juiste stand
gezet en de spitsstand van de
enkel gecorrigeerd. Afhankelijk
van de deformiteit wordt ook de
varus- of valgusstand (zie foto 4)
van de calcaneus en pro- of supinatie van de middenvoet gecorrigeerd.

Redressiegips

foto 1

Botulinetoxine behandeling
tegen (progressie van) spierverkortingen heeft vooral effect in
de periode voor de start van de
puberteitsgroei en zal regelmatig
(1 maal per 6 tot 12 maanden)
terugkeren. Het effect neemt af
met de leeftijd, waarschijnlijk
doordat de orthopedische deformaties (ossale deformaties en/of
spierverkortingen) in de tijd toenemen.

Op onze gipskamer is een speciaal spreekuur voor kinderen
die in aanmerking komen voor
een onderbeenloopgips. Hier
wordt 2 weken na de botulinebehandeling, wekelijks, gedurende 2-3 weken, een redressiegips aangemeten. Het gips wordt,
afhankelijk van de mate van
spasticiteit, soms onder behoorlijke weerstand aangelegd.

foto 4

Daarna wordt een stevig teenplateau aangelegd, waarbij ook
de voorvoetcorrectie plaatsvindt.
De redressie moet voorzichtig worden opgebouwd, waarbij wel een
correctie dient plaats te vinden.
Rekspanning

Belangrijk hierbij is dat de te
bereiken redressiestand zoveel
mogelijk wordt aangegeven voordat het gips wordt aangelegd.
Daartoe is het noodzakelijk om
met twee gipsverbandmeesters
te werken, waarbij de een de
stand waarborgt en de ander
het gips aanlegt. (zie foto 3)

Vooral de eerste dagen na het
aanleggen van het redressiegips
zal er rekspanning optreden, die
bij het vorderen van de week afneemt. Overdag, met afleiding,
zijn de klachten meestal minder
dan gedurende de nacht. Soms
is aanvullende medicatie nodig
(Diazepam) als pijn of spierkramp de slaap verstoort.
7

In deze periode vindt ook 3-5 x
per week gedurende 45 tot 60
minuten intensieve fysiotherapie
plaats.
Verweking

Op plaatsen waar de tegendruk
van het gips groot is (m.n. bij
MT 1 en 5) kan verweking van
de voetzool voorkómen worden
door een laagje kalkgips onder
de kunststof aan te leggen.
Indien de enkel in het gips nog
in spits staat, wordt een viltlaag
onder de hak in de schoen gelegd
om een 0 graden steunvlak te
creëren. Bij overstrekken van de
knie in de standfase zal een vilt
onder de hak moeten worden
gegeven. Bij een dorsaalflexiestand in de enkel zal dit vilt
onder de voorvoet komen, om te
voorkomen dat de knie gebogen
blijft in de standfase. De loopschoen heeft een harde, vlakke
zool om te voorkomen dat het
kind op de tenen gaat lopen.
Hoelang redresseren

Als de enkel passief met gestrekte
knie in 0 graden of lichte dorsaalflexie komt, kan de gipsbehandeling gestopt worden.
Hierna kan weer overgegaan
worden op de (soms tussentijds
opnieuw aangemeten) orthese.
(Zie foto 5 en 6)
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Conclusie

De behandeling van spastische
kinderen is een multidisciplinaire
behandeling en de gipsverbandmeester heeft bij de toepassing
van redressie-loopgipsen voor
spierverlenging van met name de
M. Gastrocnemius een belangrijk
aandeel. De effectiviteit van het
behandelprogramma is inmiddels
aangetoond.
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Hans Koppers,
gipsverbandmeester
Vumc-Amsterdam
e-mail: j.Koppers20@chello.nl
foto 5

foto 6

In revalidatiecentrum Vogellanden te Zwolle is een informatiefolder ontwikkeld
door dr. B. Yvanyi met betrekking tot het gangbeeldonderzoek

Informatiefolder Gangbeeldonderzoek
Beste ouders en kinderen,
U krijgt een uitnodiging voor het maken van een gangbeeld onderzoek bij uw zoon/dochter. Het onderzoek is door de revalidatiearts
aangevraagd met als doel aanvullende informatie te verkrijgen over
het looppatroon van uw kind. Het onderzoek vindt plaats in ……...
De revalidatiearts en een fysiotherapeut zijn hierbij aanwezig.
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.
De revalidatiearts zal eerst met U spreken over welke vragen U op
dit moment hebt wat betreft de loopvaardigheid van uw kind en
over het effect van de behandeling tot nu toe. Daarna zal hij een
lichamelijk onderzoek verrichten bij het kind. Hierna wordt het
gangbeeld onderzoek verricht.
Wat is een gangbeeldonderzoek:

Een gangbeeld onderzoek is een onderzoek waarbij tegelijkertijd
een video-opname en een EMG (electromyografie) gemaakt wordt
van het lopen.
Een EMG is een opname van de elektrische activatie van een spier.
Spieractivatie wordt gemeten door elektrodes die op de huid worden
geplakt. De elektrodes worden geplakt op een aantal beenspieren
en met draadjes verbonden met een klein kastje. Dit kastje draagt
het kind tijdens het lopen met een band om zijn rug. Als dit te
zwaar is loopt U even mee om het kastje te dragen.
Dit onderzoek doet geen pijn. Het verwijderen van de elektrodes
voelt aan als het verwijderen van een kleine pleister, sommige kinderen
vinden dat wel vervelend.
Het kind wordt gevraagd om een afstand van 10 meter heen en
weer te lopen naar de kamera in een eigen tempo( zie fig. 1 ). Er
worden meerdere opnames gemaakt, zowel blootsvoets als met
schoenen aan. Wanneer het kind bij het lopen gebruik maakt van
speciale schoenen, spalken of van een hulpmiddel zoals stokken of
rollator wordt ook een opname gemaakt van het lopen met deze
hulpmiddelen.
8

Om het lopen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk om ook
de rug en heupen goed te kunnen zien. Voor oudere kinderen is het
vaak prettiger om een korte sportbroek en een hemdje aan te doen
dan om in hun ondergoed te lopen. Deze mogen niet te los zitten.
Belangrijk!

Vertel aan uw kind van tevoren wat er gaat gebeuren en wat van
hem verwacht wordt.
Wat neemt U mee:
●

●

●

De schoenen waar uw kind het meeste op loopt. Eventueel
ook nieuwe schoenen die nog bekeken moeten worden
Alle loop hulpmiddelen, dus aangepaste/orthopedische
schoenen, loopspalken, stokken, rollator, enz.
Een topje of een strak hemdje en een strakke korte sportbroek

De week na de opname zal de revalidatiearts het gangbeeld
onderzoek verder uitwerken. De bevindingen worden bij de
volgende controle met U en uw kind besproken.
Heeft U nog vragen neem dan contact op met de revalidatiearts.
e-mail: b.yvanyi@vogellanden.nl

Jaargang 17, juni 2007

J. Gerritsen,
V.G. de Boer-Wilzing

Klinische toepassing van botulinetoxine A
Botulinetoxine heeft zich in relatief korte tijd een onmisbare plaats verworven in de behandeling van spasticiteit
en dystonie. Ondanks het feit dat het een zeer potentieel toxine is, zijn er vrijwel geen bijwerkingen die optreden
bij behandeling. De effecten van tonusafname worden verbeterd door de behandeling te combineren met bijvoorbeeld
spalktherapie en oefentherapie. In dit artikel wordt ingegaan op het werkingsmechanisme, de eventuele bijwerkingen,
de injectietechniek en de combinatie met andere behandeltechnieken.
Inleiding

Botulinetoxine A is het meest
potente biologische vergif dat
bekend is. Zeer kleine hoeveelheden gif kunnen een fatale aandoening veroorzaken met verlammingsverschijnselen bekend
staand als botulisme. Het toxine
wordt geproduceerd door de bacterie Clostridium Botulinum. In
1822 werd door de Duitse arts
Justinus Kerner de mogelijkheid
beschreven het botulinetoxine te
gebruiken als medicament. Hij
heeft nooit kunnen vermoeden
dat anno 2007 het botulinetoxine A wereldwijd bekend is
geworden door de toepassing in
de cosmetische industrie waar
het gebruikt wordt om rimpeltjes
in het gelaat te verdoezelen. De
eerste beschrijving van botulinegebruik als medicament dateert
uit 1973. De Amerikaanse oogarts Alan Scott gebruikte toen
de botuline voor de behandeling
van scheelzien. Sindsdien heeft
het aantal aandoeningen waarvoor botulinetoxine geïndiceerd
is zich in hoog tempo uitgebreid.
Op dit moment is botulinetoxine
voor de volgende aandoeningen
geïndiceerd: focale dystonieen,
tremoren, hemifaciale spasmen,
focale spasticiteit, ophtalmologische aandoeningen, autonome
aandoeningen, pijn en last but
not least rimpels. De eerste beschrijving van de behandeling
van spasticiteit met botulinetoxine A stamt uit 1989 1.
Het werkingsmechanisme
van botulinetoxine

De farmacologische werking van
botulinetoxine bestaat uit het
blokkeren van de acetylcholineafgifte door de zenuwen betrokken bij de neuromusculaire over-

gang. Voor geleiding van een
prikkel van de zenuw naar de
spier is het vrijkomen van acetylcholine in de neuromusculaire
overgang noodzakelijk anders
ontstaat er als het ware kortsluiting tussen de zenuw en de spier.
Het botulinetoxine bestaat uit
een lichte en een zware keten.
De lichte keten is het toxische
gedeelte van het molecuul, de
zware keten is verantwoordelijk
voor het vervoer van de lichte
keten naar zijn werkingsplaats.
In vier fasen zorgt het botulinetoxine ervoor dat het vervoer van
vesikels gevuld met acetylcholine
in de presynaptische zenuwuiteinden naar de presynaptische
membraan geïnactiveerd wordt.
Naast de werking in de neuromusculaire overgang, heeft botulinetoxine zowel effect op de
autonome pre- en postganglionaire synapsen als op gebieden
in de hersenen zoals de hippocampus en de kleine hersenen
en op de Renshaw cellen in het
ruggenmerg. Hierdoor kan verklaard worden dat botuline ook
effectief kan zijn bij de behandeling van pijn en bij hypersecretie
van de zweetklieren of de speekselklieren. 2,3,4
Botuline kent 7 verschillende
serotypes: A tot en met G.
Alleen de types A, B en E veroorzaken botulisme bij de mens.
Voor de behandeling van spasticiteit en de andere indicaties
wordt voornamelijk gebruik
gemaakt van het botulinetoxine
A. De werking van botulinetoxine treedt in na 1 tot 4 dagen.
Door de motoraxonen worden
de neuromusculaire overgangen
geregenereerd, waardoor het
effect na 2 tot 6 maanden

verdwenen is en de behandeling
herhaald dient te worden.5
De meest gebruikte botulines
in Nederland zijn Botox® en
Dysport®.
Bijwerkingen

Botulinetoxine kent zeer weinig
bijwerkingen, die bovendien
reversibel zijn. Bijwerkingen
die op korte termijn kunnen
optreden zijn: overmatige spierzwakte in de behandelde spier
door overdosering, spierzwakte
van aangrenzende spieren ten
gevolge van spreiding van de
botulinetoxine, lokale pijn,
hematoomvorming en het optreden van lichte koorts met
griepachtige verschijnselen.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met het feit
dat rekking van langdurig geïmmobiliseerde spieren rupturen
tot gevolg kan hebben. Antistofvorming waardoor de effectiviteit
van botulinetoxine afneemt komt
tegenwoordig vrijwel niet meer
voor omdat botulinetoxine in een
steeds zuiverder vorm geproduceerd kan worden. Onderzoeken
in de jaren 90 komen tot de conclusie dat antistofvorming optrad
bij patiënten die gemiddeld
vaker geïnjecteerd werden, en
vaker een booster injectie 2 tot
3 weken na de eerste injectie
ontvingen, en met hogere doseringen werden behandeld 6.
Ondanks de relatief hoge doseringen gebruikt in de spasticiteitbehandeling ziet men geen ongevoeligheid ontstaan. De behandeling dient er wel op gericht te
zijn dat men in 1 keer de injecties geeft in de spieren die men
wil behandelen, mochten er dan
toch nog andere spieren zijn die
ook mee behandeld zouden moe9

ten worden, moet men wachten
tot de volgende behandelsessie
na ongeveer drie maanden om
die spieren mee te pakken en niet
kort na de eerste behandelsessie
om ongevoeligheid daarmee te
voorkomen.
Injectietechnieken

Om er zeker van te zijn dat men
de juiste spier treft wordt gebruik
gemaakt van injecties onder geleide
van EMG of elektrostimulatie.
Bij elektrostimulatie wordt de
spier vanuit de punt van de naald
elektrisch gestimuleerd, waardoor contractie plaatsvindt in
deze spier. Wanneer men er in
slaagt bij minimale stroomsterkte
een maximale contractie van de
spier te bewerkstelligen zit men
in de spier ter hoogte van de myoneurale zone en is de werking
van botulinetoxine het meest
optimaal. Een andere benaderingswijze is de spier te lokaliseren met behulp van echografie;
door de naald onder de transducer van het echoapparaat in
te brengen kan men exact zien
of men in de goede spier zit.
Het nadeel is dat men niet weet
of men in de buurt van de myoneurale overgang zit. Een voordeel is dat het voor de patiënt
minder belastend is omdat het
in tegenstelling tot elektrostimulatie een pijnloze techniek is.
Combinatie met andere
behandelvormen

De behandeling met botulinetoxine wordt in de praktijk vaak
aangevuld met andere therapieën,
zoals fysiotherapie, spalken of
orale medicatie. In een onderzoek van Reiter et al werd het
>>
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effect van een combinatietherapie met botulinetoxine in de
kuitmusculatuur en het tapen
van de voet in de gewenste stand
vergeleken met botulinetoxine
als monotherapie bij de behandeling van een spastische spitsvoet.
Hierbij werd aan de groep met
de combitherapie een lagere
dosering botulinetoxine gegeven
dan aan de groep met de monotherapie. De conclusie van dit
onderzoek was dat een lagere
dosering botulinetoxine in combinatie met tapen van de enkel
hetzelfde effect heeft als de hogere
dosering zonder tapen 7. Ook is
gebleken dat de combinatie met
kortdurende elektrostimulatie de
effectiviteit van botulinetoxine
verhoogt 8. Uit een eigen retrospectief follow-up onderzoek
naar de behandeling van spasticiteit bij patiënten na een beroerte
blijkt de effectiviteit significant
beter te zijn wanneer de behandeling gecombineerd wordt met
fysiotherapie. De behandeling
met botulinetoxine heeft zijn
waarde bewezen bij de behandeling van spasticiteit. De effecten
zijn groter op het niveau van
stoornissen dan op het functionele niveau 9,10. Functionele verbetering zien we slechts bij die
groep patiënten die een zeer milde
spasticiteit hebben in een klein
omschreven gebied zoals een
flexiespasme van de eerste drie
vingers, door zeer lokaal met
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botulinetoxine te behandelen,
kan dan een verbeterde grijpfunctie gerealiseerd worden.
Ook wanneer de actieve functie
niet verbeterd kan worden is het
toch zinvol te behandelen, zodat
de passieve functie verbeterd.
Wanneer er bijvoorbeeld een
dwangstand van de pols in flexie
is, kan de opheffing van die stand
er toe bijdragen dat de patiënt
makkelijker gekleed kan worden
en is er minder pijn bij hulp,
hetgeen de kwaliteit van leven
voor de patiënt zeker positief
beïnvloedt. Een andere belangrijke groep die voor behandeling
met botulinetoxine in aanmerking komt is de patiënt met een
focale dystonie en dan vooral
de patiënten die aansluitend aan
een chronisch regionaal pijnsyndroom type I een dystonie ontwikkelen. De dystonie die daarbij ontstaat, is krampend van
aard en veroorzaakt heftige pijn.
Met botulinetoxine is in vele
gevallen een goede ontspanning
te verkrijgen. Ondersteuning van
het effect met spalken verbetert
de resultaten. Waarbij men wel
moet bedenken dat een spalk
niet te veel correctie mag geven
van de afwijkende stand van de
extremiteit, omdat te grote tegendruk bij dystonie juist weer de
dystonie opwekt. Veel patiënten
met dystonie kunnen hun krampen enigszins beteugelen door
de antagonisten van de dystone

1a: botulinetoxine hecht zich aan externe membraan cholinergische zenuwuiteinde.
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musculatuur aan te spannen.
(geste antagonistique).
De ware indicaties

De behandeling met botulinetoxine heeft een grote vlucht
genomen en heeft een vaste
plaats verworven in de behandeling van spasticiteit. Zoals
met vele nieuwe behandelvormen dreigde er een oneindige
lijst van indicaties te ontstaan,
zo langzamerhand kristalliseren
de ware indicaties zich uit.
Gebleken is dat de effectiviteit
van de behandeling met botulinetoxine verbeterd wordt door
combinatietherapieen. Spalktherapie neemt naast de oefentherapie daar een belangrijke
plaats in.

botulinum toxin treatment. Oxford:
Blackwell Science Ltd; 2003.
6 Green P, Fahn S, Diamond B.
Development of resistance to botulinum toxin type A in patients with torticollis. Movement Disorders 1994; 9:
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9 Zuber M, Sebald M, Bathien N, Recondo
de J, Rondot P. Botulinum antibodies in
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botulinum toxin: frequency and significance. Neurology 1993; 43: 1715-1718.
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1b: door middel van endocytose dringt het botulinetoxine in de zenuw.
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1c: botulinetoxine blokkeert het vrijkomen van het acetylcholine

1d: na verloop van tijd vindt reinnervatie plaats door middel van sprouting

1e: een nieuwe neuromusculaire verbinding is na ongeveer 3 maanden
ontstaan, het effect van botulinetoxine is opgeheven.
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Spastische Hand bij Kinderen met een
Cerebrale Parese: Orthesebeleid
Ongeveer 80-90% van de kinderen met een Cerebrale Parese (CP) heeft een spastische bewegingsstoornis,
daarnaast komt de dyskinetische (9%) en de atactische (2%) bewegingsstoornis voor1.
In dit artikel wordt ingegaan op het orthesebeleid bij kinderen met een spastische handfunctiestoornis.
Functie is essentieel

Het is van belang om onderscheid
te maken tussen het beleid bij de
kinderen met een unilaterale handfunctiestoornis, de kinderen met
een spastische hemiparese, die de
hand als ondersteunende hand
gebruiken, en de kinderen, die
bimanueel aangedaan zijn. Dit
zijn vaak de kinderen met een
spastische tetraparese, die tevens
een gestoorde romp- en zitbalans
hebben, en waarbij het van belang
is om één zo functioneel mogelijke
hand te hebben, bij voorbeeld om
de elektrische rolstoel te besturen
of om communicatie apparatuur
te bedienen.
Soorten ortheses

Afhankelijk van doel en functie
worden verschillende soorten
ortheses voorgeschreven. Wanneer
er bijvoorbeeld een hinderlijke
adductie van de duim aanwezig
is, kan een duimabductiespalkje
tot verbetering van functie en
bimanuele vaardigheden leiden.

Een dorsale polsextensiespalk
kan in geval van lichte spasticiteit
de grijpfunctie verbeteren. Een
volaire polsextensie/duimabductie
spalk is nodig bij ernstigere vormen van spasticiteit om de stand
van de pols en de duim te kunnen corrigeren. Nadeel hiervan
is, dat de sensibele feedback bij
betasten en grijpen verloren gaat.
Na botuline toxine behandeling,
na chirurgische interventie of in
geval van stijfheid van de pols- en
vingerflexoren, kan een volaire
nachtspalk voor rek van pols- en
vingerflexoren, aangewezen zijn.
Rek van spastische en/of stijve
spieren kan nodig zijn voor verbetering van functie, eventueel
na een interventie, ter verbetering
van cosmetiek of ter bestrijding
van pijn en bevordering van de
hygiëne bij een ernstige spastische
handfunctiestoornis.
CBO richtlijn

In de CBO richtlijn behandeling
van kinderen met een spastische

Cerebrale Parese hoofdstuk 4.4
effect van orthesen op ROM
kracht en tonus (www.CBO.nl),
wordt aangegeven, dat er een
niveau C bewijs is, dat minimaal
6 uur per etmaal passieve rek
afname van de Range of Motion
(ROM) van de m. triceps surae
voorkomt2. Met betrekking tot
het gebruik van armortheses
(elleboog en pols) vonden zij
geen relevante studies. In hoofdstuk 6.3 “wat is de meerwaarde
van ortheses bij de behandeling
van kinderen met een spastische
CP op vaardigheidsniveau van
de hand?” wordt als aanbeveling
gegeven dat ortheses gegeven
kunnen worden afhankelijk van
het beoogde vaardigheidsniveau
van de hand en dat deze de oefentherapie kunnen ondersteunen.
Literatuur

Ham-Kok beschrijft de meerwaarde van het gebruik van
handspalken bij kinderen met
CP als aanvulling op de neuro-

developmental treatment (NDT)
in Nederland3. Ozer en anderen
beschrijven recent een prospectieve
studie waarin neuromusculaire
elektrostimulatie, dynamische
orthese behandeling, beiden één
uur per dag, en een combinatie
van beiden, met elkaar vergeleken
wordt4. De kinderen in de combinatiegroep toonden significante
verbetering in kracht, op de
Melbourne assessment5 en in
de Zancolli classificatie6. Dit
effect hield echter slechts twee
maanden na stoppen van de behandeling aan. Wilton beschrijft
in een overzichtsartikel over gipsen orthesebehandeling, en fysiotherapie en ergotherapie bij CP
kinderen met een handfunctiestoornis een vijftal handfunctiestoornissen en de daarbij benodigde interventie7. Ook zij benadrukt
het gebrek aan bewijsvoering
door middel van clinical trials
voor deze behandelmodaliteiten,
mede veroorzaakt door de diversiteit aan handfunctieproblemen
bij kinderen met CP.
Classificatie

Figuur 1. Schematisch overzicht van het grijp- en loslaatschema volgens Zancolli: (a) patroon I waarbij actieve extensie
van de vingers mogelijk is bij minder dan 20º palmairflexie (hoek A) van de pols; (b) actieve vingerextensie is alleen
mogelijk bij meer dan 20º palmairflexie van de pols. Bij patroon II kunnen twee typen onderscheiden worden al naar
gelang met geflecteerde vingers actieve dorsaalflexie van de pols mogelijk (IIA) of onmogelijk is (IIB). (c) Patroon III:

Juist om helderheid te scheppen
in deze diversiteit van handfunctieproblemen bij kinderen met een
spastische CP is het van belang de
ernst van de handfunctiestoornis
te classificeren. Een veel gebruikte
indeling is die van Zancolli, een
handchirurg (zie fig. 1)6. Om de
afwijkende stand van de duim bij
de spastische hand te rubriceren
wordt gebruik gemaakt van de
indeling volgens House: House
type I: metacarpale adductie deformiteit, House type II: metacarpale
adductie and flexie deformiteit,
House type III: metacarpale
adductie and hyperextensie

actieve vingerextensie in niet mogelijk door zeer ernstig flexiespasme van pols- en vingerflexoren en ernstige parese

>>

van de extensoren8. Overgenomen met toestemming.
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deformiteit met instabiliteit van
het metacarpo phalangeale (MCP)
gewricht, House type IV: metacarpale adductie en metacarpale
and interphalangeale flexie deformiteit9,10.
House en Zancolli samen
gevoegd

Wilton maakt op basis van de
indeling van Zancolli en House
een eigen indeling, waarbij ze vijf
patronen onderscheidt7: patroon
I komt overeen met Zancolli I en
House I; patroon II komt overeen met Zancolli IIA en House I
of House III; patroon III komt
overeen met Zancolli IIB en
House III. Patroon II en III
volgens Wilton gaat regelmatig
gepaard met hyperextensie van
de proximale interphalangeale
(PIP) gewrichten, de zogenaamde
zwanenhals deformiteit, doordat
door de palmairflexie in de pols
de afstand tot de insertie aan de
basis van de middenphalanx van
de extensor digitorum communis
toegenomen is. Patroon IV volgens
Wilton wordt gekarakteriseerd
door polsextensie met hypertonie
van de intrinsieke handspieren.
Er is sprake van hypertonie van
de extensor carpi radialis longus
(ECRL) en brevis (ECRB) en
van de intrinsieke handspieren
met adductie en flexie van de
duim in het carpo metacarpaal
(CMC) en MCP gewricht, flexie
en adductie van de vingers in de
MCP gewrichten en hyperextensie van de vingers in de PIP
gewrichten. De ECRL en ECRB
kunnen verkort raken, waardoor
palmairflexie in de pols onmogelijk wordt. Door contractuurvorming van de intrinsieke handspieren kunnen problemen met
de huidverzorging en hygiëne
van de handpalm ontstaan. Het
grootste functionele probleem
is, dat de hand niet geopend
kan worden. De duim vertoont
meestal een House IV deformiteit. Patroon V is vuistvorming
van de hand met polsflexie of
polsextensie. Dit is de ernstigste
deformiteit met hypertonie en
contractuurvorming van spieren

en geassocieerd bindweefsel.
Problemen in de huid- en nagelverzorging treden frequent op.
Ervaringen met spalken

In een eerdere studie en natuurlijk in de dagelijkse praktijk, hebben de beide auteurs ervaring
opgedaan met orthese gebruik
bij kinderen met een unilaterale
spastische handfunctiestoornis11.
Ook in de toekomstige multicenter BoBiVa (Botuline toxine
Bimanuele Vaardigheden) studie
zal met dit concept gewerkt worden. Hierbij wordt uitgegaan van
de indeling volgens Zancolli.

fig. 2

De nachtspalk

Er wordt gebruik gemaakt van
een nachtspalk voor rek van
de collagene structuren. Deze
orthese is als volgt opgebouwd:
de elleboog in maximale supinatie minus 10-20 graden, en in
lichte flexie ongeveer 30-50
graden; de hand in functionele
stand met ongeveer 45 graden
dorsaalflexie in de pols, 80 graden
flexie in de MCP-gewrichten en
lichte flexie in de PIP- en DIPgewrichten; de duim in abductie/
oppositiestand. De lengte spalk
gaat tot 2/3 deel van de bovenarm met de hand geheel erin. De
spalk moet 6 tot 8 uur gedragen
worden. Het is een volaire spalk,
deze wordt gezwachteld om de
druk te verdelen. Zonodig kan
de spalk aangepast worden aan
de nieuw behaalde stand.
Overdag functioneel

Overdag worden functionele
spalken gebruikt, afhankelijk
van Zancolli en House classificatie worden de verschillende
ortheses voorgeschreven. Het
is de bedoeling dat pols, vingers
en duim in functionele stand
gepositioneerd worden of dat
hiernaartoe gewerkt wordt.
De handpalm, vingers en duim
worden voor zover mogelijk voor
een deel vrij gelaten om te kunnen grijpen. Een cockup spalk
(volair), dorsale spalk, of alleen
duimspalk behoort tot de mogelijkheden.

fig. 3

fig. 4

Cockup of dorsaal?

Overwegingen om voor een
cockup spalk of juist een dorsale
spalk te kiezen, zijn:
Cockup spalk (fig. 2): de pols
is beter te corrigeren bij grote
problemen met dorsaalflexie van
de pols, bij een hoge tonus van
de palmairflexoren van de pols.
Deze is geschikt om grof grijpen
te oefenen en om ulnairdeviatie
tegen te gaan. Dorsale spalk
(fig. 3): de sensibiliteit en de
tactiele feedbackmogelijkheden
blijven behouden. Deze orthese
13

is meer geschikt om de grijpfunctie te trainen, om fijnere grepen
te oefenen. De duim is beter te
corrigeren met dit type orthese.
Om voldoende duimabductie te
verkrijgen kan gebruik gemaakt
worden van een ingebouwde duimabductie in een volaire spalk, een
speciale band voor duimabductie
bij een dorsale spalk of een semidynamisch spalkje volgens McKie
(www.McKiesplints.com) (fig. 4).
>>
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Rek van pronatoren

Gebrek aan actieve supinatie
mogelijkheid en hypertonie van
de pronatoren is een vaak voorkomend probleem bij kinderen
met een spastische handfunctiestoornis. In de nachtspalk wordt
voor zover mogelijk gewerkt aan
rek van de pronatoren. In de
functionaliteit overdag is het
lastig hier met een orthese iets
aan te doen, omdat dit vaak te
zeer beperkend is. Eventueel valt
een McKie supinatieband, te
bevestigen aan het duimspalkje,
te overwegen. Materialen waarvan de ortheses gemaakt kunnen
worden zijn: orthoplast® of orfit®,
softcast (kunstgips), eventueel
met versteviging, of neopreen.
Orthese bij Zancolli I

Bij Zancolli I wordt geen lange
nachtspalk gebruikt, eventueel
wel een pols- en duimspalk.
Voor overdag wordt meestal een
dorsale spalk (kaasschaaf spalk)
voor dorsaalflexie pols gebruikt,
incidenteel is een cockup spalk
nodig voor eventueel tegengaan
ulnairdeviatie, een duimabductiespalkje kan bruikbaar zijn.
Deze ortheses worden meestal
alleen thuis of in de klas gedragen en worden zo snel mogelijk
afgebouwd. Soms wordt tijdelijk
in de therapie een orthese gebruikt. Een duimspalkje b.v.
semi-dynamische spalk McKie,
kan voor langere tijd nodig zijn.
Orthese bij Zancolli IIA

Bij Zancolli IIA is een lange nachtspalk met de gehele arm en hand
erin om elleboogextensie, supinatie,
dorsaalflexie pols, duimabductie
en vingers in lichte flexie te bevorderen, geïndiceerd. Eventueel kan
na enige tijd of bij een lichtere
aandoening alleen een onderarm
en hand spalk volstaan om dorsaalflexie van de pols en duimabductie
te bevorderen en ulnairdeviatie
van de pols tegen te gaan. Voor
overdag is cockup spalk eventueel
met duimbandje nodig, soms is
een dorsale spalk (kaasschaafspalk)
voldoende. Het kan zijn dat na
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enige tijd alleen een duimspalkje
(McKie) eventueel met supinatieband gebruikt kan worden. Bij
een zwanenhals deformiteit van
de vingers kunnen Silverring
splints aan de orde zijn.
Orthese bij Zancolli IIB

Kinderen met een Zancolli IIB
handfunctiestoornis hebben altijd een lange nachtspalk nodig
met gehele arm en hand erin
(zie Zancolli IIA). Voor overdag
wordt een cockupspalk met
duimbandje en zo nodig een
randje tegen ulnairdeviatie van
de pols gebruikt. De spalk wordt
tijdens de therapie afgebouwd,
tijdens activiteiten in de klas of
thuis blijft de spalk aan. Ook hier
kunnen indien nodig bij zwanenhals deformiteit van de vingers
Silverrings gebruikt worden.
Orthese bij Zancolli III

Voor de kinderen met een handfunctiestoornis Zancolli III of
Wilton type IV en V is het doel
van orthesebehandeling vooral
betere verzorgingsmogelijkheden
en preventie van toename van
deformiteit. Hiervoor worden
meestal nachtspalken gebruikt.
Bij kinderen met een spastische
tetraparese kan een dagspalk
geïndiceerd zijn om bediening
van bij voorbeeld een elektrische
rolstoel of communicatie apparatuur mogelijk te maken.
Conclusie

Een orthese moet ondersteunend
werken naar het hele behandelprogramma toe en doelen dienen
zorgvuldig bepaald te worden met
afweging van voor- en nadelen.
Het dragen van een (nacht)spalk
moet opgebouwd worden. Er moet
gecontroleerd worden of er geen
drukplekken of anderszins pijnklachten ontstaan. Bij transpiratie kan een katoenen absorberend
kousje gebruikt worden. Bij inslaapproblemen ten gevolge van
de nachtspalk moet snel overleg
met de therapeut plaatsvinden bijvoorbeeld over een andere slaaphouding; een gestoorde nachtrust mag niet het gevolg zijn.
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De behandeling van primaire traumatische
patella luxatie, tapeverband versus gips
Patella luxaties komen in Nederland tussen de 5,8 en 7 keer per 100.000 per jaar voor, dit zijn zeker 928 luxaties
per jaar. Daarbij bestaat de populatie voornamelijk uit adolescenten en in het bijzonder vrouwen. Met de leeftijd
nemen ook de luxaties af. Het merendeel van de luxaties ontstaat tijdens sportbeoefening en betreft een indirect
trauma, waarbij de patella in laterale richting luxeert. Een patella luxatie in mediale richting komt voor, maar
de oorzaak ligt dan meestal bij eerdere operaties(1). In de afwezigheid van onderliggende sporingsproblemen van
de patella in de trochlea of instabiliteit(1) is er geen reden om primair een operatieve ingreep te plannen en kan
de luxatie conservatief behandeld worden door o.a. immobilisatie middels een loopkoker of tape verband(2).
Vooralsnog is het onduidelijk wat op lange termijn de effecten zijn van het gebruik van deze beide technieken of
wat de verschillen zijn tussen beide behandelingen. Daartoe werden patiënten met een primaire patellaluxatie
gerandomiseerd voor een prospectief gecontroleerde trial, om het verschil te evalueren tussen beide conservatieve
behandelingsmogelijkheden. Op korte termijn ten aanzien van patiënt comfort en algemeen dagelijks functioneren,
en na één jaar om instabiliteit, pijn en re-luxatie in kaart te brengen.
Is immobilisatie nadelig
voor herstel?

Het merendeel van studies over
conservatieve behandelingsmethoden van acute patella luxatie is
retrospectief en bestaat uit heterogene patiënt groepen. Het is
bekend dat bijna de helft van
patiënten na een patella luxatie
beperkingen overhoudt ten
gevolge van het trauma(3). De
conservatieve therapie bestaat
uit immobilisatie, soms tot zeven
weken, gevolgd door drie maanden intensieve fysiotherapie(5,6,7).
Deze duur van immobilisatie kan
een beperkende factor zijn en het
herstel beletten, waardoor de niet
operatieve behandeling faalt.
Deze hypothese wordt gesteund
door onderzoek dat bevestigt dat
immobilisatie een negatief effect
heeft op peessterkte, gewrichtskraakbeen en de aanhechting
van ligamenten verzwakt(8,9,10).
Klinische studies bevestigen bovendien dat er een significante toename is van quadricepsatrofie bij
immobilisatie na knie trauma(11).
Om te onderzoeken of de nadelen van immobilisatie voor het
kniegewricht voorkomen kunnen
worden, terwijl toch gezorgd kan
worden voor afdoende stevigheid
post trauma, vergeleken we een
tapetechniek met gipsimmobilisatie. De tape techniek, welke specifiek de patella immobiliseert,
geeft 30º tot 40º flexie vrijheid.

Patiënten en Methode

Patiënten, die een primair geobjectiveerde patellaluxatie doormaakten, zonder eerder klachten
of trauma aan beide knieën te
hebben gehad, werden geïncludeerd. Omwille van medisch
ethische gronden en informed
consent van de patiënten kwamen
patiënten ouder dan 18 jaar in
aanmerking voor deze studie.
Na een power analyse bleek dat
voor deze pilot 20 patiënten
nodig waren om middels een
Short Form (SF)-36(12) en
Lysholm(13) score statistisch
significante uitspraken te kunnen doen over beide behandelingsopties. Een incongruentie
van de patella ten opzichte van
het femur na patellaluxatie werd
beschouwd als een operatie indicatie. Deze incongruentie kan
het resultaat zijn van een kraakbeenletsel of aanhoudende laterale subluxatie. Daarbij dient de
anatomische afwijking, die de
instabiliteit veroorzaakt gecorrigeerd te worden om tot een
bevredigend resultaat te komen.
Geen van de geïncludeerde
patiënten kwam in aanmerking
voor een operatieve ingreep.
Direct post trauma werden alle
patiënten behandeld, na een uitvoerig lichamelijk onderzoek van
beide knieën, met een drukverband en L-spalk voor een week.
Als trombose profylaxe kregen
16

beide groepen voor randomisatie
nadroparine (fraxiprine®,2850E)
gedurende deze week. Om het
subjectieve welbevinden en de
kniefunctie te objectiveren, werd
een SF-36(12) en een Lysholm(13)
score afgenomen. Een week na
het trauma werden patiënten
gerandomiseerd voor een behandeling met een loopkoker of een
tape behandeling (fig. 1.) welke
30° tot 40° flexie toe laat, gedurende een periode van 5 weken.
Röntgen foto’s werden direct
na de repositie gemaakt van de
primaire patella luxatie: antero
posterieure en laterale opname
van de index knie, in een belaste
extensie positie met de quadriceps
ontspannen. Malalignment werd
geanalyseerd door middel van een
techniek voor het eerst beschreven
door Maldague and Malghem(14),
(later gemodificeerd door J.Y.)
Dupont(15) die gebruik maakt
van laterale knie opname ter evaluatie van “external patellar tilt”.
Beide knieën van patiënten werden onderzocht met de contralaterale knie als uitgangspunt. De
Loopkoker en de tape behandeling werd door een professionele
gipsmeester gecontroleerd in week
twee, drie en vier. Zes weken na
patella luxatie werd het gips of de
tape verwijderd en kon gestart
worden met intensieve quadricepstraining(10,11,14,15) met een
fysiotherapeut volgens eenzelfde

protocol. Deze bestond uit isometrische en isotonische oefeningen,
om de mm. quadriceps en met
name de M.Vastus medialis te
trainen(16-19). Om de kwaliteit van
leven te scoren werden patiënten
gevraagd een SF-36 vragenlijst in
te vullen. Om subjectieve bevindingen en de objectieve status te
scoren werd gebruik gemaakt van
een Lysholm score. Beide vragenlijsten werden afgenomen na 1
week, 7 weken, 13 weken en na
1 jaar na behandeling en retrospectief voor de patella luxatie.
Het lichamelijk onderzoek omvatte: kniefunctie, stabiliteit en
quadricepsatrofie.
Resultaten

In totaal werden over een periode
van drie jaar twintig patiënten
gerandomiseerd voor een van de
twee behandelingen. Één patiënt
welke middels loopgips werd behandeld werd gedurende followup niet teruggevonden. Van alle
andere 19 patiënten, groep A
(tape behandeling): 6 mannen en
4 vrouwen met een gemiddelde
leeftijd van 26 jaar; groep B (loopkoker behandeling): 6 mannen
en 3 vrouwen met een gemiddelde
leeftijd van 29 jaar, was het wel
mogelijk een volledige set data
te verkrijgen. Er traden in beide
groepen geen re-luxaties op.
>>
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Gedurende follow-up werd een
significant betere Lysholm score
gezien voor groep A (tape) na 6
weken (grafiek 1) wat statistisch
significant is bij 6 en 13 weken
(tabel 1). Bovendien was de gemiddelde kniefunctie beter in
groep A in week 6 en 13 dan
voor groep B. Daarnaast was
de quadriceps atrofie in week 7
voor groep A minder vergeleken
met groep B.
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Bestuur

Terugkijkend op een leuke en leerzame dag bij de firma Spronken
kom ik tot de conclusie dat onze
vereniging het niet slecht doet.
● We maken goede vorderingen
met het college ziekenhuis
opleidingen.
● Er is een hoge betrokkenheid
van de leden gezien het ledenaantal.
● Financieel staan we er niet
slecht voor.
● De opleiding krijgt voldoen
de aanmeldingen.
● Geen contributieverhoging
dit jaar.
● Interessante aanbieding van
een duo-lidmaatschap met
de Unie Zorg en Welzijn en
wanneer u dit via uw bruto

●

●

salaris betaald bent u nog
goedkoper uit.
De afgelopen tijd leuke
mogelijkheden gehad om
extra kennis op te doen in
Zwitserland, Duitsland en
tijdens de bijscholing in
Nederland.
De website functioneert
steeds beter.

Waar het helaas wat minder gaat
is bij het visiteren, het lijkt er op
dat collegae het eerder bedreigend
vinden dan een kans om hun
werkplek te verbeteren. Je krijgt
immers met het visitatie rapport
een prachtig instrument in handen
om eindelijk die aanpassingen te
kunnen doen waar je al zo lang
om zeurt bij je leidinggevende.

Dus geef je op om gevisiteerd te
worden of nog beter als je eens
in de keuken van een ander wilt
kijken geef je dan op als visiteur.
Er zijn plannen om volgend jaar
weer een congres te organiseren,
er staat een congres in de steigers
bij onze Belgische collega’s en het
ZWOT organiseert op 5 oktober
zijn lustrum congres.
Maak gebruik van deze mogelijkheden om kennis op te doen en
uw collegae weer eens te zien.
Groeten uit UMCLeiden,
Ron Groenewegen
Secretaris VGN
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Veranderingen in de contributie-inning
Tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 24 maart
2007 is het nieuwe reglement ten
aanzien van de contributie-inning
door de leden goed gekeurd.

Wat is er veranderd?
Acceptgiro verdwijnt vanwege
voortschrijdend gebruik van
internet - en telebankieren door
de leden. Bijkomend voordeel
is de besparing in kosten en tijd.
● Automatische incasso wordt
de enige betalingsmogelijkheid
voor alle nieuwe leden die zich
per april 2007 aanmelden.
●

Vanuit de schoolbanken

●

Indien een lid 2 of meer jaren
niet aan de contributieplicht
heeft voldaan en er niet wordt
overgegaan tot betaling, kan
hij/zij als lid van de VGN
worden geroyeerd.

Wat blijft gelijk?
● Hoogte van de contributie
voor leden, aspirant-leden en
aangeslotenen.
● Invullen van een machtigingskaart voor automatische incasso
blijft ? 5,00 korting opleveren
voor alle leden en 2,50 voor alle
aspirant-leden en aangeslotenen.

De ingrediënten van een goede praktijkopleiding

In principe mag elk ziekenhuis een gipsverbandmeester opleiden als aan een aantal eisen wordt voldaan.
Het uitgangspunt van deze eisen is om de kwaliteit van de praktische opleiding vast te leggen en te waarborgen.
Opleiden is een serieuze bezigheid en is een investering. Dit betekent dat het ziekenhuis zijn verantwoordelijkheid
neemt en zorgt voor een goed leerklimaat. In dit artikel worden een aantal aspecten belicht die van belang zijn
voor het praktische gedeelte van de opleiding.
De cursist

De cursist is een BIG geregistreerde verpleegkundige of fysiotherapeut. De minimumaanstelling is
verhoogd naar 24 uur per week.
De ervaring is dat een aanstelling
van 18 uur per week te weinig is
om de vaardigheden spoedig aan
te leren. Feitelijk zijn dit de enige
eisen die aan de cursist worden
gesteld.

Een goede cursist
Maar welke factoren spelen er
mee om te zorgen dat de cursist
ook zijn diploma haalt? Het
begint met het insturen van een
goede cursist! Dit lijkt een open
deur, maar de afgelopen jaren
zijn meer cursisten afgevallen
door de praktijk dan door het
niet behalen van de theorie.
Maak dus veel werk van de solli18

citatie. Bespreek in het team wat
voor soort gipsverbandmeester
jullie willen. Is een slimme cursist een bedreiging of juist een
aanvulling? Overleg met P&O
over het belang van een assessment. Laat de sollicitant een
dag meewerken; dit levert vaak
inzicht op hoe een cursist de
patiënten benaderd, samenwerkt
en nieuwe dingen oppikt.

Daarnaast moet de cursist beseffen dat de opleiding tot gipsverbandmeester ook theoretisch
een pittige opleiding is waarnaast
“kennisniveau” ook zelfstandig
leren, doorzettingsvermogen en
de belangrijkste eigenschap
motivatie van belang zijn voor
het behalen van de eindstreep.
Kortom: besteed veel werk aan
de uiteindelijke keuze van de >>
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De voorwerkperiode
De VGN wilde graag een verplichte voorwerkperiode als eis
opnemen, maar het CZO vond
dit de verantwoordelijkheid van
de instelling.
Toch is het erg handig om een
voorwerkperiode te hanteren:
zowel van de cursist als de gipskamer kan men kijken of de
verwachtingen overeenkomen.
De werkbegeleiding

De cursist staat nooit alleen op
de werkvloer
Er is geen enkele opleiding waar
een cursist alleen staat tijdens
zijn opleiding. Een cursist behoort onder toezicht te werken
en te leren. De aanwezigheid
van een gediplomeerde collega
(evt. op de achtergrond) is hierbij vereist. De formatie moet uit
minimaal 1.5 FTE gediplomeerde
gipsverbandmeesters bestaan om
alle werkdagen van het jaar aan
deze eis te kunnen voldoen.
De verwachting is dat verreweg
de meeste ziekenhuizen aan deze
eis kunnen voldoen.
Het aantal gediplomeerden is
groter dan het aantal cursisten
Begeleiden kost inzet en tijd.
Meer cursisten dan gediplomeerden gaat ten koste van de kwaliteit van de begeleiding. Deze eis
is conform de andere CZO aangesloten opleidingen.
De werkbegeleider is minstens
2 jaar gediplomeerd
Net als bij het behalen van een
rijbewijs geldt dat inzicht en
vaardigheid zich in de loop van
de jaren ontwikkelen. Maar naast
het vaktechnische gedeelte is de
motivatie om te begeleiden minstens zo belangrijk. Wat maakt
een gipsverbandmeester tot een
goede werkbegeleider? Het aantal
jaren werkervaring is geen garantie om een goede werkbegeleider
te zijn en de ‘oudste in jaren’ is

niet automatisch de aangewezen
werkbegeleider. De werkbegeleider moet gemotiveerd zijn om
het begeleiden serieus op te pakken in plaats van er even bij te
doen. De visie op onderwijs en
de wijze waarop dit wordt uitgewerkt zijn in de loop van de tijd
verandert. Als werkbegeleider
moet je hiervan wel op de hoogte
zijn. Kun je de motivatie opbrengen om inspirerend te zijn?
Misschien is het volgen van een
cursus werkbegeleiding een goede
aanvulling op je competenties.
De verantwoording van de
instelling
De VGN wilde in de onderhandelingen graag de harde eis opnemen
dat de werkbegeleider verplicht
was om een aanvullende cursus
werkbegeleider te volgen. Dit is
helaas niet gehonoreerd. Het
CZO is van mening dat het op
zich verstandig is om deze cursus
te volgen, maar vindt het de verantwoording van de instelling
om dit zelf te regelen. Ook de
aanwezigheid van een praktijkbegeleider bij officiële gesprekken wilde de VGN als harde eis
opnemen. Praktijkbegeleiders
hebben de opleiding en ervaring
om cursisten te begeleiden.
Misschien zijn niet bekend met
immobilisaties, maar problemen
op de werkvloer zijn overal hetzelfde. Daarom is het handig om
zo iemand bij de gesprekken te
hebben. Het CZO is van mening
dat ook dit niet verplicht gesteld
kan worden. De aanwezigheid
van een praktijkbegeleider is verstandig, maar het blijft de verantwoording van de instelling.
Het aanbod en
frequentie van een
aantal verrichtingen

De Nederlandse gipsverbandmeester is een breed opgeleidde
professional. Het CZO heeft op
basis van het beroepsdeelprofiel
en de verschillende functiebeschrijvingen (FWG en Fuwavaz)
de eindtermen beschreven.
Dit zijn vaardigheden die de
gipsverbandmeester uitvoert.

Dit houdt in dat aan het einde
van de opleiding de cursist de
volgende vaardigheden beheerst.
Van elke eindterm is een kenmerkende vaardigheid beschreven
die behaald moet worden.
In schema 1 staan vaardigheden
beschreven die de cursist aan het
einde van de opleiding moet
beheersen. Het aanbod van de
gipskamerverrichtingen moet
breed genoeg zijn om deze eindtermen te behalen. Naast de
“normale” applicaties gaat het
verder om de volgende concrete
handelingen
De verrichting hoeft niet speciaal
op de gipskamer voor te komen.
schema 1
● U- spalk Humerus
● Humerusbrace vlgs Sarmiento
● Flexie- extensiegips elleboog
● Flexie- extensie knie
● Tibiabrace vlgs Sarmiento
● Lumbaal 2- punt corset
● Thoracaal 3- punt corset
● Corset met pijp/ bekken-

been gips
● Diabetische voet
● Gipsbroek kinderen
● Redressie contracturen kinderen
● Dynamische handspalken
● Stomp(gips)verband na

amputatie
● Wondbehandeling vlgs

WCS- richtlijn
● Verwijderen externe fixateur/

K- draad (assisteren bij)
● Reponeren van fracturen

(assisteren bij)

Een ziekenhuis kan aangeven dat
de cursist deze vaardigheid kan
behalen op een andere afdeling
binnen de eigen instelling: bijv.
dynamische spalk bij ergotherapie, tapen bij de fysiotherapie,
assisteren bij reposities op de
SEH. Het gaat er om dat de
cursist de vaardigheid beheerst
en niet een paar keer heeft
gezien. Indien een verrichting
niet of onvoldoende voorkomt
dan moet dit behaald worden
dmv een externe stage.
De cursist gaat naar een ander
ziekenhuis om deze specifieke
verrichting aan te leren op
beheersniveau. De externe stage
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beoordeelt de cursist of deze
vaardigheden aan het einde
van de stage ook daadwerkelijk
beheerst. Bij een onvoldoende
vindt verlenging plaats van de
stage. Indien de cursist aan het
einde van de opleiding deze
vaardigheden niet beheerst, kan
geen erkenning van het diploma
worden verleend. Als de cursist
de vaardigheden kan behalen
in het eigen ziekenhuis vindt er
geen externe stage plaats. Het
ziekenhuis is natuurlijk vrij om
de cursist op snuffelstage te sturen.

VereniGingsNieuws

cursist. Het is voor iedereen erg
jammer als de cursist het
diploma niet behaald.

Meer informatie over het CZO
en de aangesloten opleidingen
kunt u vinden op
www.ziekenhuisopleidingen.nl

LOG actueel

In juni vindt er overleg plaats
tussen de vakdocenten,
Opleidingscommissie VGN
en Antoinette Brandenburg
om, waar nodig, de opleiding
aan te passen aan de CZO- eisen.
In het volgende nummer hopen
wij concrete informatie te kunnen
geven.
In maart heeft Marcha van Gent
(LOG 2004, VU Amsterdam)
haar diploma behaald.

De cursisten van de LOG 2005
hebben hun externe stage gelopen
en leggen nu de laatste hand aan
hun onderzoek. Een aantal cursisten van de LOG 2006 herkansen
in mei en juni hun toetsen van
het 1e jaar. Wij wensen hen veel
succes.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt,
voorzitter opleidingscommissie
VGN
r.vanderlugt@erasmusmc.nl
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De actieve neuro-osteo-arthropathie ofwel
Charcotvoet bij diabetes patiënten;
Een complex voetprobleem met multidisciplinaire oplossingen
In Nederland zijn naar schatting 500.000 diabetespatiënten waarvan 85%-90% met type 2.1 Uit onderzoek
is gebleken dat in een academisch ziekenhuis zestig procent van de diabetespatiënten een verhoogd risico loopt
op het ontwikkelen van diabetische voetcomplicaties.2 Uit de dagelijkse praktijk is van de diabetische voetcomplicaties het voetulcus het meest bekend. Wanneer een diabetische voet met een voetulcus plotseling rood,
warm en gezwollen wordt moet men denken aan een osteomyelitis of een actieve neuro-osteo-arthropathie
(Charcotvoet).3 Een actieve neuro-osteo-arthropathie wordt daarbij als diagnose nog wel eens gemist of te laat
gesteld. Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden van ons multidisciplinaire spreekuur voor diabetespatiënten
met voetproblemen in het Academisch Medisch Centrum, willen wij de diagnostiek en de behandeling van dit
specifieke voetprobleem bij diabetespatiënten met u bespreken.
Casuïstiek

Casus A
Patiënt A betreft een 56 jarige man met
diabetes mellitus type 2 sinds 1994 met een
polyneuropathie aan beide onderbenen. Hij
werd in mei 2004 voor een second opinion
verwezen naar ons spreekuur via een revalidatiearts elders. De man had tijdens een
wandelvakantie in mei 2003 een wond
gekregen aan de onderzijde van zijn rechter
middenvoet en had opgemerkt dat zijn voet
dik werd en doorzakte. Terug in Nederland
kreeg hij een afneembare gipsschoen gedurende vier weken en vervolgens werden in
september hoge orthopedische schoenen
voorgeschreven. De wond genas niet en er
waren regelmatig periodes van toenemende
roodheid, zwelling en verhoogde temperatuur waarvoor de patiënt antibiotica kreeg
voorgeschreven op verdenking van erysipelas.
In verband met de persisterende wond werd
hij naar ons doorgestuurd.
Wij zagen een adipeuze man met een gestoorde
protectieve sensibiliteit aan de onderbenen
(10 grams Semmes Weinstein Monofilamententest). De rechter middenvoet was warme, rood
en gezwollen met plantair een ulcus (fig. 1a
en 1b). De bevindingen bij het lichamelijk

onderzoek pasten bij een actieve neuro-osteoarthropathie. De röntgenfoto’s lieten een
laterale verplaatsing zien van de metatarsalia
in het Lisfranc gewricht, een fractuur van
basis metatarsale II en osteopenie. Er werd
gestart met een behandeling met total-contact casting (onderbeenloopgips) en gebruik
van elleboogkrukken. Er vond wekelijks wisseling van het gips en wondcontrole plaats en
er werden bisfosfonaten, calciumcarbonaat
en vitamine D voorgeschreven. De wond
sloot geleidelijk in 7 maanden, waarna hij
direct overging op het dragen van nieuw,
orthopedisch schoeisel. Controle röntgenfoto’s lieten een normalisatie zien van de
botstructuur met een vermindering van de
osteopenie.
Casus B
Patiënt B is een 58 jarige man met diabetes
mellitus type 2 sinds 1992 met een polyneuropathie van beide onderbenen. In december
2002 merkte hij dat zijn linker mediale voetgewelf inzakte en meldde dit in mei 2003
terloops toen hij bij de huisarts kwam voor
zijn reguliere diabetes controles. Hij werd
doorverwezen naar een podotherapeut voor
een therapeutische inlay. Echter, de podo-

therapeut adviseerde de huisarts om de patiënt
direct door te verwijzen naar ons spreekuur.
De huisarts liet hierop de patiënt zelf een
afspraak maken waarop wij de patiënt in
augustus 2003 zagen.
Wij zagen een man met een warme, gezwollen,
transpirerende linkervoet met een ingezakt
lengtegewelf passend bij een actieve neuroosteo-arthropathie. Op de röntgenfoto was
een divergerende luxatie te zien van het
Lisfranc gewricht met verplaatsing van metatarsale II-V naar lateraal en metatarsale I naar
mediaal. Ter hoogte van het Lisfranc gewricht
waren multiple subcorticale lucenties in het
bot zichtbaar passend bij botresorptie met
sclerosering. Lateraal van metatarsale III en
IV waren uitgebreide periostreacties te zien
(fig. 2). Er werd gestart met onbelast totalcontact casting, mobiliseren met behulp
van elleboogkrukken en frequente controles.
Aanvankelijk met wekelijks en later tweewekelijks wisseling van het gips. Geleidelijk
aan werd de voet minder warm en gezwollen.
Controle foto’s lieten een normalisatie van de
botstructuur zien met een toegenomen kalkhoudendheid (fig. 3). Na 6 maanden gips is
patiënt direct orthopedische schoenen gaan
dragen.
Casus C
Patiënte C is een 53 jarige, Surinaamse
vrouw met diabetes mellitus type 2 sinds
1991 met een ernstige polyneuropathie van
de onderbenen en een nierinsufficiëntie.
In september 2003 werd zij na overleg met
de huisarts, op de spoedeisende hulp gezien
vanwege het geleidelijk ontwikkelen van een
spitsvoet. Twee weken eerder had zij, mogelijk na een inversietrauma, een warme, dikke

Figuur 1a en 1b. De warme, rode en gezwollen voet van patiënt A met een doorgezakt lengtegewelf en

>>

een ulcus plantair ter hoogte van de middenvoet.
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er een mediale luxatiestand te zijn van het
bovenste spronggewricht en een fractuur
van de mediale malleolus (fig. 4).

een wond plantair. Een maand tevoren had
hij nieuwe orthopedische schoenen gekregen
waarmee hij wekelijks op controle kwam
maar waarin sinds drie dagen aan de voet
blaren waren ontstaan. Röntgenfoto’s lieten
een reeds bekende Lisfranc luxatie en een
geconsolideerde midschacht fractuur van
metatarsale II zien (fig. 5a en 5b).

Figuur 2. Röntgenfoto van patiënt B met daarop
een divergerende luxatie van het Lisfranc gewricht
met verplaatsing van metatarsale II-V naar lateraal en van metatarsale I naar mediaal. Multiple
subcorticale lucenties in het bot passend bij botresorptie met sclerosering, Uitgebreide periostre-

Figuur 4. Röntgenfoto van patiënt C laat een

acties ter hoogte van het Lisfranc gewricht late-

mediale luxatiefractuur zien van het bovenste

raal van metatarsale III en IV.

spronggewricht en een fractuur van de mediale
Figuur 5a ▲

malleolus.

Figuur 3. De controle- röntgenfoto van patiënt B
laat na vier maanden een normalisatie van de
botstructuur zien met een toegenomen kalkhoudendheid.

gezwollen rechtervoet en onderbeen gekregen
waarop ze was blijven doorlopen. Sinds vier
jaar was zij bekend op ons spreekuur vanwege
een recidiverend voetulcus. Regelmatig verscheen zij (vanwege financiëel-sociale omstandigheden) niet op haar afspraken.
In eerste instantie werd zij opgenomen op
de afdeling Inwendige Geneeskunde met een
standsafwijking van het rechteronderbeen,
ulcera aan beide voeten en een diabetische
nefropathie. De bevindingen bij het lichamelijk onderzoek pasten bij een actieve neuroosteo-arthropathie. Röntgenologisch bleek

Toen conservatief behandelen niet mogelijk
bleek werd als ultieme poging gekozen voor
een arthrodese van het bovenste spronggewricht. Postoperatief werd gestart met
total-contact casting en met wekelijkse
wondcontroles door ons op de gipskamer,
werd zij ontslagen naar huis.
Vier maanden later meldde patiënte zich
op de spoedeisende hulp met een warm,
gezwollen, rood rechteronderbeen met een
pussende wond pretibiaal. Wondkweken
waren positief voor groep G Haemolytische
Streptokokken. Röntgenologisch was er forse
subcutane gasvorming zowel ventraal als lateraal van het distale onderbeen en ter hoogte
van het bovenste spronggewricht te zien. Na
exploratie van de rechter enkel werd vanwege
een necrotiserende fasciitis besloten om over
te gaan tot een onderbeenamputatie. Er werd
gestart met antibiotica en nabehandeling
vond plaats in een revalidatiecentrum.
Casus D
Patiënt D is een 60 jarige man met diabetes
mellitus type 2 sinds 1987 met een polyneuropathie van de onderbenen. Sinds 1,5 jaar
was hij bekend op ons spreekuur met een tot
rust gekomen, gedeformeerde, neuro-osteoarthropathische voet. In oktober 2003 werd
hij op de spoedeisende hulp gezien door de
dienstdoende chirurg (die de patiënt niet
kende), met een lokaal warme, gezwollen
voet ter plaatse van een rocker bottom met
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Figuur 5b ▼

Figuur 5a en 5b. Röntgenfoto´s van patiënt D met
daarop een ernstig gedeformeerde rocker bottom
voet (figuur 5b) met een luxatie van het Lisfranc
gewricht en een geconsolideerde midschacht
fractuur van metatarsale II.

Wegens een klinische verdenking op abcesvorming en osteomyelitis werd de voet geïncideerd en werd er gestart met intraveneuze
antibiotica. Bij exploratie werd echter geen
pusvorming of infiltraat gezien. De bevindingen bij het lichamelijk onderzoek samen met
de röntgenfoto’s pasten retrospectief gezien
echter bij een reactivatie van een neuro-osteoarthropathie. De orthopedische schoenen
werden aangepast, hij kreeg elleboogkrukken
en er volgde controle op het multidisciplinair
diabetisch voeten spreekuur. De incisiewond
genas niet waarna werd overgegaan tot totalcontact cast behandeling (ruim 13 maanden).
Hierna werd weer direct overgegaan op
orthopedische schoenen.
>>
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Diagnostiek

Behandeling

De actieve neuro-osteo-arthropathische voet
of Charcotvoet bij een diabetespatiënt presenteert zich zoals in de bovenstaande casuïstiek
beschreven, als een plotseling ontstane, meestal
pijnloze, warme, rode, van vorm veranderende
voet bij een polyneuropathie. Vaak is er een
(minimaal) trauma in de voorgeschiedenis.5
Röntgenologisch kunnen er aanwijzingen
zijn voor osteopenie, botresorptie, sclerosering, periostreactie en (luxatie) fracturen.6-10

Immobilisatie door middel van total-contact
cast (onderbeenloopgips) is de aangewezen
behandeling voor een actieve neuro-osteoarthropathie van de voet.4,8-10 Een gipsbehandeling duurt lang en is tijdrovend waarbij
ervaring met het aanleggen van het gips
essentieel is voor een maximale ontlasting
van de voet door optimale drukverdeling.
De lange duur van de behandeling komt
waarschijnlijk voort uit de slechte kwaliteit
van het bot. Uit onze praktijk blijkt dat de
kans op complicaties zoals infectie en abcesvorming bij het ingipsen van een neuropathische voet met een ulcus, klein is. Frequente
controles en wondverzorging tijdens het
wekelijks wisselen van het gips zijn belangrijk
evenals het verder ontlasten van de voet door
twee elleboogkrukken. Dit laatste is vooral
van belang om de contralaterale voet te
beschermen. Patiënten moeten hierover
duidelijke instructies krijgen. De duur van
de behandeling wordt bepaald door het afnemen van de ontstekingsverschijnselen en
het verbeteren van het beeld op röntgenfoto’s
tijdens follow-up. Verbetering van het radiologische beeld ziet men door een terugkeer
van de normale botstructuur met een afname
van de botresorptie en de osteopenie. Er is een
toename van botreparatie met uiteindelijk
sclerose en/of ankylosevorming (patiënt B).
De neuro-osteo-arthropathie wordt vervolgens inactief genoemd waarna de (al tijdens
de gipsbehandeling) op maat gemaakte orthopedische schoenen direct moeten worden
gedragen.4,8,10,13

Een actieve neuro-osteo-arthropathie van
de voet is klinisch en radiologisch moeilijk
te onderscheiden van osteomyelitis vooral
als er ook een ulcus aanwezig is.3,13 Hierdoor
wordt deze diagnose regelmatig gemist of
verlaat gesteld zoals blijkt uit de beschreven
casuïstiek. Dit kan leiden tot onnodige
behandeling van een vermeende infectie
of een vertraagde start van een adequate
behandeling. Men moet de ziektegeschiedenis van de desbetreffende voet vaak langer
kennen en ervaring hebben met deze pathologie. Aanvullend onderzoek zoals bezinking,
C-reactive proteïn of röntgenfoto’s geeft vaak
onvoldoende informatie. 3 MRI onderzoek
kan helpen bij het differentiëren tussen
osteomyelitis en neuro-osteo-arthropathie
waarbij de radioloog ervaring moet hebben
met deze problematiek. Osteomyelitis geeft
een laag signaal op een T1-gewogen opname
en een verhoogd signaal op: T2 gewogen
opname, een (T) STIR opnames en een
vet-suppresie opname. Na intraveneus
contrast toediening ziet men aankleuring
van het betreffende bot. 3 De lokalisatie
van de radiologische afwijkingen is van
belang om te kunnen differentiëren tussen
neuro-osteo-arthropathie en osteomyelitis.
Bij neuro-osteo-arthropathie ziet men afwijkingen vooral gelokaliseerd in de middenvoet (patiënt A, B en D) terwijl osteomyelitis vooral distaal van het Lisfranc
gewricht is te vinden en is gerelateerd aan
een ulcus.3,13
Prevalentie

De prevalentie van een neuro-osteo-arthropathie van de voet bij diabetespatiënten met
polyneuropathie, varieert van 0,1% tot 29%,
afhankelijk van de onderzochte populatie.
Het kan bij type 1 en type 2 diabetes voorkomen zowel unilateraal als bilateraal.5,8-10
De verwachting is dat door het toenemende
aantal (en steeds ouder wordende) diabetespatiënten het aantal patiënten met een neuroosteo-arthropathie alleen maar zal toenemen.12

Operatieve behandelmogelijkheden zijn
bijvoorbeeld arthrodese en reconstructie.9,14
Er is nog geen goede follow-up studie gedaan
naar de lange termijn resultaten en er bestaat
een groot risico op het ontwikkelen van complicaties (patiënt C). Terughoudendheid is
van belang evenals ervaring voor wat betreft
de chirurgische interventies.14 Bij een actieve
neuro-osteo-arthropathie bestaat wat ons
betreft, in eerste instantie geen indicatie voor
chirurgische interventie en moet de voet eerst
inactief worden. De behandeling met bisfosfanaten in combinatie met calcium en vitamine D bij een actieve neuro-osteo-arthropathie lijkt effect te hebben op zowel de botturnover als de klinische symptomen en wordt
in toenemende mate toegepast hoewel goede,
gerandomiseerde trials nog steeds ontbreken.15
Etiologie

Over de oorzaak van een neuro-osteo-arthropathie bestaan verschillende theorieën.
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Traumatische schade kan ontstaan in een
door polyneuropathie gevoelloos geworden
voet. Schade van vasomotorische zenuwcentra zou kunnen leiden tot arterioveneuze
shunting en orthosympatische ontregeling
van het zenuwstelsel. Beiden kunnen leiden
tot een slechte kwaliteit van het bot wat
gevolgd kan worden door pathologische
fracturen. Waarschijnlijk is het de combinatie van mechanische, vasculaire en mogelijk
ook metabole factoren (glycolysering van bot
en weke delen) die leidt tot een neuro-osteoarthropathie.16
Complicaties

Neuro-osteo-arthropathie van de voet geeft
een grote kans op het ontstaan van ernstige
voetdeformiteiten met vervolgens het risico
van ulcera, osteomyelitis en uiteindelijk
amputatie, zeker in combinatie met het vaak
aanwezige perifere vaatlijden. Het percentage
amputaties in Nederland geassocieerd met
diabetes is 60 % waarbij het hebben van een
voetdeformiteit een belangrijke factor is.17 Het
percentage amputaties bij diabetespatiënten
geassocieerd met een neuro-osteo-arthropathie
is 6,6%.9 Controle en behandeling van een
Charcotvoet vereist deskundigheid vanuit
meerdere disciplines. Een multidisciplinair
diabetisch voeten team kan bijdragen aan
het verminderen van het aantal amputaties
bij diabetes patiënten.17-19
Conclusie

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn
dat bij een plotseling ontstane rode, warme,
gezwollen voet met of zonder ulcus bij een
diabetespatiënt met een polyneuropathie
altijd gedacht moet worden aan een actieve
neuro-osteo-arthropathie of Charcotvoet tot
het tegendeel is bewezen. Het direct stellen
van de diagnose kan moeilijk zijn maar is van
eminent belang voor de keuze van de juiste
behandeling en om het ontstaan van irreversibele schade te beperken. Deskundigheid is
daarbij van belang waarbij een multidisciplinair team voordelen biedt.4,7 De behandeling
van een actieve neuro-osteo-arthropathie
gebeurt met total-contact cast en duurt vaak
lang. Een actieve neuro-osteo-arthropathie
moet eerst tot rust komen voordat gedacht
wordt aan chirurgische interventies. Bestaat
er klinische en/of radiologische twijfel over
mogelijke osteomyelitis is MRI een belangrijk aanvullend onderzoek. Naast het risico
van ernstige complicaties is de invloed op
mobiliteit groot en daarmee de impact op de
kwaliteit van het leven van de diabetespatiënt.20
>>
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GiGaGipslinks
Jeugd voor een prikkie?
Mijn oog viel op een artikel in
de zaterdagkrant, Botox voor de
ruggengraat.
Bekend is het gebruik van botox
bij het wegspuiten van ongewenste
lachrimpels, voorhoofdfrons,
kraaienpootjes en opbollende
sensuele lippen, voorts voor de
behandeling van habituele tenenlopers, maar voor rugklachten?
Al googelend via zeurende stekende
pijn al dan niet uitstralend naar
been of bil, waterige inlegzolen,
borstverkleining en zit u ergens
mee?
Ik kan het niet bevestigen; men
zou een procedure hebben toegepast op dieren, tussenwervelschijven herwinnen de mechanische eigenschappen uit hun jeugd!
Als het ware pimpen van de tussenwervelschijven.
Weg met alle corsetten, rollators
en krukken.
Tot dan moeten we het doen
met het boek van Fokko,
www.rugpijnweg.nl.

Fietsen voor het KWF
Stichting Alpe d’HuZes klimt
opnieuw op de fiets voor het
KWF, vorig jaar werd op 6 Juni
door 66 wielrenners 6 maal de
legendarische Alpe d’Huez
beklommen.
Dit jaar gaat dezelfde stichting
op 7 Juni met 77 deelnemers
hetzelfde parcours 7 maal fietsen.
Wat deze actie zo uniek maakt is
de enorme prestatie die geleverd
wordt, maar ook 100 % van alle
giften gaan naar het KWF, om
onderzoek naar kanker te financieren. Dit jaar dus Alpe d’Huzes+1.
Wilt u meer weten over deze
actie:
www.opgevenisgeenoptie.nl of
www.alpe-dhuzes.nl.

Communiberen
Gelezen in Nursing,
(bites&books) En natuurlijk
gelijk de site bezocht voor u.
Boekje gaat over niet effectief
communiceren in de zorg, geschreven door niemand minder
dan een collega verpleegkundige.
Herkenbaar dat het geven en
ontvangen van kritiek en feedback nog-al-is problemen opleverd? Mag niet ontbreken in de
boekenkast op de gipskamer.
www.communiberen.nl,
10 euro, echt een koopie.
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Feitelijke bekwaamheden
Zo’n geweldige kreet waarbij je
altijd hoopt dat niemand vraagt
wat het nou eigenlijk betekent,
gehoord op de jaarvergadering
in Genk.
Al googelend kom ik terecht in
het beroepsprofiel voor godsdienstleraar, alwaar gesteld wordt
dat deze een lichtend licht dient
te zijn. Toch maar gipsverbandmeester blijven en bezig blijven
met snijdende vlakken...
april 2007, Margreet Luger

in dit
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Maarten Haneveer

HMSN en de gipsverbandmeester
Elke gipsverbandmeester behandelt, in zijn praktijk, wel eens een patiënt met een spierziekte. In welke vorm deze
spierziekte zich dan ook uiten kan. Er worden zo’n 600 spierziekten onderscheiden. De meeste daarvan zijn erfelijk.
In Nederland hebben naar schatting 100.000 mensen een spierziekte. De term spierziekte is wat verwarrend,
omdat ook de zenuwen aangedaan kunnen zijn. Daarom wordt er bij voorkeur gesproken over neuromusculaire
aandoeningen. Een van deze neuromusculaire aandoeningen is HMSN. Enerzijds zal dit artikel u duidelijkheid
verschaffen wat dit ziektebeeld inhoudt en wat de consequenties zijn voor de applicaties die u aanlegt bij deze
patiëntencategorie. Anderzijds wordt de kant van de patiënt middels een aantal vragen toegelicht.
HMSN
Figuur 1.
JeanMartin
Charcot
1825 1893.

HMSN (synoniem ziekte van
Charcot Marie Tooth, CMT)
(figuur 1.) is een verzamelnaam
voor een chronische vorm van
erfelijke polyneuropathieen.
HMSN betekent: Hereditaire
Motorische en Sensorische Neuropathie. Hierbij staat hereditair
voor erfelijk; motorisch voor het
bewegingsapparaat betreffende;
sensorisch, wat betreft het gevoel
(tastzin) en neuropathieen voor
zenuwaandoeningen. Signalen
die naar de spieren worden
gestuurd maken bewegingen
mogelijk. Signalen die van het
lichaam naar de hersenen worden gestuurd maken het mogelijk dat wij voelen. Bij HMSN
bereiken de signalen van het centrale zenuwstelsel de spieren niet
meer of onvoldoende omdat de
zenuwvezels zijn aangetast waardoor de kracht van de spieren
afneemt. De spieren zelf worden
minder geactiveerd en daardoor
atrofisch. Gevoelssignalen worden
niet goed doorgegeven aan de
hersenen waardoor afwijkingen
in het gevoel ontstaan (bijvoorbeeld verminderd pijngevoel).
HMSN komt bij zeker één op
de tienduizend mensen voor.
Typen HMSN

Er bestaan verschillende typen
HMSN.
Bij HMSN type 1 is primair het

myeline (is de isolerende laag
rond de zenuwvezels), aangetast
(demyeliniserend type) waardoor
de signalen minder goed worden
doorgegeven. Dit type wordt
weer gesplitst in type 1a en 1b.
Bij HMSN type 2 (axonale type)
zijn de axonen zelf, aangetast.
Het aantal zenuwvezels neemt
af. Het X-gebonden (geslachtsgebonden) type is een mengvorm: bij mannen is het meer
een demyeliniserend type, bij
vrouwen vaak meer axonaal,
maar uitzonderingen hierop
komen voor. Waar in het vervolg
HMSN zonder toevoeging staat,
betreft het HMSN 1 en 2 en de
X-gebonden vorm. Bij HMSN
type 3, ook syndroom van
Dejerine Sottas genoemd, is
het myeline ernstig aangetast
of geheel afwezig. De typeaanduidingen IV tot en met VII
zijn in onbruik geraakt door
nieuwe onderzoeksmethoden en
de daardoor verworven kennis.
Deze krijgen daardoor een eigen
naam, zoals type IV nu ziekte
van Refsum wordt genoemd.
Oorzaak

HMSN wordt veroorzaakt door
een afwijking in het DNA die tot
uiting komt in de zenuwvezels.
Aan HMSN kunnen verschillende gendefecten ten grondslag
liggen. HMSN 1 kent verschillende subtypen; van drie subtypen is de mutatie in het DNA
bekend. HMSN 1 en 2 worden
meestal autosomaal dominant
overgedragen: elk kind (jongens
en meisjes) van een ouder met
HMSN 1 of 2 heeft 50% kans
om de ziekte te ontwikkelen. X24

gebonden HMSN wordt overgedragen via het X-chromosoom.
Daarom hebben mannen, die
maar één X-chromosoom hebben, dan altijd ziekteverschijnselen en vrouwen, die twee Xchromosomen hebben, minder
of soms geen verschijnselen.
Mannen dragen het ziektegen
nooit over aan hun zonen, wel
aan al hun dochters. Vrouwen
die draagster zijn van het ziektegen dragen het over aan 50%
van hun zonen en 50% van hun
dochters. Soms ontstaat een
nieuwe mutatie bij een kind
van wie de ouders de ziekte niet
hebben.
Verschijnselen

De verschijnselen van HMSN
1 en 2 en de X-gebonden vorm
zijn hetzelfde. De mate waarin
en de ernst van de aandoening
kunnen variëren van persoon
tot persoon. Bij de X-gebonden
vorm zijn mannen binnen de
familie meestal (niet altijd) ernstiger aangedaan dan vrouwen.
Ook de leeftijd waarop de ziekte
zich voordoet, varieert. Meestal
doen de eerste klachten van
HMSN 1 zich al voor bij kinderen rond de tien jaar. HMSN 2
openbaart zich vaak pas bij jongvolwassenen, soms nog later.
Ook vrouwen met de X-gebonden vorm hebben vaak pas later
ziekteverschijnselen. De verschijnselen verergeren langzaam en
blijven beperkt tot de benen en
armen. Doordat de spieren in de
voeten en onderbenen, later ook
in de onderarmen en handen
niet goed worden aangestuurd,
verzwakken ze. De eerste ver-

schijnselen treden altijd op aan
ledematen die het verst van de
ruggengraat afliggen: tenen, voeten en onderbenen. De spierkracht neemt hier als eerste af.
Het lopen kost meer moeite,
men struikelt vaker en enkels
verzwikken gemakkelijk.
Kinderen kunnen niet goed huppelen, springen en hardlopen.
Kenmerkend is een hanentred
met hoog opgetrokken knieën en
wapperende voeten. Het is ook
moeilijk om het evenwicht te
bewaren als men stilstaat.
Doordat de voetspieren verslappen, kan de voet veranderen in
een holvoet met een hoge wreef
of soms ook een platvoet. De
tenen kunnen samentrekken
tot zogenaamde hamertenen of
klauwtenen. (figuur 2a en 2b).

Figuur 2a. Zogenaamde hamertenen

Figuur 2b. Zogenaamde klauwtenen

Meestal gaat iemand met
HMSN op de buitenkant van
zijn voeten lopen. De onderbenen worden zichtbaar dunner
(ooievaarsbenen).Later kan ook
de spierkracht in handen en
onderarmen afnemen. Een pen
vasthouden of knopen vastmaken gaat moeilijker, of mensen
laten snel dingen vallen. Vingers,
>>
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handen, polsen en onderarmen
worden dunner. De vingers staan
gebogen, het is moeilijk ze te
strekken. De verzwakte spieren
vragen een extra inspanning
waardoor mensen met HMSN
snel moe worden. Bij minder
dan tien procent van de mensen
met HMSN worden ook spieren
aangetast die dichter bij de romp
liggen zoals de bovenbenen en armen. Deze kleine groep wordt
afhankelijk van een rolstoel
Bij HMSN treden altijd gevoelsstoornissen op in de tastzin maar
deze worden minder snel onderkend. Het gevaar van een verminderd pijngevoel is dat er wondjes
kunnen ontstaan zonder dat
iemand dit direct merkt.

ervan. Hulpmiddelen als aangepaste schoenen, een wandelstok
of andere ondersteunende middelen helpen bij het dagelijks
functioneren. Spieroefening en
een verbetering van de lichaamshouding kunnen overbelasting
van spieren en gewrichten voorkomen. Soms worden mensen
met HMSN aan de voeten of
handen geopereerd (verlenging
van de achillespees, verplaatsing
van spieren of het vastzetten van
gewrichten). Begeleiding door
een revalidatiearts is meestal wenselijk. Medicatie kan worden
voorgeschreven om spierkrampen te verminderen zoals, Rivotril,
Carbamazapine, Fenytoinenatrium
en Mexitil. In de meeste gevallen
wordt deze medicatie voorgeschreven door een neuroloog. Met
kinesiotaping worden soms ook
goede resultaten behaald bij
spierkramp of spierpijn. Een
hoge dosis magnesium (200mg)
dagelijks zou een gunstige werking
tegen de spierkrampen kunnen
hebben. Bepaalde “genotsmiddelen”, waaronder alcohol, chocolade en vetten kunnen dit juist
weer verergeren.

Door middel van een aantal
vragen geeft deze patiënt ons
een inzicht in dit ziektebeeld.
Deze vragen bedekken natuurlijk
niet alles, maar geven ons wel een
indruk wat voor patiënten en
gipsverbandmeesters belangrijk
is bij de behandeling van deze
patiëntencategorie.

daan via het klinisch genetisch
centrum te Utrecht, maar daar
is niets uitgekomen. Het betreft
een spontane mutatie.

Wat zijn bij u de lichamelijke
klachten / gevolgen die deze
ziekte met zich meebrengt?
Het meest ingrijpend van
HMSN was wel de WAO. Ik
Wanneer en hoe is HMSN bij
kon niet meer functioneren als
u vast gesteld?
monteur en ben na 2 jaar ziekteIn 1986 is de diagnose HMSN
wet volledig afgekeurd. Ik heb in
de vorige vraag al wat klachten
type V gesteld, na een onzekere
aangegeven die speelden tijdens
tijd eindelijk een naam voor al
mijn klachten. Het was niet een- de beginfase. Ik ben nog steeds
voudig en eigenlijk nog een lang vaak vermoeid, maar de duizeligtraject. Begonnen bij de huisarts heid zoals ik die toen had is weg.
Wel heb ik steeds meer evenwichtsmet klachten over vermoeid- en
duizeligheid. Verder begon op te problemen en is lopen erg moeilijk geworden. Door de holvoeten
vallen dat ik veel struikelde en
Diagnose
kracht begon in te leveren. Ik was is lopen op ‘gewone‘ schoenen
Mensen met genoemde verschijnal jaren vrachtwagenmonteur en niet meer mogelijk en gebruik ik
selen worden meestal verwezen
kreeg met bepaalde werkzaamhe- uitsluitend hoge orthopedische
naar een neuroloog. Na het eerschoenen met kokers. Mijn enkels
den, vooral die waar veel kracht
ste onderzoek in de spreekkamer
worden door de kokers gefixeerd,
voor nodig was, meer moeite.
volgen meestal verschillende
vooral in het begin was dat moeionderzoeken. Met een elektroVia huisarts werd ik doorverwezen lijk lopen met deze schoenen.
myografisch onderzoek (EMG)
naar een regionaal ziekenhuis. Er Autorijden gaat niet met deze
worden snelheid en prikkelgeleischoenen, daar gebruik ik een
zijn in die fase veel onderzoeken
ding van de zenuw gemeten. Bij
‘laag’ paar schoenen voor. Lopen
geweest: EEG, EMG, CT-scan
HMSN 1 is de geleidingssnelheid
en staan in het donker gaat niet,
hersenen, Lumbaal punctie,
verminderd. Hiermee kan meestal
ik mis dan een zintuig en val
echografie van de halsslagaders,
het verschil tussen HMSN 1 en 2 De patiënt
gewoon om. Sinds ongeveer 1.5
evenwichtstest. Het was toen al
worden aangetoond. Om de wijze Voor gipsverbandmeesters is het
duidelijk dat de geleiding van de jaar heb ik ook meer last van
van overerving te bepalen, kunnen een meerwaarde om de ervarinzenuwen niet goed was. Het viel mijn handen. Ik heb er weinig
familiegegevens onderzocht wor- gen en kennis, met betrekking
mij toen op dat de neuroloog
kracht en gevoel in en, wat veel
den. De uitkomst van het EMG tot dit ziektebeeld, ook van een
veel belangstelling had voor de
vervelender is, heb behoorlijk
wordt gebruikt om een keuze te
patiënt te vernemen. Mede op
vorm van mijn voeten, ik had
veel pijnklachten. Met deze hanmaken voor diagnostisch genebasis van die gegevens stellen wij toen al behoorlijke holvoeten.
den wordt het lastig functioneren
tisch onderzoek (DNA-ondereen behandeling samen die een
in huis. Gewone dingen zoals
zoek). Bij HMSN 1 en de Xgrote kans van slagen heeft als
Er kwam in deze fase van het
koken en afstoffen worden bijna
gebonden vorm kan de diagnose wij voldoende informatie tot ons onderzoek echter niet veel duide- topsport. Dat heb ik niet zelf
vaak gesteld worden op basis van nemen. De meerwaarde van dit
bedacht, dit hoor ik regelmatig
lijkheid voor mij en uiteindelijk
DNA-onderzoek van het bloed.
artikel is dat hieronder het woord werd ik verwezen naar een acade- van lotgenoten. Ik zou alles moeOok is prenataal onderzoek dan
wordt gegeven aan een patiënt
misch centrum. In dit ziekenhuis ten plannen, maar dat gaat ook
mogelijk. Omdat de ziekte niet
waarbij de diagnose HMSN is
niet. Ik weet nooit hoe ik mij zal
was de diagnose, onder voorbeheel ernstig is, vindt dit nauwegesteld. Deze patiënt staat geruime houd, in een uurtje gesteld.
voelen op een bepaalde dag.
lijks plaats. Voor HMSN 2 is
tijd bij de auteur onder behande- Alleen het type was niet duideDat weet natuurlijk niemand,
sinds kort ook DNA-onderzoek
ling in verband met verscheidene lijk, maar na een zenuwbiopsie
maar een ‘gezond’ persoon heeft
mogelijk. Dit levert slechts in een orthesen. (figuur 3.)
waarschijnlijk minder kans op
was alle onzekerheid weg.
klein gedeelte van de patiënten
een slechte dag. Spontaan een
een diagnose op.
dag weg is er eigenlijk niet bij.
Hoewel het een erfelijke aandoening is ben ik het eerste geval Vooral als je die dag afhankelijk
Behandeling
in de familie. Er is onderzoek ge- bent van de rolstoel en eens met
HMSN is nog niet te genezen.
openbaar vervoer zou willen reizen.
Behandelingen met fysiotherapie
Figuur 3. : Behandeling middels
en ergotherapie zijn gericht op
handorthesen.
het beperken van de gevolgen
>>
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Op welke manieren beperkt
deze aandoening u in uw
dagelijks doen en laten en hoe
gaat u ermee om?
Lopen en handfuncties zijn de
grootste problemen. Maar je gaat
alles proberen om toch door te
kunnen gaan, dit met wisselend
resultaat. Maar door verschillende
hulpmiddelen en de zaken anders
aanpakken kan ik eigenlijk wel
goed functioneren. Ik ben wel
eerder moe en moet mijn rust
pakken, maar dat leer je wel door
de dagelijkse praktijk. Een dag
niet opgelet is een paar dagen
inleveren, dus vooral op de bank
liggen. Wat voor mij belangrijk
is: regelmaat en geen stress.
Misschien is dit voor iedereen
van toepassing, maar ik reageer
extreem op die 2 woorden. Ik
kan, al zeg ik het zelf, goed met
mijn handicap omgaan. Maar
soms word je wel heel erg geconfronteerd en heb je even geen
oplossing. Bijvoorbeeld winkels
waar je niet in kan komen met je
scootmobiel of gewoon iets niet
open kunnen krijgen met je handen. Maar je wordt inventief en
als er iets echt niet lukt vraag ik
het wel aan iemand anders.
Vooral dat vragen moet je leren,
maar dat gaat steeds beter en is
eigenlijk niet eens zo erg.
Welke zorgverleners zijn er bij
ziekteproces betrokken en wat
is hun rol hierin?
Ik ben nu onder behandeling
van het handenteam in ziekhuis
Rivierenland te Tiel. Dit team
bestaat uit een revalidatiearts,
fysiotherapeut, ergotherapeut
en een gipsverbandmeester. De
revalidatiearts zorgt voor de jaarlijkse controle en is samen met
de orthopedisch schoenmaker
verantwoordelijk voor mijn
schoenen. Momenteel ben ik
ook voor mijn handen onder
behandeling. Ik kreeg problemen
met mijn armkrukken, kon ze
niet goed en lang vasthouden.
Ik kreeg pijnlijke vingers en
vooral de duimen speelden op.
De gipsmeester heeft aanpassin-
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gen gemaakt, ik kan de krukken
nu gebruiken zonder deze met
kracht te moeten omklemmen
met mijn handen. Ik moet zeggen, dat bevalt heel goed. Ook
heeft hij een set handspalken
gemaakt voor overdag en een
set voor ’s nachts. Ik kreeg veel
pijn, vooral de duimen, bij het
normaal dagelijks functioneren
en werd ’s morgens met pijnlijke
en verkrampte handen wakker.
Een spalk is momenteel vervangen door een duurzame spalk
welke gemaakt is door een orthopedisch instrumentmaker.
De ergotherapie heeft voor mij
veel betekend. Ik ben in 2004
verhuisd van een appartement
naar een geheel aangepaste eengezinswoning, alle aanpassingen
bij mij thuis kwamen uit een rapport dat de ergotherapeut had
opgemaakt. Ook voor de kleine
dagelijkse dingen zijn oplossingen aangedragen. Soms is het zo
simpel op te lossen, maar je moet
wel weten hoe. (figuur 4a, 4b, 4c).

Fysiotherapie is duidelijk. Ik krijg
normaal in mijn woonplaats 2x
per week een behandeling. Soms
is het oefenen met gewichten of
wat apparaten, soms alleen massage. Voor mijn handen heb ik in
Tiel wat extra oefeningen geleerd,
dus wat dat betreft kan ik veel zelf
bijhouden.
Welke hulpmiddelen gebruikt
u momenteel en waarvoor?
Ik heb op dit moment de volgende
hulpmiddelen: traplift, rolstoel,
scootmobiel, 2x trippelstoel,
hoog–laag keuken, beugels badkamer en toilet (de laatste ook
verhoogd), douchestoel, thermosstatische kraan in douche, armkrukken met speciale aanpassingen voor de handen, spalken
voor de nacht, spalken voor
de dag, armsteun voor de PC,
aangepast bestek, orthopedisch
schoeisel. Verder zijn alle drempels zijn uit huis verwijderd en
is er een oprit gemaakt voor de
voordeur, dit voor de rolstoel.

Behandelingen kunnen op elkaar
afgestemd worden waardoor
het behandelresultaat snel en
tot wenselijkheid van patiënt en
behandelaar bereikt zal worden.
Toekomst

De hoop is dat in de toekomst
misschien door stamceltherapie
een genezingsproces in gang kan
worden gezet, maar tot die tijd
moet er nog veel research verricht worden.
Dankwoord

Dit artikel kwam mede tot stand
door de medewerking van de
heer Kooij waarvoor de auteur
hem vriendelijk wil danken.
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Praktijk

Wanneer patiënten met gevoelsstoornissen worden behandeld
middels orthesen is het van
belang dat zij geen druk- / knelpunten of andere hinderlijke
zaken binnen de orthese ervaren.
Door wat een kleine oneffenheid
mag zijn binnen een orthese of
andere applicatie kunnen zij vervelende wonden ontwikkelen.

Figuur 4a

Figuur 4b

Figuur 4c
Figuur 4a, 4b, 4c. Eenvoudige aanpassingen die de dagelijkse zaken
makkelijker doen laten verlopen.
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Dus wanneer de applicatie wordt
aangelegd kan men gebruik maken
van de aanwezige polstermaterialen
om druk- / knelpunten te doen
laten verdwijnen of verminderen.
Een grondige controle van de
applicatie, na het aanleggen,
hoort eveneens bij de behandeling. Deze patiënten categorie
kan men het beste een draagprotocol meegeven waarbij de
patiënt de applicatie per opbouwende tijdseenheid gaat dragen.
Hierdoor kunnen eventuele problemen met de applicatie vroegtijdig worden ondervangen. Een
behandeling binnen een multidisciplinair team is belangrijk.
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Chinees Gips
Regelmatig worden wij geconfronteerd met patiënten die in het
buitenland behandeld zijn. Er is een nieuw innovatief product op
de Aziatische markt opgedoken wat volgens ons het meest optimale
immobilisatieprodukt is van de eeuw.
Het is:
● 100% röntgen doorlaatbaar.
● In diverse kleuren.
● Iedere gewenste maat leverbaar.
● Zonder gipszaag te verwijderen
● Semi-transparant i.v.m. huidinspectie.
● Luchtdoorlaatbaar dus geen maceratie
● Waterbestendig.
● Natuurproduct.
● Recyclebaar.
● Niet toxisch (ook niet voor panda’s).
● Lichtgewicht.
● Super goedkoop.
Kortom een echte innovatie waar menig fabrikant een puntje aan kan zuigen,
we denken er dan ook serieus over om dit product in ons assortiment op te nemen.
Gipsteam LUMC
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Bas Vierhout, Christien Sleeboom,
Ariaan Van Walsum, Daniël Aronson, Hugo Heij

Lange termijn resultaten van Elastisch Stabiele Intramedulaire Fixatie van femurfracturen bij kinderen
Dit artikel is eerder verschenen in het European Journal of Pediatric Surgery 2006; 16: 432 – 437
In 1993 werd een prospectieve datacollectie van alle femurfracturen bij kinderen onder de 16 jaar gestart in
4 ziekenhuizen in Nederland. Met een follow-up van minstens 2 jaar werd onder andere gekeken naar het
beenlengteverschil. In een periode van 10 jaar werden 136 patiënten met een femurfractuur geïncludeerd.
71 fracturen behandeld met een ESIF (Elastisch Stabiele Intramedulaire Fixatie) pen werden bestudeerd:
43 jongens en 27 meisjes, tussen 3 en 16 jaar, 23 hiervan met meerdere letsels door het trauma. 5 patiënten
hadden een gecompliceerde (open) fractuur graad I of II. De gemiddelde hospitalisatieduur was 10 dagen
en bij patiënten met meerdere letsels door trauma (multipel trauma patiënten): 12 dagen. Peroperatieve
complicaties waren; tweemaal een gebroken boor en zesmaal een open repositie. 2 patiënten met een oppervlakkige wondinfectie werden succesvol behandeld met antibiotica. Zeven patiënten hadden last van hun
knie, 3 hiervan vertoonden verplaatsing van de pennen. Drie andere patiënten hadden verplaatste pennen
op de röntgenfoto, maar geen klachten. Na 6 maanden follow-up, ten tijde van verwijderen van de pennen,
hadden 10 patiënten een beenlengte verschil van 10 mm of meer. Drie kinderen vertoonden een klinisch
significante rotatieafwijking. Twee en een half jaar na trauma vertoonden nog 6 patiënten een beenlengteverschil
van meer dan 10 mm. 5 van de 6 gefractureerde benen waren langer. Na 10 jaar follow-up persisteerde het
beenlengteverschil in 5 patiënten. 1 patiënt had een persisterend klinisch significante rotatieafwijking van
meer dan 10º. De voordelen van ESIF-pennen zijn: verminderen van de hospitalisatieduur en snelle mobilisatie.
De nadelen: twee operaties (inbrengen en verwijderen van de pennen) met een kans op complicaties.
Langdurige follow-up, liefst tot het einde van de groei, is noodzakelijk om persisterende verlenging van het
been te kunnen beoordelen.
Introductie

Tot 1990 was de voorkeursbehandeling van femurfracturen bij
kinderen tractie en/of een heup
spica gips. Verschillende manieren
werden gevonden om de hospitalisatieduur van deze kinderen te
reduceren, bijvoorbeeld behandeling met hip spica gips 1, 2, 1 tot 3
weken tractie gevolgd door een
heup gips 1, 3, 4, 5, 6, 7 en mobiele
thuistractie volgens Bryant voor
kinderen met een gewicht kleiner
dan 20 kg 8, 9. In 1990 werden de
Elastisch Stabiele Intramedulaire
Fixatie (ESIF) pennen in Nederland geïntroduceerd. De ESIFpen, ook wel de “Prevot” pen,
“Nancy” nail, TEN (Titanium
Elastic Nail), ECMES (Embrochage centre-médullaire élastique
stabile) of ESIP (Elastic Stable
Intramedullary Pinning)
genoemd, werd ontwikkeld in
Frankrijk rond 1979 10, 11. Twee
flexibele pennen worden ingebracht door een kleine huidincisie in de onderste metafyse van
het femur, retrograad. Hierbij

blijft het fractuurhematoom
ongemoeid en de endosteale circulatie blijft intact. Kleine bewegingen in de fractuur stimuleren
callusformatie 12. Op korte termijn
verkleint de intramedulaire pen de
hospitalisatieduur, hetgeen resulteert in lagere kosten 4, 6, 10, 11, 13.
Echter, niet alle auteurs zijn het
erover eens 4, 8, 14 dat dit ook tot
een grotere tevredenheid van
patiënt en familie leidt 1, 15.
Evaluatie op lange termijn is
noodzakelijk, zoals dat het geval
is voor alle pediatrische interventies. Vooral van belang is de toegenomen groei van het gefractureerde femur na ESIF nailing. Bij
de behandeling met tractie werd
een verkorting van het femur van
ongeveer 1 à 2 cm geaccepteerd,
om te compenseren voor extra
groei 1, 4, 16-19. Beenlengteverschillen na ESIF werden gepubliceerd
van nul% 4, 6, 13, 16, 20-22, 4%, 10%,
14% 11, 17, 23 en 18 tot 47% 14, 24.
Het doel van deze studie bestond
eruit de resultaten van ESIF op
lange termijn te evalueren, met
28

aandacht voor: a) de hospitalisatie duur, b) complicaties en
c) het beenlengteverschil na
verwijderen van de pennen en
na een follow-up van 2,5 jaar.
Lange termijn follow-up werd
uitgevoerd voor patiënten met
een persisterend beenlengteverschil na 2,5 jaar. Een ‘MEDLINE-search’ werd uitgevoerd
om onze resultaten te vergelijken
met de informatie verkregen uit
de verschillende artikelen.
Patiënten en methode

Van 1993 tot 2003 werden in
4 ziekenhuizen in verschillende
delen van Nederland, alle kinderen jonger dan 16 jaar, met open
groeischijven, die zich presenteerden op de Spoed Eisende Hulp
(SEH) met een femurfractuur,
geïncludeerd in deze studie.
Redenen voor exclusie waren:
fracturen van de kop van het
femur, distale epifysair fracturen,
ernstig hoofd trauma en pathologische fracturen. Van de geïncludeerde fracturen werden vol-

gende parameters genoteerd:
leeftijd en geslacht, traumamechanisme, multitrauma, type
van fractuur, manier van behandelen, hospitalisatieduur (dagen),
immobilisatieduur, moment
van partieel en volledig belasten
(weken), moment van verwijderen van de pennen (maanden),
complicaties en beenlengteverschil of rotatieafwijkingen.
Beenlengteverschillen en rotationele afwijkingen werden klinisch
beoordeeld met houten blokken
onder de voeten. Röntgen controle werd niet standaard uitgevoerd om de stralenbelasting te
minimaliseren. In 10 jaar registreerde we 135 patiënten met
136 femurfracturen. Vier fracturen werden geëxcludeerd (fig. 1)
en 61 patiënten werden niet
behandeld met een ESIF pen
(fig. 1). De resterende 71 fracturen in 70 patiënten werden
behandeld met een ESIF pen:
43 jongens en 27 meisjes met
een gemiddelde leeftijd van 7,8
jaar (variatie: 3 – 16 jaar).
>>
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136 femur fracturen

132 femur fracturen

61 fracturen anders behandeld
n:

Complicaties
a. Intraoperatieve complicaties
Open repositie was noodzakelijk
bij 7 patiënten; deze patiënten hadden een gemiddeld interval tussen trauma en operatie van 4,4
dagen. De boor brak in 2 gevallen.

Exclusie
- pathologische fracturen

2x

- distale metafysaire fracturen

1x

- ernstig hoofdtrauma (GCS<11) 1x

71 fracturen behandeld met ESIF pennen

leeftijd (j): variatie:

- Bryant tractie

27

2,1

0–3

- tractie en gips

14

4,5

1–8

- 90 – 90 tractie

12

6,1

4–9

- ORIF†

6

13,8

12 – 16

- Externe fixatie

2

7

6-8

48 geïsoleerde
fracturen

23 multi
traumatisé’s

Figuur 1: Van 136 femurfracturen waren 71 fracturen behandeld met ESIF pennen en geïncludeerd in de analyse
(†: ORIF = open repositie en interne fixatie).

Eén jongen had een refractuur,
1,5 na het initiële trauma. Het
fractuurmechanisme en de typering van de fractuur waren verschillend. Achtenveertig patiënten hadden een geïsoleerde femurfractuur zonder bijkomende
letsels (67%) en drieëntwintig
patiënten hadden bijkomende
fracturen, licht hoofdletsel en/of
abdominaal trauma. Vijf fracturen waren gecompliceerd, vier
met een klein steekgat (graad I)
en één met een grotere wond
(graad II). Mortaliteit was nul.
De ligging van de fractuur was in
het proximale derde bij 24% van
de patiënten, mediafysair in 68%
en in het distale derde bij 8%.
De fractuurtypes bestond uit 24
spiraal- of schuine fracturen (A1
& A2 volgens de AO classificatie),
47 dwarse fracturen (A3), waarvan 3 met een los fragment (B2
& B3). Er werden geen communitieve fracturen geïncludeerd
(C1 – C3). De operatietechniek
van een ESIF bestond uit een
gesloten repositie, met of zonder
gebruik van de extensietafel,
openen van de mergholte met
een boor 6 of een priem 25, 26 of
een combinatie van beiden 22,
proximaal van de distale epifysairschijf. Retrograde insertie van
twee ESIF pennen. Eén keer
werd een antegrade insertie uitgevoerd. De pennen werden kort

afgeknipt, zodat ze minder dan
4 cm uit de cortex naar buiten
staken. Het gemiddelde interval
tussen trauma en operatie was
1,6 dagen (variërend van 0 tot
16 dagen). Zes patiënten werden
6 – 16 dagen na het trauma
geopereerd. Deze fracturen ontstonden kort na de introductie
van de ESIF-pennen in Nederland. Conservatieve behandeling
werd geïnitieerd, maar persisterende inadequate repositie ondanks tractie dwong tot operatief
ingrijpen. De resterende 65 patiënten werden gemiddeld 17 uur na
trauma geopereerd (variërend
van 0 tot 5 dagen posttrauma).
We deden een Medline-search
met de ‘keywords’: “TEN, children, femoral fracture, intramedullary fixation en leg length
discrepancy”. Er werden geen
gerandomiseerde klinische studies (RCT’s) gevonden. Zeventien cohort-studies (prospectief
en retrospectief ) werden geïncludeerd (aantal patiënten: 858);
zeven artikelen gingen over de
behandeling met tractie 4-7, 14, 24, 27
en berichtten over de hospitalisatieduur. 10 artikelen behandelde
het beenlengteverschil bij ESIF
en Ender pennen 4, 10, 14, 17, 20-24, 28.
Resultaten werden onderzocht
zodat gezamenlijk een groot
patiënten aantal ontstond bruikbaar voor betrouwbare conclusies.

Statistiek

Data werd opgeslagen in een
Oracle® spreadsheet, voor
berekeningen werd Excel®
(Microsoft coöperation)
gebruikt. De significantie werd
berekend met een p < 0,05
gebruik makende van de MannWhitney U-test (SPSS 10.0®).
Resultaten

Hospitalisatieduur
De gemiddelde hospitalisatieduur was 9 dagen (variërend van
0 tot 39 dagen; betrouwbaarheidsinterval (BI): 1,7d) voor patiënten met een geïsoleerde fractuur
(n = 48) en 12 dagen (variërend
van 1 – 52 dagen; BI 4,7d) voor
patiënten met meerdere letsels
(n = 23). De gehele gemiddelde
hospitalisatieduur was 10 dagen
(variërend van 0 – 52 dagen) met
een mediaan van 8 dagen (fig. 2).
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Figuur 2: Hospitalisatieduur voor
71 patiënten: gemiddeld 10 dagen,
mediaan 8 dagen, variatie van
0 – 52 dagen.
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b. Postoperatieve complicaties
Zeven patiënten hadden last van
irritatie ter plaatse van de knie;
twee keer aan de mediale zijde en
vijf keer aan beide zijden. Twee
patiënten hadden een oppervlakkige wondinfectie zonder tekenen
van veralgemeende sepsis. Beiden
werden succesvol behandeld met
orale antibiotica. We zagen geen
diepe infecties of malunions van
het femur. Er was geen significant
verschil tussen gecompliceerde en
ongecompliceerde operaties, ten
aanzien van de hospitalisatieduur.
Eén refractuur ontstond 1,5 jaar
na het eerste trauma. De patiënt
viel van een trap en liep hierbij
een middiafysaire fractuur op,
op dezelfde plaats als de eerste
fractuur. Nu was er sprake van
een type A3 in plaats van een A2
fractuur. Deze jongen had morbus Duchenne.
Beenlengteverschil
Ten tijde van het verwijderen van
de pennen, hadden 10 van de 71
patiënten (14%) een klinisch significant beenlengteverschil van
10 mm of meer; 8/10 gefractureerde benen waren langer dan
de contralaterale zijde. De pennen
werden gemiddeld verwijderd na
6 maanden (variërend van 1 tot
16 maanden). Na 12 maanden
follow-up, was bij 7 patiënten
nog een klinisch significant beenlengteverschil aanwezig. 6 van de
gefractureerde benen was langer
dan contralateraal. Het enige
been dat korter was (22 mm),
werd gedeeltelijk verklaard door
osteochondritis dissecans (LeggCalvé-Perthes), maar er was tevens sprake van een ingezakte
fractuur (type B2). Na een follow-up van 2,5 jaar hadden 6
>>

in dit

patiënten een persisterend beenlengteverschil van 10 mm of meer
(variatie: 10 – 25 mm). Op deze
termijn waren 5 van 6 gefractureerde benen langer dan de contralaterale zijde. Alle patiënten
met een beenlengteverschil van
meer dan 10mm bij follow-up
van 2,5 jaar, werden 10 jaar
trauma nogmaals onderzocht.
Alleen het gefractureerde been
dat te kort was na 2,5 jaar had
zichzelf gecorrigeerd. Alle benen
die te lang waren persisteerden
in hun beenlengteverschil: vijf
patiënten hadden een langer
been aan de kant van de eerdere
fractuur na een gemiddelde follow-up van 10 jaar. Eén patiënt
onderging een epifyiodesis. Het
resultaat waar we op hoopten
werd niet behaald: gelijke beenlengte. Deze patiënte had zowel
een fractuur van haar femur als
van haar tibia, aan dezelfde zijde.
Haar gefractureerde been bleef
25 mm te lang na voltooiing van
haar groei.

Verband

ESIF-pen. Er waren weinig postoperatieve complicaties; wondinfectie, pijn of irritatie aan de
plaats van insertie zagen we bij
10 patiënten (14%).
Gepubliceerde verslagen vermelden een complicatieratio variërend van 7 tot 40% 4, 11, 16, 23,
een significante toename van het
aantal complicaties ontstaat wanneer de pennen meer dan 4 cm
uit de cortex steken 12, 26. Eén
refractuur werd gezien bij een
jongen met morbus Duchenne,
1,5 jaar na het eerste trauma.
Deze refractuur was niet gerelateerd aan de behandeltechniek.
Eén patiënt onderging een epifysiodese. Eenmaal moest één van
de pennen bijgeknipt worden.
De gemiddelde hospitalisatieduur was 10 dagen met een
mediaan van 8 dagen. De hospitalisatieduur voor patiënten
behandeld met tractie, met een
gemiddelde leeftijd van 7 jaar
(range 0 – 19 jaar) varieert tussen
de 17 en 26 dagen 4-6, 14, 24, 27, met
een gemiddelde van 20 dagen
(386 patiënten). De meeste
Rotatieafwijkingen
Drie kinderen hadden een klinisch auteurs maken gebruik van de
methode; tractie gevolgd door
significante rotatieafwijking bij
de eerste follow-up, een half jaar een behandeling met gips (tabel 1).
na trauma. Twee van deze patiën- Dit betekent een reductie van
10 dagen hospitalisatie als we
ten hadden geen klachten meer
gebruik maken van intramedutwee jaar later. Lopen en rennen
verliep probleemloos. Eén patiënt laire fixatie, in vergelijking met
de hospitalisatieduur die nodig is
had een persisterende interne
voor de behandeling met tractie.
rotatieafwijking met blijvende
klachten. Een corrigerende osteo- Bij verwijderen van de intramedulaire pennen (0,5 jaar na
tomie wordt nog uitgevoerd.
trauma) werd een beenlengteDiscussie
verschil gevonden bij 14%
De afgelopen jaren hebben chirur- (10/71 van de onderzochte
gen en orthopeden met verschil- benen). Twee jaar later was dat
lende technieken geprobeerd de
beenlengteverschil in 4 gevallen
lange immobilisatie en de compli- verdwenen en een persisterende
caties van tractie en spicagips te
verlenging van het gefractureerde
vermijden, bij kinderen met een been werd gevonden bij 5 patiënten van de initieel geïncludeerde
femurfractuur 1, 4, 6, 10, 13, 17, 20-22, 24.
Met name oudere kinderen heb- 71 fracturen (7%). Over persisterend beenlengteverschil na een
ben complicaties bij tractie 29, 30,
externe fixatie en heup spicagips periode van 10 jaar is nooit eerder
15, 19
. In Nederland zijn er jaarlijks gerapporteerd. Het probleem van
ongeveer 300 femurfracturen bij verlenging van het gefractureerde
kinderen (31). We vervolgden
been na intramedulaire fixatie werd
136 fracturen in 4 ziekenhuizen
al wel eerder vermeld 15 zelfs al in
over de loop van 10 jaar. 71 hier- één van de eerste rapportages 11.
van werden behandeld met een
Men vermoed dat het wordt
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veroorzaakt door toegenomen
vascularisatie rond de fractuur 32,
Ligier beweerde dat “vroeg hervatten van volledig belasten”
groei stimuleerde 11. Andere
auteurs adviseren impactie van
de fractuur aan het einde van de
operatie 13 om verlenging tegen te
gaan. Gross was een voorstander
van gipsbracing van elke fractuur,
ook na intramedulaire fixatie 27
en een recente publicatie toont
goede resultaten in combinatie
met ESIF pennen 21. Zelfs zonder gips werden uitstekende resultaten gerapporteerd met volledige
belasting na 5 dagen 16, 23, er werden
geen beenlengteverschillen van
meer dan 10 mm vermeld. Wij
stonden partiële belasting toe na
2 tot 3 weken en volledige belasting na 7 weken. Of de tendens
tot overgroei wordt vermeden
door vroege belasting, zoals Prokop beweert, blijft discutabel 22.
De prevalentie van beenlengteverschil van meer dan 10 mm
na intramedulaire fixatie was
afwezig in sommige studies,
maar varieert van 0% 4, 6, 13, 20-22,
naar 4% bij 122 fracturen van
Ligier 10 10% en 14% bij 100
patiënten bestudeerd door Flynn
17
en Luhmann 23, met waarden
van zelfs 47% bij 17 patiënten
onderzocht door Maier 24. De 10
trials die we vonden in de literatuur beschrijven een gezamenlijk
gemiddeld beenlengteverschil
van 6,6%, indien men gebruik
maakt van een ESIF of een
Ender pen (tabel 2). De meeste
van deze fracturen hebben een
verlenging van het aangedane
been. De gemiddelde follow-up
in de beschreven studies bestond
uit 2 jaar. Zou de verkorting die
bij sommige van deze patiënten
bestond, ook verdwenen zijn na
tien jaar follow-up? Wij zagen
slechts één patiënt met een persisterende rotationele deformiteit,
ondanks het feit dat we altijd
twee dezelfde ESIF pennen
gebruikte bij een patiënt. Indien
2 verschillende pennen worden
gebruikt bij een fractuur blijkt
de kans op een rotatieafwijking
groter te zijn 26.

Conclusie

We demonstreerden een significante reductie van hospitalisatieduur in de behandeling van femurfracturen bij kinderen met de
ESIF pen in vergelijking met
de behandeling met tractie.
Dit voordeel weegt op tegen de
nadelen van twee operaties en de
kans op mineure complicaties.
Slechts één refractuur werd
gezien (1/71) en driemaal was
een derde interventie noodzakelijk (2/71). Het enige punt van
ernstige zorg is het beenlengteverschil dat optreed en persisteert
in 5 patiënten na 10 jaar (7%).
De behandelingsstrategie die wij
adviseren bij kinderen met een
femurfractuur tussen 4 – 16 jaar
bestaat uit ESIF pennen.
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berekend met SPSS 10.0®. De gemiddelde hospitalisatieduur bedraagt 19,8 dagen.
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Op 20 april was er een studiedag over gipsen voor de tropenassistenten, ofwel artsen in opleiding tot tropenarts

Tropenassistenten hebben ongeveer 10 studiedagen per jaar over
zeer diverse onderwerpen, van
darmnaden tot stuitliggingen
tot oogheelkunde. Dit alles in
het kader van het klaarstomen
van de tropenarts voor het werk
in een klein ziekenhuisje in een
ontwikkelingsland waar hij of zij
dan waarschijnlijk de enige arts zal
zijn en dus inzetbaar moet zijn op
alle afdelingen in het ziekenhuis.

Terug naar de studiedag op
20 april
Deze studiedag met als onderwerp
‘gipsen’ werd georganiseerd bij de
firma L&R (Lohmann en Rauscher
onder leiding van de gipsverbandmeesters Wopke Leschot, Francis
Boddeke en Debby Hopman-Blom
uit de Tergooiziekenhuizen in
Blaricum.
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De groep van 20 deelnemers was
in tweeën gesplitst, een groep
ging ’s ochtends aan de slag en
een groep ’s middags en tussen
de middag werd een voordracht
gehouden over de theorie van het
gipsen door Dr. Hoedemaker,
chirurg te Blaricum. De dag begon goed; we werden bij L&R
ontvangen met koffie en een stuk
appeltaart. Het zomerse weer was
ideaal zodat armen en benen
bloot waren en klaar om in te
gipsen. De gipsmeesters uit
Blaricum lieten eerst een onderarmgips zien, vervolgens konden
we zelf aan de slag. Het was de
bedoeling dat we met het “ouderwetse” gips leerden omgaan, aangezien dit in de tropen het meest
voorradig zal zijn. Sommigen
van ons hadden al vaker gegipst,
maar anderen nog nooit.
Ondanks dit niveauverschil
leerde iedereen toch nog bij.
We begonnen met een onderarmgips en een navicularegips,
gevolgd door een bovenarmgips
en een U-vormig gips voor de
humerusschachtfractuur.

Dit laatste was voor iedereen
nieuw omdat er in Nederland
vaak meteen geopereerd wordt
bij deze fractuur, in de tropen
echter moet je operaties als het
kan zoveel mogelijk vermijden
in verband met de hoge infectierisico’s. Het onderbeengips was
voor de meeste artsen wel bekend
van alle inversietrauma’s, maar
de tips over hoe je een patiënt zo
min mogelijk pijn doet en hoe je
van een onderbeen- een bovenbeengips maakt waren nieuw.
De evaluatie aan het eind van
de dag was zeer positief, zowel
in het kader van “nuttig in de
tropen en praktische toepasbaarheid” als op het gebied van de
gezelligheid. Kortom een zeer
geslaagde dag waarvoor dank
aan alle mensen die dit mogelijk
hebben gemaakt!
Wendelien Planten
tropenarts in opleiding

