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Van de redactie
Na een heerlijke vakantie zit
ik weer achter mijn laptop het
voorwoord te schrijven. Ik hoop
dat u ook een goede vakantie
heeft gehad. Alhoewel deze uitgave specifiek gaat over de verschillende behandelmethoden
van klompvoeten, wil ik u toch
eerst wijzen op een artikel van
de hand van Boudewijn Kollen
en Helen Klip. Beiden zijn epidemiologen en zijn door ons
benaderd om een artikelenreeks
te schrijven over onderzoek in
algemene zin. Zij gaan in deze
reeks in op de ins en outs van
het doen van onderzoek, welke
soorten er zijn, hoe onderzoek
op te zetten, hoe je het moet
interpreteren etc. etc. We zien
uit naar de komende artikelen.
Het eerste artikel uit de reeks
verschijnt in deze uitgave en gaat
over de verschillende manieren
van het opzetten van onderzoek.
Voor mijn vakantie had ik een
gesprek met een van onze orthopeden over een voor mij nieuw
begrip : “de Ponseti methode”.
De orthopeed in kwestie had
net die avond daarvoor een vergadering met zijn vakbroeders
en -zusters achter de rug. Zij hadden naast de Turco-methode,
de Ponseti methode besproken.
Inmiddels hebben zij consensus
bereikt in de keuze over de te
volgen techniek. In deze uitgave
worden verschillende keren beide
technieken besproken, maar het
lijkt lastig om ‘één beste techniek’
te kiezen. Ponseti lijkt ‘hot’.

nummer
4 2007
1 2008
2 2008
3 2008

Theo Nijland gaat in zijn artikel
in op het technische deel van de
gipsbehandeling bij klompvoeten.
Hij heeft daarbij een duidelijk
tijdschema geplaatst. De operatieve methode die in Assen daarbij wordt toegepast is de “ mijns
inziens, beste Turco methode”
schrijft Theo Nijland.

Wiel Wijnen en dr. Staal zetten
op hun beurt in een uitgebreid
artikel de werkwijze in Maastricht
uiteen, en beschrijven in het
artikel de Ponseti methode, de
Franse methode en de Nederlandse methode. Ook pleiten zij
in hun artikel dat, vanaf het moment dat de diagnose gesteld is

Ponseti is hot!
Dr. Witbreuk gaat op haar beurt
weer dieper in op de Ponsetimethode, maar doet geen uitspraak welke methode beter is.
Zij zegt in haar artikel: “Het
blijft de voorkeur van de ouders
en de orthopeed welke methode
gebruikt kan worden.” We leven
in de gelukkige omstandigheid
dat we kunnen kiezen.
Dat dit niet altijd zo is beschrijft
Margreet Luger in een korte impressie van “gewoon een klompvoet”.
Dr. Van der Sluis gaat dieper in
op de Turco methode, en geeft in
zijn artikel de verschillen aan met
de Ponseti methode. Hij tipt in
zijn artikel ook nog even de verschillende gipstechnieken aan.
Opvallend is zijn visie ten aanzien van het relaxine hormoon.

thema
Open uitgave
Afstudeer scripties
De schouder

verschijningsdatum
14 december 2007
1 april 2008
15 juni 2008
28 september 2008

dienen ouders goed geïnformeerd
te worden over de aandoening en
de behandeling ervan en gemotiveerd te worden een actieve rol te
gaan spelen bij de behandeling
van hun kind.
Ad van der Wildenberg heeft
een workshop over de Ponseti
methode gevolgd, en gaat kort
in op de techniek.

In een artikel dat losstaat van
de klompvoet behandeling stelt
Astrid Kik de vraag of het Cobanverband het moderne drukverband is, of dat we toch verder
moeten met de vertrouwde
ideaalzwachtel.
De professionalisering in de zorg
en op de gipskamer blijft maar
doorgaan. Irma Spaans beschrijft
in haar artikel de stappen die zijn
ondernomen om een praktijkgericht instructieboek te schrijven
voor het aanleggen van kunststof
spalken op de SEH.
Last but not least heeft Leny
Uineken voor u het WCS wondenboek bekeken en gelezen en doet
daarvan verslag.
U ziet dat het weer een volle uitgave is met goede artikelen waar
het laatste woord nog niet over is
gezegd.
Ik wens u veel leesplezier.

De meningen zijn (nog) verdeeld.
Opvallend vind ik dat er geen
goed onderzoek is die beide technieken tegen elkaar afzet.
We zouden als beroepsgroep de
handen ineen kunnen slaan en
een multicentre prospectief
onderzoek proberen op te zetten.

Namens de redactie,
Arjan Harsevoort

Kunnen we direct aan de slag
met de artikelen van Boudewijn
Kollen en Helen Klip.

sluitingsdatum artikelen
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21 februari 2008
23 april 2008
14 augustus 2008
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J.A. van der Sluijs

Congenitale Klompvoetjes
Onder klompvoet verstaat men een standsafwijking waarbij de voet in spits, inversie en adductie staat.
Synoniemen zijn (tali)pes equinovarus (PEV). Dit artikel gaat over congenitale PEV en laat de later ontstane,
verworven PEV buiten beschouwing. De congenitale PEV is per definitie bij de geboorte aanwezig en wordt de
laatste jaren door de opkomst van de prenatale echografie soms zelfs intra-uteriene gediagnosticeerd. In Europa
bedraagt de incidentie 1-1,5/1000 geboorten, tweemaal zo vaak jongetjes en in de helft van de gevallen bilateraal.
Pathologie en etiologie

Bij een typische PEV (fig. 1)
staat de achtervoet in spits en de
calcaneus (2) in varus, is het os
naviculare (1) ten opzichte van
de taluskop (3) gesubluxeerd en
staat de voorvoet in supinatie en
adductie. Er zijn vormveranderingen van met name de talus
(3), calcaneus en het naviculare,
terwijl ook het spier/pees apparaat van het peroneus en posterieure compartiment veranderingen
als verkorting en hypoplasie vertoont. Het mediale kapsel/bandapparaat is stugger (4), een locale
verdikking ter hoogte van de tarsale tunnel wordt de knoop van
Henry genoemd. De etiologie is
multifactorieel, dat wil zeggen,
dat verschillende factoren samen
leiden tot een klompvoet.

Figuur 1.
De relatie van de verschillende
botelement bij de klompvoeten

Genetische factoren zijn soms
aanwezig: naast families met een
hoge overervings kans, heeft een
kind van een ouder met klompvoeten heeft een 2-8 % risico,
een broer/zusje een 2-3 % kans.
PEV komen vaker voor bij kinderen met syndromen, of bij kinderen met neuromusculaire aandoeningen zoals spina bifida en
arthrogryphosis. Intrauteriene
locale druk kan ook deformaties
veroorzaken. Ook is er een theorie dat tijdelijke of locale groeistoringen van ossale elementen

een oorzaak zijn. De ernst van
PEV kan wisselen. Het spectrum
kan verdeeld worden op basis
van etiologie in positionele PEV
(ten gevolge van intra-uteriene
drukeffecten , met een goede
prognose) , idiopathische PEV
en teratologische PEV (in het kader van syndromen, rigide van
karakter en met een slechtere
prognose). Een andere classificatie op basis van rigiditeit in
4 verschillende richtingen, is
de Dimeglio classificatie 3.
Diagnostiek

De PEV staat, zoals gezegd, in
spits, varus en adductie en is wat
kleiner( fig. 2). De eerste straal
is soms korter en heeft soms een
diepstand. Bij de idiopathische
PEV zijn voetheffers en buigers
actief, maar soms zijn de voet
evertoren zwak. Bij passief
onderzoek is de adductie, spits
en varus stand niet geheel redresseerbaar en de mate van redresseerbaarheid is de basis voor de
Dimeglio classificatie. Soms is
de PEV een deel van een syndromale - of neuromusculaire aandoening wat voor aanvullende
klinisch afwijkingen leidt.

Figuur 2. Klompvoet

De klinische diagnostiek is over
het algemeen duidelijk, soms
lijkt een ernstige pes adductus op
een PEV maar ze onderscheiden
zich door de spits contractuur.
Röntgenologisch onderzoek,
6

wat pas na ongeveer 3 maanden
informatief wordt doordat voor
die tijd er onvoldoende verbening
is, toont het parallel liggen van
de talus en calcaneus, zowel op
de AP als laterale opname, en op
de AP opname het niet in lijn
liggen van de talus en het MT1.
Andere beeldvormingen technieken, zoals echo en MRI, zijn niet
veel informatiever.

Bij beide methode is de eerste
fase van gipsbehandeling hetzelfde. De Ponseti methode is
minder invasief en gaat langer
door met spalk behandeling,
de traditionele methode stopt
eerder met gipsen als er onvoldoende resultaat is, en gebruikt
een wat uitgebreidere operatie
om de voet te corrigeren.
De traditionele methode

Therapie

Hoewel het lichte deel van het
PEV spectrum kan normaliseren,
zal de onbehandelde PEV persisteren en functionele klachten
geven omdat de voetbelasting
plaatsvindt op de laterale voetrand hetgeen leidt tot abnormale
eeltvorming en verminderde
balans. De behandeling van PEV
heeft dan ook een respectabele
historie: Hippocrates adviseerde
voorzichtige redressie en verbanden en later het gebruik van laarzen om recidieven te voorkomen.
In de geschiedenis passeren allerlei vormen van behandeling en
in de negentiende eeuw in plaats
van de zogenaamde “krachtige
reductie “ begint de operatieve
therapie, in die tijd gepaard
gaand met infectie risico’s (het
drama van de klompvoet in
Emma Bovary). De vereniging
oudergroep klompvoetjes
(www.klompvoet.nl) heeft in
Nederland een rol gespeeld bij
het standaardiseren van de behandeling en speelt een waardevolle rol bij de informatievoorziening aan ouders.
Twee methoden

Op dit moment zijn er in Nederland twee verschillende methoden gangbaar: de traditionele
methode en de Ponseti methode.

Bij de traditionele methode
begint de behandeling met gipsredressie, meestal in de eerste
week. Vroeger was het adagium
dat dit binnen 24 uur moest
gebeuren om gebruik te maken
van “relaxine”hormonen in het
bloed, die het weefsel vooral in
de eerste dagen soepel zouden
maken maar de meerwaarde van
vroege behandeling, die ook interfereert met het kraambed en het
befaamde eerste badje, is nooit
aangetoond. Bij de redressie
wordt de adductie gecorrigeerd,
de spits niet. Dit omdat de achillespees zo sterk is dat redressie
van de spits leidt tot afplatting
van de talusrol. Er zijn verschillende redressie technieken: bij
de Kite techniek wordt op het
calcaneus-cuboid gewricht gedrukt, en bij de Ponseti techniek
op de taluskop. Deze laatste
techniek lijkt effectiever. De
gipsredressie wordt wekelijks
herhaald gedurende de eerste
drie maanden. Dan wordt de
voet klinisch en röntgenologisch
beoordeeld: is deze goed wordt
een spalk gegeven voor 12-24
uur tot het kind staat die daarna
binnen enkele maanden wordt
afgebouwd. Is de voet niet goed
wordt tussen de 6-12 maanden
een release operatie uitgevoerd,
>>
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waarbij de Turco procedure,
ontwikkeld door Turco ( synoniem dorsomediale release), in
Nederland de gebruikelijkste is.
In de oorspronkelijke techniek
werd alles verlengd en alle botjes
losgemaakt werden maar tegenwoordig is deze techniek onder
invloed van franse orthopeden
aangepast: dat wil zeggen alleen
dat wordt geopereerd wat bij de
betreffende voet afwijkend is (in
het Frans Turco á la carte).
Hierbij worden via een dorsomediale benadering de verkorte
pezen, meestal Achilles- en
tibialis posticus , (middels de Ztechniek) verlengd, het strakke
fibreuze weefsel aan de mediale
zijde losgemaakt, en zo nodig
de te strakke kapsels van het achterste ( tibia-talus) en onderste
spronggewricht (talus-calcaneus)
geopend om de achtervoet in een
fysiologische stand te brengen.
Zo nodig wordt het geluxeerde
naviculare op de taluskop gereponeerd. Vaak zijn slechts delen
uit deze reeks noodzakelijk. Na
de ingreep volgt nog een korte
gips en spalk periode.
Deze methode is geschikt voor
zowel idiopatische als syndromale
klompvoetjes.
De Ponseti methode zal in een
apart artikel worden besproken.
Prognose

Zoals gezegd zal onbehandeld
de voet in varus en spits worden
belast hetgeen tot instabiliteit
en locale overbelasting leidt. De
compensatie mechanismen en
robustheid van de voet moeten
echter niet worden onderschat:
een Zwitsers na-onderzoek van
patiënten die voor de 2e WO
werden behandeld, vond dat bij
patiënten op 60 jarige leeftijd,
hoewel veel voeten klinische en
röntgenologische afwijkingen
vertoonden, het “verrassend
was te zien hoe goed aangepast
de patiënten waren met zelfs de
ernstigste PEV. Enkele verrichten
zwaar lichamelijk werk en de
helft droeg normale schoenen” 4.
Men zou verwachten dat na
zoveel jaren het wel duidelijk

is wat te verwachten is van de
verschillend behandelvormen,
maar dat valt tegen. Het evalueren van de behandelingen wordt
bemoeilijkt door verschillen in
de patiënten selectie,verschillen
in de ernst van de PEV en verschillen in de uitkomst van meetmethode in de verschillende studies. Bij het beoordelen van het
resultaat kun je meerdere aspecten bekijken: de voetvorm, de
eventuele klachten in het dagelijks gebruik, de schoenproblemen, de souplesse, of het röntgenbeeld.
Zo kan het zijn dat je in de literatuur enthousiaste verhalen kunt
vinden over bijna alle behandelingen. Studies die over een langere periode kijken zijn informatief: hoewel de behandel methode
die gebruikt werd niet meer actueel is zegt het wel iets over het
vermogen van een “gecorrigeerde“
voet. Een dergelijke studie uit
Zweden over patiënten tussen
1939 –1944 meestal operatief
behandeld, vond op 35 jarige
leeftijd dat het merendeel van de
mannen dienstplicht had gedaan
en de helft competitie sporten
deed. Driekwart gebruikt confectie schoeisel, bijna allemaal
oefenden ze het door hen gekozen beroep uit. Gemiddeld was
de voet 2 cm kleiner; 90 % had
geen klachten1. Met de originele
Turco operatie zijn 8 van de 10
patiënten “goed” afhankelijk van
de definitie van de auteurs. Over
de Ponseti methode rapporteren
studies 90 % tevreden patiënten
op 30 jarige leeftijd2.

Literatuur
1. Bjonness. Congenital clubfoot.
A follow-up of 95 persons treated in
Sweden from 1940-1945 with special
reference to their social adaption and
subjective symptoms from the foot.
Acta Orthop.Scand. 1975; 46:848-856
2. Cooper, Dietz FR. Treatment of idiopathic clubfoot. A thirty-year follow-up
note. J Bone Joint Surg Am. 1995;
77:1477-1489
3. Dimeglio, Bensahel H, Souchet P,
Mazeau P, Bonnet F. Classification of
clubfoot. J Pediatr.Orthop.B. 1995;
4:129-136
4. Meyer, Zollinger H. Langzeitverlaüfe
nach konservativer bzw. operativer
Klumpfusstherapie. In: Debrunner AM.,
ed., Langzeitresultate in der
Orthopädie. Stuttgart, Ferdinand Enke
Verlag, 1990: 316-321

Dr. J.A. van der Sluijs,
Orthopedie Vumc
Amsterdam
ja.vandersluijs@vumc.nl

Of de ene methode beter is dan
de ander? De uitkomst hangt voor
een groot deel af van de stugheid
van de voet. Hoe het ook zij, in
ieder geval maken de resultaten
van de enquête van de Nederlandse klompvoet vereniging
je optimistisch: 85 % van de kinderen draagt confectieschoeisel,
het maatverschil is meestal niet
meer dan 2 maten, ze doen sport
en worden niet meer dan andere
kinderen geplaagd.
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Dr. M.M.E.H. Witbreuk

De Ponseti methode voor de klompvoet
De Ponseti techniek voor de klompvoet is een methode die veelvuldig in Amerika en Engeland wordt uitgevoerd.
Langzamerhand krijgt de methode in Nederland ook wat meer naamsbekendheid. Het is een methode die er op
gericht is om met gipsredressies in 6 weken een volledige correctie van de voetstand te krijgen, met uitzondering
van de spitsstand. Na de 6e week zal er een poliklinische achillespees tenotomie plaatsvinden onder lokale verdoving.
Daarna volgen nog 3 weken gips in volledig gecorrigeerde stand. Vervolgens krijgt het kind een Dennis Brown
spalk (fig. 1) voor 3 maanden dag en nacht, en daarna tot het 2e –4e jaar alleen gedurende de slaapjes.
Inleiding

Dr. Ponseti’s techniek is gestart
rond 1940. Pas na publicaties in
1995 met goede resultaten van
een lange follow-up werd zijn
methode bekend over de wereld.
Hij beschrijft zelf de methode als
goedkoop en effectief. De lange
termijn resultaten levert sterke,
flexibele en pijnvrije voeten.
Na uitvoerige bestudering van
de anatomie van de klompvoet
en de normale voet heeft
Dr. Ponseti deze methode
bedacht. De oorzaak van de
klompvoet is onbekend. Wel
is bekend dat de klompvoet in
utero ontstaat rond de 12e tot
20e week. De weefsels van het
gehele onderbeen aan de posteromediale zijde zijn contract en
veroorzaken de typische vorm
van een klompvoet. Tot ongeveer
het 5e jaar zijn er recidieven te
verwachten. Dit is waarschijnlijk
de oorzaak van een toegenomen
collageen productie in de strakke
weefsels.
Er zijn verschillende onderdelen
in een klompvoet. Er is pronatie
van de eerste en tweede straal van
de voet(cavus). Er is varus in de
achtervoet. (fig. 2). Er is inversie/supinatie en adductie van de mid
en voorvoet (fig. 3). Deze stand
wordt veroorzaakt door een te
grote trek van de contracte weefsels van de tibialis posterior, triceps suralis, tibialis anterior en de
lange teenflexoren. Ook de ligamenten aan de posteromediale zijde van de voet zijn te dik en strak.
De Ponsetimethode

De methode bestaat uit redressies
uitgevoerd in 5 à 6 opeenvolgende
gipsen met maximaal 1 week tus-

sen periode (fig. 4). De eerste
redressie bestaat uit het supineren
van de eerste en tweede straal.
Hierdoor lijkt de stand te verslechteren, maar je verwijdert
de cavus uit de voorvoet. Dat
is de pronatie van de eerste en
tweede straal. Daarna zijn de
opeenvolgende redressies een
vloeiende beweging waarbij de
voorvoet en de calcaneus in zijn
geheel ‘gedraaid worden om de
talus door laterale druk te geven
op de taluskop. Hierdoor verdwijnt de varus en creëer je valgus in de achtervoet, de naviculare wordt gereponeerd op de
taluskop en de voorvoet wordt
in maximale abductie gebracht
(fig. 5a en 5b) Alleen de spits
wordt na 6 weken met een lokale
anaesthesie opgeheven door een
achillespees tenotomie. Dit is in
ongeveer bij 90% van de baby’s
noodzakelijk. Vervolgens blijft
de baby 3 weken in een gips met
de voet in volledige abductie en
dorsoflexie (fig. 6). In deze periode
herstelt de achillespees geheel,
maar in een verlengde stand.
Tot de baby 1 à 2 jaar is kan een
achillespees tenotomie ongestraft
gedaan worden. Dit is dus anders
voor volwassenen, waarbij een
doorgenomen achillespees niet
geneest. Na deze periode met
gips wordt een abductie brace
aangemeten. Dit zijn de Dennis
Brown braces, waarbij de voet in
volledige abductie en dorsiflexie
staat met een bar tussen de schoenen. Deze wordt na de gipsperiode, 3 maanden continue gedragen en na deze 3 maanden alleen
bij de slaapjes tot het 2e à 4e jaar.
Dit is afhankelijk van de stugheid/soepelheid van de voet en
de activiteit van de peronei en
8

extensoren die de trek van de
strakke weefsels tegen werken.
Conclusie

Tot zover is er geen literatuur
waarbij de operatieve posteromediale release (Turco) vergeleken
wordt met de Ponseti techniek
in een gerandomiseerde of case
control prospectieve studie.
Retrospectief hebben beide
methoden goede resultaten en
beiden hebben voor en nadelen.
Het blijft de voorkeur van de
ouders en de orthopeed welke
methode gebruikt kan worden.

Fig. 3

Fig. 4

Literatuur
http://www.ponseti.org.uk/video.html
Congenital clubfoot. Fundamentals of
treatment. Ignacio V. Ponseti. Oxford
Medical Publications. Oxford University
Press 1996.

Dr. M.M.E.H. Witbreuk,
Orthopedie Vumc
Amsterdam
m.witbreuk@vumc.nl

Fig. 5a

Fig. 1

Fig. 5b

Fig. 2

Fig. 6

Jaargang 17, september 2007

Workshop
17 November 2006; Birmingham Children’s Hospital U.K.
De behandeling van de klompvoet volgens Ponseti.

‘The Ponseti Method’
In Nederland is de behandeling van de aangeboren klompvoet vooral
gericht op redressie met gips gevolgd door een uitgebreide operatieve
ingreep waarna aangepast schoeisel en of nachtspalken nog voor jaren
gedragen dienen te worden. Wereldwijd bestaat er echter al sinds 1960
een gestructureerde methode die er op gericht is om klompvoetkinderen
zo te behandelen dat een operatieve ingreep op zeer jonge leeftijd achterwege kan blijven en zo vroegtijdige verstijving van de voet door littekenvorming voorkomt. Deze methode is het levenswerk van de inmiddels
93 jarige Braziliaanse arts dr. Augusto Ponseti. Deze voor Nederland
betrekkelijk nieuwe methode wordt nog maar in enkele ziekenhuizen
toegepast.
De kinderorthopeden van het Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, respectievelijk; dr. van Douveren en dr. Besselaar, zijn gezamenlijk deze
methode van het behandelen van klompvoetjes gestart. Omdat
scholing in Nederland voor wat betreft het gipsverband gedeelte,
niet voorhanden was zijn wij als gipsverbandmeesters van beide
ziekenhuizen een workshop gaan volgen in het: Birmingham’s
Children’s Hospitaal. (UK.)
De essentie

De essentie van de Ponseti methode bestaat uit het op een bepaalde
manier redresseren en ingipsen van de klompvoet, waarbij de keuze
van het materiaal en de gipstechniek essentieel blijken te zijn. (o.a.
gebruik katoenen watten en weglaten gipskous) De manipulatie
van de redressie is gericht op; stabilisatie van kop van de talus en
abductie van de voet. Alle componenten van de klompvoet worden
tegelijk gecorrigeerd behalve de spitsstand die pas in een later stadium
gecorrigeerd wordt. Een belangrijk onderdeel in de behandeling is
het op het juiste moment doornemen van de achillespees, iets wat
zelfs onder lokaal anesthesie op de gipskamer kan gebeuren.
Nabehandeling

Na de gipsbehandeling en achillotomie wordt de klompvoet na
ongeveer 3 maanden verder uitbehandeld met een “Dennis Brown
splint” in Engeland ook wel “boots and bars” genoemd.
De workshop bestond uit theoretische en praktische onderdelen
waarin zowel het ingipsen van de voetjes en het uitbehandelen
door middel van de “Boots and Bars” aan de orde kwamen.
Tijdens de workshop waren enkele ouders en kinderen met
klompvoetjes uitgenodigd. Zij vertelde ons hun ervaringen en
er was gelegenheid tot het stellen van vragen.
De geheel in het Engels gegeven workshop was zeer de moeite
waard en gaf ons in veel opzichten een verrassende kijk om
klompvoetjes op deze manier te behandelen zeker gezien de in
Nederland meer gangbare methode waarbij het opereren de
boventoon voert. We vonden het dan ook verrassend om te weten
dat deze zo kindvriendelijke en betrekkelijk eenvoudige methode
in Nederland nog zo weinig wordt toegepast.
Wij, gipsmeesters en kinderorthopeden, zijn erg enthousiast

geworden om kinderen met klompvoetjes op deze manier te gaan
behandelen. Nu, enkele maanden na de cursus zijn er ondertussen
een aantal kinderen met klompvoetjes volgens de Ponseti methode
bij ons in behandeling en de eerste resultaten zijn positief te noemen.
Informatie

Wereldwijd bestaat er de Ponseti Users group die in een groot
aantal landen cursussen verzorgen en contact houden met elkaar
door middel van meetingen congresseren en via het Internet.
Meer informatie is te verkrijgen via onderstaande linken.
Gipsverbandmeesters: Ad van den Wildenberg, Jan Vogels,
Theo van den Broek, Ton van der Heijden.

Maxima Medisch Centrum Veldhoven: gipskamer.vhv@mmc.nl
Catharina Ziekenhuis Eindhoven:
info.gipskamers@catharina-ziekenhuis.nl
Links:
http://www.ponseti.org.uk/
http://www.clubfoot.co.za/Interview%20with%20Dr%20Ponseti.htm
http://www.klompvoet.nl/
http://www.mdorthopaedics.com/home.html
http://www.c-prodirect.co.uk/index.htm
http://www.uihealthcare.com/topics/medicaldepartments/
orthopaedics/clubfeet/index.html
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Theo Nijland

De Klompvoet
De Klompvoet. Een vervelende benaming voor een voetafwijking bij een pasgeborene. De Engelsen noemen het
een Clubfeet, waarmee aangegeven wordt dat het voetje in de ergste vorm meer op een golfclub lijkt dan op een
klompje. Als er een kindje geboren wordt met een standsafwijking van één of twee voetjes, is het belangrijk dat
er zo snel mogelijk naar gekeken wordt door een kinderorthopeed of een specialist, waarmee deze samenwerkt,
bij voorkeur dezelfde dag. Als er werkelijk sprake is van een klompvoet, wat eenvoudig is te testen, dan moet er
de eerste dag gestart worden met de behandeling, omdat de eerste 4 dagen nog het hormoon “elastine” van de
moeder in het kindje aanwezig is, hierdoor zijn de weefsels namelijk nog extra zacht en soepel. Dit maakt het
gemakkelijker om de stand van het voetje positief te beïnvloeden.
Twee behandelmethoden

Er zijn in Nederland 2 operatieve
behandelingen gangbaar voor
wat betreft de behandeling van
klompvoetjes. Dat zijn de Turco
(postero mediaal release) en de
Ponsetti methode. De, mijns
inziens, beste Turco methode
wordt toegepast in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen door
dr. J.D. Visser. Met hem werk ik
al vele jaren samen. Ik ga niet in
op de anatomie en de fysiologie.
Ook zal ik de beide operatieve
ingrepen niet beschrijven. Ik wil
mij richten op dat gedeelte van
de behandeling, waar ik als gipsverbandmeester mee belast ben.
Wel wil ik nog vermelden, dat
tegenwoordig, mits er goed behandeld wordt, er nog maar ongeveer
60% geopereerd behoeft te worden
bij een volledige klompvoet. Als
er te lang gewacht wordt met het
behandelen, stijgt het operatiepercentage naar 90%.
Waarom vind ik de
Turco-methode de
beste methode?

Wij hebben de ervaring, dat
wij met deze methode, het beste
resultaat kunnen behalen. Het
doel, dat wij gezamenlijk met de
ouders nastreven, is dat het kind
op latere leeftijd normale schoenen
kan dragen en ook aan bijna alle
sporten mee kan doen. M.a.w.
dat het kind later normaal kan
functioneren in onze maatschappij. Er blijven altijd enige restverschijnselen, n.l. de kuitspieren
blijven relatief dun, er blijft enige
stugheid in de voeten bestaan en
er kan een verschil in grootte zijn

van de voeten. Dit leidt echter
over het algemeen niet tot grote
problemen.

1/3 klompvoet

2/3 klompvoet

volledige klompvoet

Vertrouwen van de ouders

Belangrijk onderdeel van de behandeling is dan ook het opbouwen van een vertrouwensrelatie
met de ouders of verzorgers. Een
bij ons veel gehoorde klacht is,
dat de benadering van ouders
vaak te wensen overlaat. Juist in
een periode, die voor hen bijzonder emotioneel en ingrijpend is,
dient de behandelaar alle tijd te
nemen, om hen te vertellen wat
het verwachtingspatroon is, hoe
het behandelplan er uit ziet en
wat het eindresultaat kan worden,
zodat deze ouders vertrouwen
krijgen in de behandeling en
in de behandelaars. Ze moeten,
zeker in het begin, vaak de gang
naar het ziekenhuis maken, wat
niet bepaald een feest is. Om de
motivatie optimaal te houden,
streven we er dan ook naar de
wachttijden zo kort mogelijk te
houden. We bieden de ouders de
mogelijkheid hun kindje in bad
te doen tijdens de wisseling van
het gips. Grootouders, broertjes
of zusjes zijn ook welkom, zodat
ze kunnen zien wat er met hun
kleinkind, broertje of zusje gebeurt. Ook een goed hulpmiddel
is de informatiefolder van de
Vereniging Oudergroep Klompvoetjes (www.klompvoet.nl).
Deze vereniging heeft bovendien
een site, waarop ouders met elkaar
kunnen discussiëren. Verder wordt
informatie verstrekt over de stichting Eurocat die onderzoek doet
naar geboorteafwijkingen in Noord
Nederland (www.eurocat.nl).
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●

●

voorvoet staat
in adductie en
supinatie.
plantair ter
hoogte van de
overgang voor
voet naar achter
voet is een diepe
huidplooi
zichtbaar

●

●

voorvoet staat
in adductie en
supinatie
achtervoet in
varuskanteling

●

●

●

Voorvoet in
adductie en
supinatie
achtervoet in
varuskanteling
en plantair-flexie
hoogstand van
de hiel door een
verkorte achillespees
Tabel 1

Wat is een klompvoet?

Als er een kindje bij ons wordt
aangemeld met verdenking van
een klompvoetje, wordt er allereerst een test uitgevoerd, om te
zien of er inderdaad sprake is van
een klompvoet. Dit gaat op zeer
eenvoudige wijze: men prikkelt
met een vinger de laterale voetrand; trekt het kind de voet naar
inversie, dan is er zeker sprake
van een klompvoet en treedt
het behandelplan in werking.
Het fenomeen klompvoet heeft
3 gradaties, t.w. 1/3 klompvoet,
2/3 klompvoet en volledige
klompvoet.
In tabel 1 worden de verschillen
schematisch uiteengezet.

In alle gevallen geldt, dat als er
vroegtijdig met de behandeling
wordt gestart en het gipsen en
redresseren geschiedt op hierna
genoemde wijze, dan bestaat er
een redelijke kans, dat een operatieve ingreep beperkt blijft of
zelfs niet nodig is. Iedere operatieve handeling maakt dat het
voetje stugger wordt.
1e dag

Behandelplan

Hierbij gaan we uit van een volledige klompvoet, welke op de
eerste dag begint en pas eindigt
als deze voet volledig is uitgegroeid.
Meestal is het kind dan ongeveer
14 jaar.

Testen op klompvoet, indien
positief: een bovenbeengips van
zacht kunststofgips + redresssie
>>
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2e dag
gipswissel + redresssie
3e dag
gipswissel + redresssie
4e dag
gipswissel + redresssie
1 week 2x per week
gipswissel + redresssie
3e tot 12e week
gipswissel + redressie, wekelijks
afhankelijk van de stugheid,
soms 2-wekelijks

2e dag
1 week
4 weken
7 weken
10 wkn.

11 wkn.
12 wkn.

gipswissel met softcast;
wondcontrôle
gipswissel
gipswissel
gipswissel
tijdens gipswissel aanmeten van laarsbeugels:
hiervoor wordt met
mineraalgips een
gipsafdruk gemaakt
gipswissel en passen
van de laarsbeugels
gips blijft af, afleveren
van de laarsbeugels

2. Conservatief
● Met mineraalgips wordt er een
afdruk van de voet en onder3 maanden beslismoment:
● röntgenfoto’s maken van beide
been gemaakt, waarvan door
voeten en ook van de heupen,
de orthopedisch instrumentomdat er 10% van de gevallen
maker een laarsbeugel wordt
een heupafwijking voorkomt.
gemaakt.
● beslismoment: conservatief of
● Na 2 weken passen, indien
opereren
klaar wordt de laarsbeugel
afgewerkt. Na het passen hoeft
1. Operatief
het kind meestal niet meer in
de operatie vindt plaats binnen 2
het gips.
tot 3 weken, tijdens deze periode ● Na 1 week aflevering van de
niet gipsen, omdat de huid dan
laarsbeugel
e
de gelegenheid krijgt sterker te
● Na 6 weken 1 controle door
worden, waarmee de kans op
orthopeed en orthopedisch
infecties t.g.v. een zwakke huid
instrumentmaker
e
beperkt blijft.
● Na 3 maanden 2 controle
e
Taak gipsverbandmeester:
● Na 6 maanden 3 controle
e
1 dag postoperatief bovenbeen- ● Vervolgens jaarlijkse controle
gips van mineraalgips
totdat de voet is uitgegroeid.

Laarsbeugel

Bij voorkeur moeten de laarsbeugels worden vervaardigd
aan de hand van een gipsmodel.
Het materiaal is van leer, versterkt
met een kunststof schaal, die er
voor zorgt, dat de abductie
ondersteund wordt.
De kinderen, die in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen worden
behandeld krijgen tot ongeveer
het 7e levensjaar een nachtlaarsbeugel. Deze moet regelmatig
vervangen worden in verband
met de groei van het kind. In de
1e periode moet de laarsbeugel
23 uur per dag worden gedragen,
tot het moment waarop het kind
gaat staan. Daarna alleen nog
’s nachts. Overdag mag het kind
dan schoenen dragen.
Kinderschoenen

Een kinderschoen in het algemeen moet voldoen aan de volgende punten:
1 stevige contrefort (hielstuk)
2 breed voetbed met minimaal
1/2 cm. ruimte vóór de tenen.
3 stevige zool
Bij een klompvoetje moet de
binnenzool (mediaal steun)
worden verwijderd, omdat de
voet anders weer in inversie gaat
staan!

Werkwijze bovenbeensredressiegips

Bij de redressies wordt het voetje
voorzichtig tijdens het gipsen
voor zover als mogelijk is in de
goede stand gezet, afhankelijk
van de stugheid. Per redressie
steeds iets meer. De behaalde
correctie wordt gehandhaafd met
het gips. Na 3 maanden behoort
de binnenrand van de voet recht
te staan, en de hiel behoort in 90°
onder het onderbeen te staan.
Zie Tabel 2.
Complicaties bij
redressiegips
1 overgevoeligheid voor de gas-

sen, welke vrijkomen bij het
uitharden van de kunststof;
hierdoor kan eczeem ontstaan.
Deze kinderen worden behandeld met mineraalgips.
2 rocker bottom indien er te veel
redressie gegeven wordt onder
de voorvoet, ontstaat een rocker
bottom (schommelvoet).
3 rocker bottom als het kind het
voetje terugtrekt uit het gips,
zodat de teentjes niet meer
zichtbaar zijn, dan ontstaat
ook een rocker bottom. Dit
mag niet lang blijven bestaan,
zo spoedig mogelijk het gips
wisselen met redressie.
>>
Tabel 2

1/3e klompvoet
● Polsteren: tricotkous aanbrengen, dun polsteren met synthetische watten
● Softcast (behoeft niet te worden afgezaagd!)
● begin met 1 circulaire toer rond de voorvoet, daarna, matig overlappend, van distaal naar proximaal naar de lies, eindigend met een circulaire toer
● vervolgens met zgn. achttoeren naar beneden gaan,
● bij de voet aangekomen moet er een “een heen en weertje” aan de mediale zijde
worden gemaakt voor meer stevigheid, vervolgens wordt dit met circulaire toeren
vastgezet, zonodig nog een keer, afhankelijk van de kracht van het kindje.
● dit alles dient snel te gebeuren, om het materiaal nog te kunnen vormen en daarbij
de redressie te kunnen uitvoeren als volgt:
● een wijsvinger boven het hieltje zetten en dit naar distaal trekken
● met de duim aan de mediale zijde op het kopje van metatarsale 1 duwen en deze
samen met digitus 1 naar abductie bewegen; hierdoor vervaagt ook de diepe, plantair gelegen, huidplooi.
● de wijsvinger van de andere hand midden op de laterale zijde van de voetrand
plaatsen, op het cuboïd, waardoor met beide handen een driepuntsdruk wordt
ontwikkeld.
● met de nog vrije vingers ervoor zorgen, dat de metatarsalia op één rij liggen en niet
in elkaar worden geduwd.
● Nu wachten tot de softcast is uitgehard , alvorens het voetje los te laten.
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2/3e klompvoet
volledige klompvoet
● Het polsteren en
● De handelingen zijn
zwachtelen gebeurt
hetzelfde als bij de
op dezelfde manier als
2/3 klompvoet, met
bij de 1/3 klompvoet;
dien verstande, dat
bij het redresseren nu ● de achillespees in de
ook aandacht hebben
lengte gemasseerd
voor
dient te worden om
● de varus kanteling
het hielbeen naar
van de hiel, waarbij
distaal te krijgen.
men zich ook op het
voetgewelf dient te
concentreren, door
● met de duim plantair
onder het cuboïd te
duwen, waardoor de
voet meer naar valgus
gaat en er een mooier
voetbed ontstaat.

in dit

Nabeschouwing

In Nederland worden jaarlijks 1
op de 1000 kinderen geboren
met een klompvoetje. De aandoening, mits goed en snel
behandeld, is redelijk onschuldig. Voor de ouders van het
kindje is het, zoals bij alle
geboorteafwijkingen, behoorlijk
ingrijpend. Mede daardoor
vraagt de behandeling van een
kind met een afwijking, extra
zorg en aandacht van de zorgverlener. De complexiteit van de
situatie en in de wetenschap, dat
je veel kunt betekenen voor het
verdere leven van zo’n kindje, is
voor mij iedere keer weer een
dusdanig grote uitdaging, dat ik
met plezier naar het ziekenhuis
reis, als er een melding komt van
een verloskundige, huisarts of
kinderarts, dat er een kindje is
geboren met een voetafwijking,

Verband

ook ’s avonds of in het weekend.
Hier geldt werkelijk: de eerste
klap is een daalder waard.
Literatuur/folders/
websites
1 Folder VOK: Vereniging

Oudergroep kinderen met
Klompvoeten
2 Stichting Eurocat
Deze stichting onderzoekt de
mogelijke oorzaak van
geboorte afwijkingen in
Noord-Nederland
3 De laarsbeugel
www.otnn.nl: geeft informatie
over de het doel hiervan en de
productie door de orthopedische instrumentmaker
4 Video film : Redressie van de
(Club) klompvoet.
Er is een video film gemaakt
over de operatie en behandelingen van de klompvoet door

Gewoon een klompvoet
Op het eerste gezicht tref je een lief gezicht en een brede glimlach,
een zuster in de gang. Alleen voor kenners en vakidioten is het
zichtbaar, zij heeft een klompvoet. Een gewone lieve vrouw, die
sport en werkt, een dochter heeft en met een gewone klompvoet
midden in het leven staat. Mag ik u even voorstellen Helena
Conceiao, geboren op Kaap Verdische eilanden.
Ze is in haar familie een uitzondering met haar klompvoet. Naar
Nederland gekomen in 1982, toen was ze twintig. Heeft sindsdien
een aangepaste schoen waar ze op loopt, sport en werkt. De lagere
school afgemaakt, twee jaar middelbare school gedaan en toen naar
Nederland gekomen. Hier heeft ze wel Nederlands leren praten en als
zo velen geen Nederlandse les gehad, waardoor lezen en schrijven nog
niet zo goed gaan. Gelukkig heeft ze wel de opleiding van zorgassistente
niveau 2 kunnen doen en werkt sinds drie jaar in het Franciscus
Gasthuis te Rotterdam. Daarvoor werkte ze in een verpleegtehuis.
Fietsen heeft ze nooit geleerd, en met autorijden is ze nu bezig.
Welke sporten beoefent Helena?; hardlopen, aerobics en fitness.
In haar herinnering is het nooit voorgekomen, ze is een paar weken
geleden voor het eerst gezwikt, voet is een beetje dik geweest, en
heeft eigenlijk weinig last hiervan.
Als je haar ziet lopen zie je het niet, een gewone vrouw, met gewoon
een klompvoet.
Margreet Luger.
m.luger@sfg.nl
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Dr. JD Visser, deze film geeft
een goed inzicht en is ondersteund door animaties over de
totale operatieve ingreep.
Deze film is te bestellen bij
de Vereniging Oudergroep
kinderen met Klompvoeten.
5 Boeken:
● Pluis of niet pluis, een
leidraad voor de eerstelijns
gezondheidzorg door
Dr. J.D. Visser.
(ISBN 90 72371313)
● Vergroeit mijn Kind,
een wegwijzer voor ouders
en verzorgers van het kind
door Dr. J.D. Visser.
(ISBN 90 7237181X)

Deze boekwerkjes munten uit in
overzichtelijke en heldere onderwerpen over diverse orthopedische
afwijkingen, die een kind mogelijk
kan hebben en wat er eventueel
wel of niet aan gedaan zou kunnen
worden.

Theo Nijland,
gipsverbandmeester
Casting group
www.castinggroup.nl

in dit
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W. Wijnen
H. Staal

De klompvoet belicht vanuit Maastricht
De congenitale talipes equinovarus dankt zijn populaire naam, klompvoet aan een
verbastering van het Engelse “Club foot”: de voet vertoont gelijkenis met een golfclub.
De afwijking bestaat uit een gecombineerde deviatie in meerdere gewrichten:
Equines en varus in de achtervoet die ontstaat door equines of plantair flexie in
het tibiotalaire gewricht en varus of adductie in het subtalaire gewricht. Adductie
en holvoet in de voor/middenvoet mediale deviatie of eveneens adductie in het
talonaviculaire gewricht en in de verder naar distaal gelegen voetgewrichten,
waarbij vooral in het talonaviculaire gewricht een subluxatie of luxatie optreedt.
(Foto 1)
De gehele voet raakt hierdoor gesuppineerd.
Ontstaan en incidentie

Bij het ontstaan spelen erfelijke
factoren een rol. Er worden vier
categorieën klompvoet onderscheiden:
● De primaire of idiopatische
klompvoet kan in verschillende gradaties van stijfheid
voorkomen, deze zal niet
verbeteren zonder intensieve
therapie;
● De klompvoet die ontstaat
t.g.v. een verkeerde intrauteriene positie tijdens de
zwangerschap is meestal flexibel en makkelijk conservatief
te redresseren;
● De neurogene klompvoet
komt voor bij spina bifida;
● De teratologische klompvoet
die geassocieerd wordt met
syndromen zoals bijvoorbeeld
myelodysplasie en arthrogryposis, is moeilijk te behandelen.
Deze klompvoeten zijn erg
rigide en reageren niet goed
op conservatieve behandeling.
De misvorming gaat zonder
behandeling niet vanzelf over.

posteromediale zijde blijven kort,
de deviaties in equines, varus en
adductus nemen toe. Het is een
gecombineerde afwijking die
bepaald wordt door neurogene,
vasculaire of weke delen afwijkingen. Na verloop van tijd
treden secundaire veranderingen
in de botten op. Een niet gecorrigeerde klompvoet is op den duur
invaliderend voor de patiënt.
Wanneer het kind gaat staan,
belast het de laterale zijde van de
voet, en tenslotte de voetrug.

(Foto2)

Omdat dit deel van de voet niet
geschikt is voor belasting, zullen
callusvorming en pijn frequent
optredende problemen zijn.
Het doel van de behandeling is
alle componenten van de misDe incidentie varieert van 0.39
vormingen te verminderen of
(Azie) tot 6,81 (Polynesië) per
op te heffen, zodat het kind een
duizend pasgeborenen1 . In
functionele, plantigrade, mobiele
Nederland is deze ongeveer 1 per en pijnloze voet krijgt. Een volleduizend 10. De aandoening komt dig normale voet zal nooit bereikt
bilateraal voor bij 50% van de
worden en het kind zal altijd een
patiënten en wordt meer gezien
iets kleinere voet en kuitspier aan
bij jongens dan bij meisjes.
de aangedane kant overhouden.
Met een operatieve behandeling
Visie op klompvoetis alleen de stand van de voet te
behandeling
corrigeren, de rest niet.
Zonder behandeling is de afwijLiteratuuronderzoek van 1970 tot
king vaak progressief: de verkorte 1990, laat diverse enthousiaste
en rigide kapsels en ligamenten aan studies zien over de correctie van
14

de klompvoet door middel van
operatieve release technieken.
Lange termijn follow-up studies
hebben aangetoond, dat aan deze
operatieve correcties ook flinke
nadelen verbonden zijn. Zo worden naast veel recidieven, ook
overcorrectie, ondercorrectie,
stijfheid en pijn aangetroffen bij
geopereerde kinderen1. Ponseti
(1997), stelt vast dat bij herhaaldelijk opereren van dezelfde
klompvoet vaak sprake is van
ernstige verlittekening in de voet
met stijfheid in de misvormde
gewrichten.De tibialis posticus
pees en de pezen van de lange
flexoren van de tenen die in de
eerste operatie verlengd zijn, zitten vaak vergroeid en geïmmobiliseerd in het littekenweefsel.
Dientengevolge zijn de laatste
jaren minder agressieve nietoperatieve behandelprogramma’s
ontwikkeld waaronder de Ponseti
methode en de Franse fysiotherapie methode. Ook in Nederland
is er in 1992 een zekere mate van
overeenstemming bereikt over de
behandeling van de congenitale
klompvoet in het eerste levensjaar. Deze consensus is tot stand
gekomen op basis van een enquête
die gehouden is onder de Nederlandse orthopedisch chirurgen
en het bespreken van de resultaten hiervan in de werkgroep.
Vervolgens zijn de conclusies
besproken in de algemene ledenvergadering van de NOV. In het
navolgende zullen de hierboven
beschreven behandelmethoden
in het kort worden toegelicht.

De Ponseti techniek

Behandelconcept Ponseti
methode
Ponseti gelooft dat frequent bewegen en regelmatig rekken van
de rigide klompvoet uiteindelijk
leidt tot een ontstekingsreactie
met verdere retractie van de
strakke weefsels. Hij stelt zacht
rekken en manipulatie gevolgd
door gipsimmobilisatie voor,
waardoor strakke weefsels verder
ontspannen en zacht worden en
een atraumatische remodelering
van de abnormale gewrichtsoppervlakken plaatsvindt5.
De redressie techniek volgens
Ponseti 9
De methode omvat wekelijks
voorzichtig rekken en manipuleren van de aangedane gewrichten
gevolgd door het aanleggen van
een goed gemodelleerd bovenbeengips met de knie in negentig
graden. Het gips behoudt de verkregen correctie en staat verdere
ontspanning van strakke structuren toe voor de volgende gipswissel. De beste resultaten worden
bereikt indien de redressietherapie
zo snel mogelijk na de geboorte
gestart wordt.
In de paragraaf werkwijze gipsredressie in het azM van dit artikel,
wordt de gipsredressie volgens
Ponseti beschreven.
De ponseti methode corrigeert
geleidelijk alle componenten van
de misvorming, met uitzondering
van de equinus, die als laatste
geredresseerd wordt.
>>
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De correctie van de misvorming
wordt in de regel tussen 6 en 8
weken bereikt. Vaak is een percutane achillespeesverlenging
(tenotomie) noodzakelijk, die
voorafgaand aan de laatste gipswissel poliklinisch wordt uitgevoerd onder locale anesthesie.
Om de abductie te behouden
wordt drie weken na de tenotomie gestart met de “brace
behandeling”. Ponseti adviseert
de “Dennis-Brown brace 2- 4
jaar te dragen, afhankelijk van
hoe de voet zich ontwikkelt8.
De Franse benadering

Behandelconcept
De Franse niet-operatieve behandelmethode van klompvoeten is
in de zeventiger jaren in Frankrijk
ontwikkeld door Masse en de
jaren daarna in diverse Franse
klinieken verder ontwikkeld5.
De Franse benadering vereist
intensieve fysiotherapie en vraagt
veel tijd en aandacht van de
ouders. De behandeling is gebaseerd op de gedachte dat de
contracte tibialis posticus, met
de daardoor verdraaide middenvoetsgewrichten en de zwakke
peroneus spieren verantwoordelijk zijn voor de misvorming.
Bij deze methode gaat men ervan
uit dat door frequent mobiliseren,
de spieren die de voet everteren,
versterkt worden. De contracte
weefsels worden ontspannen en
er treedt een geleidelijke correctie
van de deformiteit op. Bij de behandeling maakt men verder
gebruik van tape en spalken.
Aanhangers van deze methode
zijn van mening dat geforceerd
rekken met gipsimmobilisaties
een defensieve reactie geeft,
waarbij contractie van de spieren
optreedt, die juist gerekt moeten
worden7.
De werkwijze bij de
Franse behandelmethode

De Franse methode omvat
dagelijks gematigde mobilisatie
en rekken van de contracte weefsels, stimulatie en versterken van
zwakke spieren en tenslotte

tapen en spalken om de correctie
te behouden. De techniek luistert
vrij nauw en vereist correctie van
de diverse componenten van de
misvorming in een specifieke
volgorde. Een continous passive
motion (CPM) machine die speciaal ontworpen is voor kinderen
met klompvoeten, wordt bij sommige kinderen tot wel 10 uren
per dag gedurende de eerste 12
weken gebruikt, om weefsels te
rekken voorafgaand aan de volgende therapiesessie. Kinderen
worden gedurende de eerste 2
maanden 5 dagen per week behandeld door hiervoor speciaal
opgeleide fysiotherapeuten.
De sessies worden geleidelijk
afgebouwd als de ouders de techniek leren en overnemen en de
behandeling thuis voortzetten
De grootste correctie wordt verkregen in de eerste 3 maanden
van behandelen, waarbij volledige correctie binnen 5 maanden
te verwachten is. Om recidieven
te voorkomen, wordt thuistherapie gecontinueerd tot aan de leeftijd dat het kind gaat lopen en
spalken worden gedragen tot een
leeftijd van 2 tot 3 jaar7.
De Nederlandse benadering van de klompvoet

Behandelconcept
De behandeling is erop gericht,
het natuurlijk beloop dan wel de
progressie te doorbreken en een
rechte, plantigrade en soepele
voet te creëren die op normale
wijze het lichaamsgewicht kan
dragen. Om op de leeftijd van 1
jaar een plantigrade voetstand te
bereiken, zodat voor het kind de
mogelijkheid wordt geschapen
de motorische ontwikkeling te
vervolgen dan wel te gaan staan.
Op basis van een enquête onder
de Nederlandse Orthopedisch
chirurgen is in 1992 een consensus geformuleerd over de behandeling van de congenitale klompvoet in het eerste levensjaar.
Om de klompvoet te redresseren
wordt de methode van Kite toegepast. Bij deze methode worden
de klompvoet componenten
afzonderlijk geredresseerd.

Bij de manipulatie volgens Kite
wordt tegendruk gegeven ter
hoogte van het gewricht tussen
calcaneus en cuboid.
De behandeling van de
klompvoet in Nederland
volgens de Consensus
richtlijn6

De diagnose dient binnen 24 uur
te worden gesteld; de behandeling
dient daarna zo snel mogelijk, binnen redelijke grenzen (3 dagen)
aan te vangen. De behandeling
vindt plaats door middel van gips
of redresserende verbanden, in
combinatie met manipulatie.
Met redelijke kracht wordt eerst
de voorvoetdadductie en daarna
de varus en equinus van de achtervoet gecorrigeerd; veelal is 2 maal
per week gipsredressie nodig. De
conservatieve behandeling met
gips of redresserende verbanden
duurt in het algemeen 3 - 4
maanden. Dan wordt er röntgenonderzoek verricht. Na de intensieve conservatieve behandeling
volgt meestal een minder intensieve fase, waarbij gebruik gemaakt
wordt van spalken. De spalk wordt
alleen toegepast wanneer een goede
correctie bereikt is. In ieder geval
voortgezet tot het kind staat (circa
bij 12 maanden). Het doel van de
spalkbehandeling is het handhaven
van de correctie. De indicatiestelling tot operatieve behandeling
vindt plaats op de leeftijd van
4 - 6 maanden. De indicatie tot
operatieve correctie wordt gesteld
aan de hand van klinische criteria,
aangevuld door röntgenologisch
onderzoek, te weten: minimaal
een zijdelingse foto met de voet in
maximale dorsoflexie, eventueel
daarbij een voor-achterwaartse
foto die schuin onder een hoek
van 30 graden verticaal schuin
is ingeschoten. De operatieve
ingreep wordt bij voorkeur uitgevoerd na de vierde maand en
voor de negende levensmaand.
Zelden is een geïsoleerde achillespeesverlenging voldoende. Een
achillespeesverlenging in combinatie met een excisie van het
kapsel van het bovenste en het
onderste spronggewricht en
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klieving van het calcaneofibulaire
ligament (Posterior-release) is de
kleinst mogelijke operatie bij de
congenitale klompvoet. Andere
mogelijkheden en of aanvullingen
zijn afhankelijk van de correctiemogelijkheid van de voet (‘a la
carte’). Vaak is een röntgenfoto
tijdens de operatie zinvol bij de
bepaling van de uitgebreidheid
van de release. Controle is aangewezen tot het eind van de
groeifase, met een frequentie
afhankelijk van de ernst van de
klompvoet.
De behandeling van de
congenitale klompvoet
in het azMaastricht

De behandeling van de congenitale klompvoet in het azM vindt
plaats onder supervisie van de
kinderorthopedisch chirurg.
De coördinatie van de zorg gedurende het eerste levensjaar
wordt verzorgd door de Nurse
Practitioner die tevens gipsverbandmeester is. Tot voor kort
zijn de klompvoeten in Maastricht behandeld volgens de
hierboven beschreven richtlijn:
“de behandeling van de congenitale klompvoet in Nederland”.
De positieve resultaten van de
Ponseti methode bij de behandeling van de klompvoet hebben
ook in Maastricht ertoe geleid,
dat er een verandering is ontstaan in de behandeling van de
aangeboren klompvoet. Op dit
moment bevindt men zich in een
overgangsfase. De redressies gedurende de eerste weken worden
gedaan volgens de techniek van
Ponseti. De indicatiestelling tot
operatieve behandeling net als de
operatieve techniek vinden (nog)
plaats volgens de Nederlandse
richtlijn.
Voorlichting ouders
Een belangrijk en vaak onderschat onderdeel binnen de behandeling van kinderen met
klompvoeten is de voorlichting
aan de ouders. Van de voorlichting aan ouders door verpleeg>>

in dit

kundigen is bekend, dat dit kan
leiden tot een betere compliance
van ouders maar ook tot betere
resultaten van de behandeling3.
Prenataal consult polikliniek
orthopedie
Tijdens de zwangerschap vindt
er in de periode van de16e tot de
20e week een echografie plaats.
Deze prenatale echografie leidt
steeds vaker tot de prenatale diagnose klompvoet. Een prenataal
consult op de polikliek orthopedie, biedt aan aanstaande ouders
van kinderen met klompvoeten
meer tijd om te wennen aan de
diagnose en kennis te nemen
van gangbare behandelmogelijkheden van de aangeboren klompvoet4. Dit consult bij de Nurse
practitioner draagt er in grote
mate toe bij aanstaande ouders
gerust te stellen, maar ook om
een langdurige relatie met de
familie op te starten.
De inhoud van de voorlichting
ouders
Bij de voorlichting van de ouders
wordt aangesloten bij hetgeen wat
ouders reeds weten over klompvoetjes. Het is belangrijk uitleg te
geven over relevante anatomische
en fysiologische beginselen en de
pathosfysiologie van de aandoening. Het behandelprotocol wordt
uitgelegd. Naast het doel van de
behandeling worden ook de verwachtingen t.a.v. de prognose
besproken. Ouders worden geïnformeerd, dat de oorzaken van de
klompvoet onbekend zijn en dat
hun kind met een idiopatische
klompvoet verder normaal is.
Informatie dat de klompvoet niet
pijnlijk is en dat de ontwikkeling
van het kind hierdoor niet negatief beïnvloedt zal worden, mag
hierbij niet ontbreken. Ouders
krijgen verder informatie over de
Vereniging Oudergroep Klompvoetjes en diverse websites.
Ten aanzien van de gipsredressies
worden ouders geïnformeerd
over mogelijke complicaties.
Ouders ontvangen instructies
t.a.v. neurovasculaire-, huid- en
pijncontroles. Daarnaast krijgen
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ouders informatie hoe ze dienen te
handelen bij problemen en wie ze
kunnen raadplegen bij eventuele
vragen.
Bij aanvang van de spalkbehandeling worden ouders worden
geïnformeerd over het doel van
de spalkbehandeling in combinatie met kinderfysiotherapie
en hun eigen rol hierbij.
De ouders wordt duidelijk
gemaakt dat alleen het dragen
van spalkjes, zonder het oefenen
van de voetjes, vaak tot terugval
kan leiden. Hierbij wordt ook
aangegeven, dat een terugval van
de voetjes altijd mogelijk is en
dat de spalkjes dan niet meer
goed passen.

logisch beoordeeld. Bij de zogenaamde klompvoetserie worden
röntgenfoto’s twee richtingen genomen: een voor-achterwaartse
opname en een zijdelingse opname, waarbij het voetje maximaal gedorsoflecteerd wordt. Bij
de zijdelingse opname kunnen
twee assen getekend worden, die
elkaar in de voorvoet kruisen
waardoor een hoek ontstaat.

(foto 3)

Participatie
Vanaf het begin van de behandeling wordt getracht ouders
duidelijk te maken dat hun betrokkenheid en committment
aan de behandelmethode cruciaal is voor een succesvol resultaat.
De redressie en de gipsbehandeling is een uitermate geschikt
moment de ouders zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Bespreek hierbij regelmatig
het belang van, en hun rol bij
het oefenen van de voetjes na
de periode van de gipsredressies.
Zorg voor een ouderlijke betrokkenheid bij het ontspannen van
hun kind.

Ook op de voor-achterwaartse
foto kunnen twee assen getekend
worden die een hoek met elkaar
maken.

De behandeling van de
klompvoet in het azM

De c-t index is de som van de
hoeken van de zijdelingse en voorachterwaartse foto. Bij een normale
voet is de c-t index 40 graden of
groter. Bij klompvoetjes vindt men
soms helemaal geen hoek.
Een röntgenologisch kenmerk
van de klompvoet is wanneer de
c-t index kleiner is dan 40 graden.
Daarnaast is röntgenologisch het
verschil vast te stellen, in de hoek
die de calcaneus en talus maakt
met de tibia bij maximale dorsoflexie en bij plantairflexie.
Beweeglijkheid in de middenvoet bij deze dorsoflexie en weinig beweging tussen calcaneus en
tibia duidt op een rockerbottem
deformiteit en is toe te wijzen
aan een te korte achillespees.

De behandeling dient zo snel
mogelijk na de geboorte aan te
vangen en bestaat uit frequente
redressies afgewisseld met immobilisaties, hierbij wordt het onderstaande schema als leidraad
genomen.
De eerste twee weken vindt er 2x
per week redressie en een gipswissel plaats. In de derde en vierde
week wordt er 1x per week een
gipswissel uitgevoerd. In de vijfde
t/m twaalfde week wordt er 1x
per twee weken een redressie en
gipswissel gedaan.
Na circa 3 maanden conservatief
behandelen wordt het behaalde
resultaat klinisch en röntgeno16

(foto4)

Afhankelijk van de uitkomst van
de röntgenfoto wordt de beslissing genomen om een operatieve
correctie uit te voeren of verder
conservatief te behandelen.
Een klompvoetoperatie (gemodificeerde Turco) wordt bij voorkeur uitgevoerd tussen de zesde
en negende levensmaand.
Bij een volledig conservatieve
behandeling maar ook als er een
operatieve behandeling plaats
vindt, wordt er vanaf de twaalfde
week gestart met spalkbehandeling in combinatie met oefentherapie door kinderfysiotherapeut.
De frequentie van de behandelingen door de kinderfysiotherapeut wordt afgebouwd, naarmate
de ouders de oefentherapie meer
en meer overnemen en de voetjes
hierop goed blijven reageren.
Spalken en kindervoetenpoli
Tot aan de leeftijd van 1 jaar krijgen de kinderen onderbeen-softcastspalken op de gipskamer, na
de leeftijd van 1 jaar worden spalken voorgeschreven van de orthopedische instrumentmakerij. De
duur en intensiteit van de spalkbehandeling is afhankelijk van de
respons van voetjes: in het begin
worden de spalkjes tijdens het
slapen gedragen. Vanaf de leeftijd
dat het kind gaat staan en begint
te lopen vindt de follow-up
plaats op de multi-disciplinaire
kindervoetenpoli. Tijdens dit
spreekuur beoordelen kinderorthopedisch chirurg, kinderfysiotherapeut, orthopedisch
schoenmaker en instrumentmaker gezamenlijk de ontwikkeling
van het kind. Op basis van deze
gezamenlijke bevindingen wordt
het verdere beleid bepaald.
Deze follow-up vindt in de regel
plaats tot ongeveer het veertiende
levensjaar, op dat moment is het
voetskelet uitgegroeid.
Werkwijze gipsredressie
in het azM

Vanwege de goede modelleerbaarheid van gips wordt voor
de redressiegipsen gekozen voor
>>
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Plaster of Paris. Om het kind
zoveel mogelijk te laten ontspannen bestaat de mogelijkheid dat
ouders hun kind in bad doen en
drinken geven. Een rustige werkomgeving met eventueel muziek
op achtergrond, geen harde
geluiden en indien mogelijk
gedempt licht kunnen hier verder aan bijdragen. Om het uittrappen van het gips te voorkomen worden bovenbeengipsjes
met de knie in 90 ° flexie aangelegd. In Maastricht wordt voor
de redressie van de klompvoeten
de redressietechniek volgens
Ponseti toegepast. In de achtereenvolgende behandelingen
wordt getracht de cavusstand,
de voorvoetadductie en de varusstand van de hiel te corrigeren.
Als deze gecorrigeerd zijn volgt
de correctie van de spitsstand.
Voordat het voetje wordt ingegipst wordt het voetje enkele
minuten gemanipuleerd, gerekt
en steeds 15 tot 30 seconden vast
gehouden in een stand die niet
veel ongemak bij het kind veroorzaakt. Dit is ook belangrijk
om een idee te krijgen hoe ver
het voetje kan worden geredresseerd als het voetje met gipsverband is bedekt.
Als eerste wordt getracht de
cavusstand te corrigeren. Hierbij
wordt de voorvoet in een juist
alignement met de achtervoet
geplaatst. De cavus is een gevolg
van de pronatie van de voorvoet
in relatie tot de “achtervoet”. De
cavus laat zich makkelijk corrigeren. Hierbij wordt de voorvoet
zo ver gesuppineerd dat inspectie
van de voetzool een normaal voetgewelf laat zien, tegelijkertijd
wordt metatarsale 1 in dorsoflexie gebracht.
Vanaf de eerste manipulaties
wordt ook getracht de abductiestand van de voorvoet te corrigeren. De redressie bestaat uit
abductie van de voet onder de
gestabiliseerde talus.
Om de kop van de talus te lokaliseren worden eerst de beide
malleoli gepalpeerd. De kop
van de talus bevindt zich vlak
voor de laterale malleolus.

De voorvoet wordt in supinatiestand in laterale richting bewogen. Hierbij wordt de duim op
de talus geplaatst, waardoor deze
gestabiliseerd wordt.
Hierdoor fungeert de talus als
draaipunt waaromheen de voorvoet geabduceerd wordt. Er wordt
geredresseerd, zonder dat dit ongemak voor het kind te veroorzaakt. De voet wordt nimmer
geproneerd.
Tijdens de eerste redressies worden de adductus en varus gecorrigeerd. Tijdens deze manoeuvres
blijft de voet in spitsstand staan.
Na een aantal redressies is het
mogelijk de mediale ligamenten
van de voetwortel maximaal te
rekken: hierbij wordt de voorvoet sterk geabduceerd tot een
hoek van 60 graden. Als de voorvoetadductie en varusstand van
de hiel zijn opgeheven, kan de
equinus gecorrigeerd worden.
Hierbij dient men druk te geven
onder de laterale voetrand.
Dorsoflexie vindt plaats bij een
volledig geabduceerde voet9.
Drukplekken
In verband met het ontstaan van
drukplekken mag er geen constante druk op de talus gegeven
worden. Modelleer het gips over
de talus terwijl de voet in de
juiste positie gehouden wordt.
Het voetgewelf wordt gemodelleerd waarbij een platvoet of
rocker-bottom wordt voorkomen.
De vingers dienen constant in
beweging te blijven om excessieve druk op één plek te voorkomen. Na het aanleggen van
het gips wordt het gips op diverse
punten gecontroleerd. Zo wordt
beoordeeld of er aan de laterale
zijde bij vijfde straal voldoende
ruimte is. Daarnaast wordt
gecontroleerd of het gips proximaal en distaal lang genoeg is, en
de gewrichten in de goede stand
staan. Eventuele scherpe randen
en zwakke plekken dienen te
worden verholpen. Tenslotte en
zeker niet het minst belangrijk
wordt de circulatie beoordeeld.
Sommige kinderen huilen tijdens
de redressie en het aanleggen van

het gips. Deze situatie mag enkel
tijdelijk blijven bestaan. Als het
kind blijft huilen moet de situatie
geëvalueerd worden.
Evaluatie van de klompvoet in
het azM
De ontwikkeling van de klompvoet wordt geëvalueerd met
behulp van het scoringssysteem
van Pirani. Het Pirani scoring
systeem is een snelle, betrouwbare en makkelijk te gebruiken
methode om de conservatieve
behandeling te evalueren. Dit
scoringssysteem is gebaseerd op
evaluatie van 6 klinische contractuur symptomen. Drie klinische
symptomen zijn gerelateerd aan
de voorvoet: plooi mediale gewelf,
curvatuur laterale voetrand en
palpatie caput talus. De overige
drie symptomen zijn gerelateerd
aan de “achtervoet”: aanwezigheid hielplooi, vulling hiel en
rigiditeit van de equines. Iedere
symptoom wordt gescoord volgens het volgende principe: 0 is
normaal, 0,5 is matig afwijkend
en 1 is sterk afwijkend 2.
Naarmate de behandeling vordert,
dient de score te dalen.
Samenvatting

De behandeling van de klompvoet begint rond de16e tot de
20e week van de zwangerschap,
wanneer een echografie plaatsvindt. Deze prenatale echografie
leidt steeds vaker tot de prenatale
diagnose klompvoet. Vanaf dit
moment dienen ouders goed
geïnformeerd te worden over de
aandoening en de behandeling
ervan en gemotiveerd te worden
een actieve rol te gaan spelen bij
de behandeling van hun kind.
De laatste jaren worden door
diverse behandelaars steeds meer
de voordelen van de conservatieve
behandeling van klompvoeten
aangegeven. Dit artikel beschrijft
in het kort de Ponsetimethode,
de Franse methode, de Nederlandse methode en belicht de
benadering van de klompvoet
in het academisch ziekenhuis
Maastricht.
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Veranderingen binnensschoolse component LOG
In juni hebben een aantal vakdomaterialen, ook vanaf het
centen (gipsverbandmeesters) en
vakantieadres. De student
leden van de Opleidingscommisgeeft rechten aan de werk
sie VGN een overleg gehad met
begeleider om het eportfolio
Antoinette Brandenburg (opleite lezen, feedback te geven en
der). Het doel van dit overleg was
het begeleiden in de beroepshet afstemmen van de vakinhoud
praktijk te optimaliseren.
met het aan te bieden curriculum
van de Landelijke Opleiding tot
De belangrijkste uitgangspunten
Gipsverbandmeesters. Hierbij
en veranderingen zijn:
● Het vak gipsverbandmeester is
kun je denken aan: de programeen zelfstandig vak. In de prakmering, de lesinhoud, de studietijk staat hij er vaak alleen voor
vordering en het plaatsen van het
en neemt beslissingen met grote
beroepsdeelprofiel in een compeconsequenties voor de zorgvratentiegerichte leeromgeving (lees
ger. Hierbij staat leren niet op
verder bij “in het kort”).
zichzelf en is het belangrijk dat
Het vak van gipsverbandmeester
de student die zelfstandigheid
is continu in beweging, de beroepsook in de opleiding laat zien.
groep werkt aan de eigen profesEen student die dit onvoldoende
sionalisering (CZO ea) en vraagt
beheerst zal de eindstreep niet
om een up-to-date opleiding.
halen. Dit zou een belangrijk
Onderdeel van het werk van een
item in de werving en selectie
opleider in een opleidingsinstituut
van een student gipsverbandis het bijhouden van de (landelijke)
meester moeten zijn. Het hebontwikkelingen met betrekking
ben van een diploma van een
tot het vakgebeid waarvoor opgeHBOV of Fysiotherapie is geen
leid wordt. Daarbij het zoeken
garantie, wel enthousiasme en
naar samenhang in een breder
een open leerhouding zijn bekader; bijvoorbeeld door aan te
palend of een student de wil
sluiten bij andere vervolgopleiheeft naar zichzelf te kijken,
dingen en onderwijsproject(-en).
zich te ontwikkelen en de eigen
Het Opleidingsinstituut van het
leercompetenties te vergroten.
Erasmus MC heeft de afgelopen
En dit kan net zo goed een
drie jaar gewerkt aan een onderMBO student zijn.
wijsproject; “Anders Leren”.
● De duur van de opleiding
Een aantal kenmerken van
wordt 19 maanden met een
“Anders Leren” zijn:
● een curriculumontwerp uitminimale aanstelling van 24
gaande van de CanMeds en
uur per week. De opleiding
de competenties uit het eigen
start in september en is voor de
beroepsdeelprofiel,
(2e) zomervakantie afgesloten.
● het leren door middel van
● Het aantal theorie uren blijft
reflecteren en het verzamelen
gelijk. Er is wel geschoven met
(in portfolio) van bewijsmateeen aantal onderdelen. Praktijkriaal om de eigen competentielessen komen ook in de eerste
ontwikkeling aan te tonen,
cursusweek aan bod. Grote
● het aantonen van de compeapplicaties, zoals thoraxabductentieontwikkeling in een
tie, gaan naar het 2e leerjaar.
tussen- en eindassessment,
Tapen en bandageren worden
● het leren in een digitale
verplaatst naar het 1e jaar.
leeromgeving (www.it’s learAanleg Minerva gips en EDFning.com). De student krijgt
corset blijven in de opleiding.
een eigen inlogcode en wachtHoewel zij in de praktijk nog
woord en kan zo 24 uur per
maar zelden voorkomen, is het
dag beschikken over het eigen
belangrijk om de principes en
eportfolio en de andere studieaanlegtechniek te demonstreren
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Als onderwijsvorm wordt
het onderwijsleergesprek
gehanteerd in plaats van het
responsiecollege.
Het studievorderingsbeleid
is afgestemd op het nieuwe
curriculum; naast kennistoetsen wordt ook een tussen- en
eindassessment afgenomen
Het doel van de gipsverbandleerlessen in het Opleidingsinstituut is het leren van de
achterliggende principes en
het bevorderen van de transfer
van de voorwaardelijke kennis
naar het maken van een keuze
tav de materialen en de behandeling. Met andere woorden
“waarom heb je kennis van de
anatomie nodig om een gips
aan te leggen?”.
Het doel van de praktijklessen
is niet het bevorderen van de
handvaardigheid. Dit is eveneens een belangrijk aandachtspunt in de werving en selectie
van een student. Immers je bent
handig of je bent het niet. Het
doel om handigheid bij iemand
aan te leren in een opleiding is
wellicht een niet te behalen doel.
De vakdocenten gipsverbandleer zien helaas nog steeds studenten die in de laatste cursusweek
(na anderhalf jaar opleiding)
niet handvaardig zijn.
In de praktijk wordt driemaal
een proeve van bekwaamheid
afgenomen. Dit is een afsluitende toets in een realistische
setting, waarmee wordt vastgesteld of de student de beroepscompetenties in voldoende
mate beheerst en dit weet toe
te passen aan een praktijkvoorbeeld. Denk aan het rijbewijs,
met dat verschil dat een proeve
beter over een aantal dagen
afgenomen kan worden zodat
het niet een toevalstreffer is
maar echt inzicht blijkt. Deze
Proeve van Bekwaamheid zijn
gekoppeld aan de drie onderwerpen: de bovenste extremiteit, de onderste extremiteit en
de wervelkolom. De proeve

wordt afgenomen door de
werkbegeleider en de teamleider (of afdelingshoofd).
De studenten van de LOG 2007
ontvangen begin juli hun toegangscode voor it’s learning en
kunnen zich al op de opleiding
voorbereiden..
Werkbegeleiders
Deze nieuwe opzet zal ook voor
de werkbegeleiders veranderingen
teweegbrengen: nieuwe ideeën,
nieuwe termen, nieuwe formulieren en een andere structuur.
Voor de aankomende werkbegeleiders van studenten van de
LOG 2007 organiseert de LOG
een informatiemiddag met
betrekking tot de inhoud van
de opleiding. Deze informatiebijeenkomst is op 31 oktober
in het Opleidingsinstituut van
het Erasmus MC Rotterdam.
Hun aanwezigheid is essentieel
voor een goede start van de
begeleiding.
Van de werkbegeleider wordt
verwacht dat hij op minimaal
competent niveau is tav werkbegeleiding. Een eigen portfolio
bijhouden is wellicht handig en
maakt voor de werkbegeleider
inzichtelijk waar hij zichzelf nog
verder kan ontwikkelen.
Er wordt van een werkbegeleider
verwacht dat hij zelf scholing op
maat zoekt. Dat kan o.a bij het
Erasmus MC waarbij de sector
bijscholingen verschillen cursussen aanbiedt (hier zijn kosten aan
verbonden). De informatie is te
vinden op de website van het
Opleidingsinstituut.

Rene van der Lugt
Voorzitter Opleidingscommissie
VGN
Antoinette MH Brandenburg
Opleider Erasmus MC

Secretariaat VGN
Frederik Hendriklaan 6
2242 KJ Voorschoten
Telefoon werk: 070 - 3592792
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
eric.schaft@planet.nl
r.m.groenewegen@lumc.nl
jruhe@zonnet.nl
renevanderlugt@versatel.nl
cdfeijten@zeelandnet.nl
l.h.riewoll@hetnet.nl
c.h.j.j.gersen@hccnet.nl
mendelg@wanadoo.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter Uni Zorg en Welzijn
dhr. R.M. Groenewegen,
secretaris
dhr. J. Ruhe,
penningmeester
dhr. R.P.T. van der Lugt,
Opleiding
dhr. C.D. Feijten,
PR/voorlichting
mw. E.C.P. Rietra,
kwaliteit
dhr. C. Gersen,
Redactie 'In dit Verband'
dhr. M. van Griethuysen,
ledenactiviteiten

Programma ALV 13 oktober 2007
Locatie: 3M Nederland te Zoeterwoude-Rijndijk
9.30 uur Ontvangst en inschrijving
10.00 uur Aanvang vergadering
Agenda:
Voorzitter opent de vergadering
Notulen ALV Voorjaar 2007
Bestuurlijke activiteiten:

Financiën
Kwaliteit
Redactie
Registratie
Opleiding

Ledenactiviteiten, ‘ALV nieuwe stijl’
Speld uitreiking aan gediplomeerden LOG 2005
12.00 uur Lunch
Middag programma
13.00 uur ‘Preserving Self’ trauma beleving. Joris Ruhe, Kennemer Gasthuis
13.25 uur ‘De zelfstandige gipskamer’. Ron Groenewegen, LUMC
‘Autorisatie traject zelfstandig werken op de gipskamer’
13.50 uur ‘Coban dual layer en ulcus cruris’. Jeroen Berkhout, 3M
14.15 uur ‘Erkenningaanvraag CZO?!’. Els Wardenaar, CZO
14.45 uur Borrel en Afsluiting

“Zonder aanvraag geen erkenning,
zonder erkenning geen diploma”
Met ingang van 1 januari 2008 kunnen
de eerste erkenningaanvragen ingediend
worden. Voorheen werd het diploma
“gipsverbandmeester” uitgegeven door
het Opleidingsinstituut Erasmus MC.
Nu de Opleiding tot Gipsverbandmeester onder het CZO valt, wordt
ook het diploma namens het CZO
uitgegeven. Dit artikel beschrijft de
belangrijkste items van de Erkenningaanvraag.
1
Procedure aanvraag tot erkenning
1.1. De aanvraag van de erkenning
De aanvragende instelling
Het ziekenhuis dat de leerling gipsverbandmeester wil opleiden is de
aanvrager voor de erkenning van de
Opleiding tot Gipsverbandmeester.
Als het ziekenhuis geen erkenningaanvraag instuurt, krijgt de cursist
dus ook geen diploma! Er is immers
geen controle mogelijk geweest om te
controleren of het praktische gedeelte
aan de afgesproken eisen heeft voldaan.
De erkenningaanvraag omvat zowel
het praktijk- als het theoretische deel
van de vervolgopleiding. Voor de erken-

ningaanvraag wordt gebruik gemaakt
van een standaardformulier. Dit is via
www.ziekenhuisopleidingen.nl te downloaden. Ook is hier de handleiding te
vinden die dieper op de materie in gaat.
Instellingen zijn bekend met deze werkwijze want de erkenningaanvragen voor
opleidingen zoals IC, SEH en dialyse
verlopen al jaren op deze manier.
1.2. De beoordeling van de erkenning-

aanvraag
De CZO Opleidingscommissie
Gipsverbandmeester beoordeelt de
erkenningaanvraag. Aan de hand van
een beoordelingskader onderzoekt
de opleidingscommissie in hoeverre
de vervolgopleiding aan de gestelde
criteria voldoet. Onder andere de
volgende items worden beoordeeld:
● Kunnen de eindtermen behaald
worden? (o.a. verplichte applicaties)
● Waar kunnen deze eindtermen
behaald worden? (evt externe stage)
● Krijgt de cursist voldoende mate de
gelegenheid om te leren in de praktijk?
● Is de deskundigheid en aanwezigheid
van de werkbegeleiders gewaarborgd?

●

●

Is de minimale aanstelling conform
CZO regeling? (= 24 uur)
Hoe is de kwaliteit van het theoretische
gedeelte en de deskundigheid van de
docenten?

Als toelichting kunnen achterliggende
documenten opgevraagd worden (bijv.
hoe vaak een bepaalde applicatie per
jaar voorkomt). In geval van twijfel kan
worden nagegaan of het antwoord op
waarheid berust. Wanneer blijkt dat dit
niet het geval is, vervalt de erkenning
(fraude). De Opleidingscommissie
brengt vervolgens het advies uit. Dit
kan zijn: afwijzing, erkenning onder
nadere voorwaarden of erkenning
1.3. Het verlenen van erkenningen
door het College
Een positieve beslissing wordt namens het
College schriftelijk meegedeeld aan de
Raad van Bestuur van het aanvragende
ziekenhuis en aan het hoofd van het
Opleidingsinstituut Erasmus MC. De
erkenning heeft een geldigheidsduur
van maximaal 5 jaar.
>>
19

VereniGingsNieuws

Jaargang 17, september 2007

in dit

VereniGingsNieuws

2 Het register en diploma
Erkende ziekenhuisopleidingen worden
opgenomen in een openbaar register
en worden ook gepubliceerd in In dit
Verband. Een opleidingserkenning
geeft het recht op het uitreiken van het
CZO diploma “Gipsverbandmeester”
met een authentiek nummer. Aan het
diplomanummer is het landelijke civiel
effect herkenbaar.

Verband

Tot slot
Vanaf augustus vinden in het land
informatiebijeenkomsten plaats over de
erkenningsystematiek. De “roadshow”
komt naar u toe op:
● 11 september UMC Groningen
● 25 september MC Alkmaar
● 10 oktober Jeroen Bosch Ziekenhuis
Den Bosch
● 20 oktober Catherina Ziekenhuis
Eindhoven
● 7 november Medisch Spectrum Twente
● 13 november CZO Utrecht

De aanvangstijden staan vermeld in
CZO Nieuwsbrief no 5 juni 2007
(www.ziekenhuisopleidingen.nl).
Mw. Wardenaar, secretaris van het CZO,
zal in de komende ledenvergadering op
13 oktober in Zoeterwoude een presentatie geven over de erkenningaanvraag.
René van der Lugt
Voorzitter Opleidingscommissie VGN
r.vanderlugt@erasmusmc.n

De Unie Zorg en Welzijn, de andere vakbond
Hart voor jouw zorg
Werken in de zorg is anders dan
werken bij een bank, in een winkel of op kantoor. Je hebt in de
zorg te maken met mensen die
jou echt nodig hebben.
Voor kleine en voor grote dingen.
Wanneer ze verdriet of pijn
hebben, angstig of blij zijn.
Dat maakt het werken in een
ziekenhuis, verzorgingshuis of
bij mensen thuis leuk en afwisselend, maar tegelijk zwaar.
Logisch dat een cao, arbeidsovereenkomst, reorganisatie of Arboregel meestal heel ver van jouw
bed staat. Tot het moment dat
ze jou in je werk of privé belemmeren. De Unie Zorg en Welzijn
wil het niet zo ver laten komen.
Jij zorgt voor de zorg. De Unie
Zorg en Welzijn zorgt voor jouw
zaken. De Unie Zorg en Welzijn
heeft ‘hart voor jouw zorg’.

Investeren in mensen
Als geen ander weet De Unie
Zorg en Welzijn wat er in de
zorgsector aan de hand is. Niet
voor niets zijn veel beroepsverenigingen van diverse pluimage
aangesloten bij De Unie Zorg
en Welzijn. Dit biedt de leden
van De Unie Zorg en Welzijn
een perfect netwerk.
In nauwe samenwerking met
deze beroepsverenigingen, neemt
De Unie Zorg en Welzijn actief
deel aan CAO-onderhandelingen.
In de zorgsector gaat het daarbij
vaak om meer dan geld.
Werkdruk, parttime werken,
kinderopvang, functiewaardering,
wachtlijsten, loopbaanbegeleiding,
onregelmatige diensten en werkplezier zijn zaken die minstens
even belangrijk zijn. De Unie
Zorg en Welzijn zet daarom bij
de CAO-onderhandelingen in
op investeren in mensen. Niet
alleen in de mensen die nu werken, maar ook in de generatie
die de toekomst heeft in de zorg.

Eigentijds maatwerk
Er zijn natuurlijk ook zaken die
heel persoonsgebonden zijn en
niet kunnen worden afgesproken
in de basisvoorwaarden. Deze
zaken hangen samen met jouw
wensen om je werk en je leven
vorm te geven. Je wilt graag tot
kwart voor twaalf werken om je
kinderen van school te halen. Je
wilt de opleiding tot operatieassistente doen, maar je weet niet
of je hiervoor in aanmerking
komt. Je collega, die hetzelfde
werk doet, verdient meer dan jij.
Je wilt graag twee maanden zorgverlof hebben om je moeder te
helpen. Je gaat naar een andere
werkgever en zit met de overdracht van je pensioen. Je werkgever wil je ontslaan. Je krijgt je
salaris te laat. Je ORT klopt niet.
Bij al deze zaken staat De Unie
Zorg en Welzijn klaar om je te
helpen. Eén telefoontje is genoeg.

Word lid van jouw vakbond
De Unie Zorg en Welzijn staat
open voor iedereen die in de
zorg- of welzijnssector werkt.
Ruim 30.000 collega’s zijn al lid
via hun beroepsvereniging. Ben
je lid van één van de aangesloten
beroepsverenigingen dan worden
je collectieve belangen behartigd
door De Unie Zorg en Welzijn.
De aangesloten beroepsverenigingen vind je terug op de website www.uniezorgenwelzijn.nl .
Als je bent aangesloten bij één
van deze beroepsverenigingen,
kun je voor € 5,- per maand
volwaardig vakbondslid worden
en worden ook al je individuele
belangen behartigd.
Adresgegevens
De Unie Zorg en Welzijn
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
Telefoon (0345) 851 851
Mail: zw@unie.nl

Vanuit de schoolbanken
LOG actueel
Ageeth Klaster (Aruba LOG 2004)
heeft in het voorjaar haar diploma
gehaald. Felicitaties zijn hier extra
op zijn plaats want haar studie heeft
heel wat tegenslag gehad, maar dankzij
haar doorzettingsvermogen heeft zij
toch haar diploma behaald. De cursisten van de LOG 2005 studeren op
18 september af. Aansluitend vindt

de diploma uitreiking plaats. De cursisten van de LOG 2006 zijn het tweede
jaar ingegaan. Dit is de laatste groep
die de verplichte externe stage lopen.
De LOG 2007 start in oktober met
24 cursisten! Dit is de eerste groep die
onder de bepalingen van de CZO gaat
vallen.
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Bijscholing
Achter de schermen wordt door de
Opleidingscommissie hard gewerkt om
een bijscholingsdag(en) te organiseren.
Wij houden u op de hoogte wanneer er
concrete zaken zijn te melden.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt
Voorzitter Opleidingscommissie VGN

in dit
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Irma Spaans

Van idee naar instructieboek
Een onderdeel van de professionalisering in de zorg is het vastleggen van de gebruikte methodieken en werkwijzen.
Dit is vaak een lange en tijdrovende klus. De gipscommisie van de SEH (Spoedeisende Hulp) van het Vrije
Universiteit medisch centrum is deze uitdaging aan gegaan. Zij heeft een instructieboek voor het aanleggen
van spalken uitgegeven. In dit artikel beschrijf ik de stappen die zijn genomen om een praktijkgericht
instructieboek te schrijven voor het aanleggen van kunststof Primacast spalken op de SEH.
In 2004 ging de gipscommissie
van de SEH van het VUmc de
uitdaging aan om in plaats van
gipsspalken, de kunststof Primacast spalken van de firma 3M te
gebruiken. Dit beviel goed en al
snel werd besloten om het hele
verpleegkundig team te scholen
in het aanleggen van deze spalken.
Met het aanleren van het aanleggen van deze spalken ontstond
ook de wens om het bestaande
“instructieboek immobiliserende
verbanden” weer up to date te
maken. Er was behoefte aan een
praktisch werkboek waarin:
● Volgens een vaste structuur
het aanleggen van de spalken
wordt uitgelegd.
● Achtergrondinformatie over
de materialen te vinden is.
Denk hierbij aan buistricot,
diverse polstermaterialen en
natuurlijk de eigenschappen
van de kunststofspalken zelf.
● Uitleg over complexe procedures wordt gegeven. Het aanleggen van tractiemateriaal bij
een Colles of Smith fractuur en
de daarop volgende repositie
zorgen nog wel eens voor hoofdbrekens “Hoe moet het ook al
weer?”
● De complicaties van immobiliserende spalken zijn uitgewerkt
in klachten, symptomen en
mogelijke oorzaken.
Zo gezegd níet zo gedaan

De wensen waren duidelijk maar
het uitwerken had meer voeten
in de aarde. Het zoeken naar een
duidelijke tekststructuur waarin
vaak complexe handelingen worden beschreven is een intensief
proces geweest. Uiteindelijk is
gekozen om van elke spalk de
volgende stappen te beschrijven:

●

●

●

●

●

Indicatiestelling: in nauwe
samenwerking met de medisch
supervisor is precies omschreven
welke fractuur in aanmerking
komt voor welke spalk
Voorbereidingen: hier worden
in het kort alle materialen die
nodig zijn voor een specifieke
spalk beschreven
Uitvoering: stap voor stap wordt
uitgelegd hoe een specifieke
spalk moet worden aangelegd.
Hier zijn alle fijne kneepjes
van het vak, handige tips en
ervaringen van de gipscommissieleden en gipsverbandmeesters in verwerkt.
Nazorg: bij dit punt worden
alle controlepunten voor de
aangelegde spalk benoemd:
Zijn de digiti vrij? Kan de
duim goed worden bewogen?
Zijn er geen plooien en deuken
te zien?
Nabehandeling: hier wordt
uitleg gegeven over de controles op de polikliniek én de
informatie die de patiënt dient
te ontvangen over het traject na
zijn/haar bezoek aan de SEH.

Resultaat

De SEH beschikt nu over een
handzaam instructieboek waar
nog jaren mee gewerkt kan worden. Alle verpleegkundigen en
artsen hebben een gedrukt exemplaar met kleurenfoto’s ontvangen. In de gipskamer hangt een
geplastificeerd exemplaar aan de
wand. Dit maakt het mogelijk
om vlak voor of tijdens het aanleggen van de spalk nog even te
spieken “hoe het moet”. Het hele
document is digitaal opgeslagen,
dit maakt het mogelijk om toekomstige veranderingen in de
werkwijzen aan te brengen. Het
document zal in de toekomst
op Intranet worden geplaatst.
Dit maakt een laagdrempelige
toegang voor alle medewerkers
van het VUmc mogelijk.
Veranderingen in werkwijzen
kunnen in de toekomst direct
en eenvoudig worden verwerkt
en zijn dan te allen tijde beschikbaar. Zo hebben alle medewerkers
die kunststofspalken aanleggen
altijd de meest actuele informatie
ter inzage.

Foto Peter Val
ckx

Veranderingen

Literatuurverwijzing

Werkgroep immobiliserende
verbanden SEH VUmc
Instructieboek immobiliserende
verbanden SEH VUmc
Mei 2007
ISBN: 978-90-811632-1-7
I.M. Spaans praktijkopleider
SEH VUmc, hoofdredacteur
Critical Care (BSL)
Spoedeisende Hulp Vrije
Universiteit medisch centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
i.spaans@vumc.nl

Fotosessie

Naarmate het instructieboek
meer vorm kreeg ontstond ook
de behoefte om de uitvoering
van de handelingen met afbeeldingen te illustreren. Hiervoor
werd een echte fotoset gecreëerd.
Met een professionele fotograaf,
draaiboek, modellen en een
decor zijn diverse stappen van
het aanleggen van de spalken
vastgelegd. Het samenvoegen
van de tekst en afbeeldingen
was de laatste grote klus. Na
veel schrappen, verplaatsen
en bijstellen kon de definitieve
versie worden gedrukt en in
gebruik worden genomen.
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GiGaGipslinks
Albast
In den beginne was er albast, een
natuurproduct wat na bewerking
ook wel gips genoemd wordt. Een
andere manier om dit te bewerken
als steenhouwer is er natuurlijk
ook, het is een middel-harde steen
die zich na verwerking goed laat
polijsten. In vergelijking marmer
is een harde steen. In de middeleeuwen maakten men ramen van
albast, als het namelijk dun gesneden wordt is het licht doorlaatbaar. (zie foto)

Dagelijkse bezigheid van gipsver- reclame campagne, weer is wat
bandmeester is vormgeving, kunst anders dan centraal gelegen
Groningen. Circulair heeft al
of geen kunst?
een hele tijd geen werkaanvragen,
waar komt dit vandaan? Na een
Sculpture
boek bestaande uit twee delen in telefoontje is al gauw duidelijk
een cassette. Deel 1 From antiquity wat detachering betekent; een
to the Middle Ages, Deel 2 From vast contract met een vast inkothe Renaissance to the present day. men, werk of geen werk. Voor
Geeft een geweldig overzicht van collega’s die hun langste adem
alle vormgevingen tot in deze tijd. hebben gebruikt in de onderwww.taschen.com, de drukkerij, handelingen naar schaal 55
www.deslegte.nl, zag ik het ook
wellicht een uitkomst.
liggen, www.beeldhouwwinkel.nl, Te vinden via www.VGNed.nl,
waar ik dit juweeltje aanschafte
commerciële relaties
voor 19.99 euro.
tmi@verpleegkundigen.nl
Who the hell is Tosca?
Tosca Medisch Interim een
detacheringbureau voor specialistisch medisch personeel. Het
adressen bestand werd begin dit
jaar gebruikt voor een landelijke

Klompvoetjes
Mag in deze uitgave niet ontbreken. Vorige uitgave met dit
onderwerp van in dit verband
1994 was nog zonder website,
of e-mail adres.
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Vereniging oudergroep klompvoetjes, opgericht 21 Juni 1986,
er is vast iemand jarig op die
datum.
Ook te vinden via
www.VGNed.nl,
relaties
www.klompvoet.nl
www.erfelijkheid.nl
Fracture
Bioscooppremiere 17 mei van
een thriller, regisseur Gregory
Hoblit. Met Anthony Hopkins
(moordenaar), maakt het aanklager Ryan Gosling ernstig
moeilijk, een psychologisch
drama, wie breekt wie??
www.fracturemovie.com
www.filmtotaal.nl
Margreet Luger
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Dr. Boudewijn Kollen en Dr. Helen Klip
Epidemiologen

Onderzoeksopzet
Samenvatting
In dit artikel worden de belangrijkste opzetten beschreven die de onderzoeker tot zijn of haar beschikking heeft
voor het uitvoeren van een onderzoek. De keuze van opzet wordt vooral bepaald door de onderzoeksvraag die weer
een afgeleide is van het doel van het onderzoek. Deze vraag dient zo nauwkeurig mogelijk te worden geformuleerd
en te verwijzen naar de beoogde onderzoeksresultaten. Deze kunnen uiteenlopen van het inventariseren van
symptomen of andere kenmerken tot het vaststellen van de beste therapeutische interventie of de oorzaak van een
bepaalde ziekte. Voor al het onderzoek geldt dat de resultaten de werkelijkheid min of meer benaderen maar
nooit volledig weergeven. Dat komt o.a. vanwege de gevoeligheid van onderzoeksopzetten voor vertekening.
Inleiding

Op allerlei niveaus en disciplines
in de gezondheidszorg is het besef
doorgedrongen dat het bijhouden
van ontwikkelingen op het eigen
vakterrein uitermate belangrijk
is. Daartoe is het noodzakelijk
om bijvoorbeeld vakliteratuur te
lezen en bijscholingscursussen te
volgen. Deze cursussen stellen de
cursist in staat vooral praktische
informatie tot zich te nemen.
Het lezen en kritisch beschouwen
van vakliteratuur daarentegen
vergt meer kennis dan alleen
inhoudelijke kennis omdat ook
de waarde van de gerapporteerde
uitkomsten zal moeten worden
beoordeeld. Deze inschatting
hangt in belangrijke mate af van
de toegepaste onderzoeksopzet
(design) en statistische bewerking
op basis waarvan de resultaten
zijn verkregen. De uitdaging die
zich vervolgens aandient is om
relevante onderzoeksinformatie
te integreren in het eigen denken
en handelen. Op deze wijze ontwikkelt de beroepsgroep zich en
conformeert zij zich aan de wensen van de afnemers (patiënten)
die immers kritischer en veeleisender zijn geworden en nu
de mogelijkheid hebben om via
internet informatie in te winnen
over therapeutische mogelijkheden en ontwikkelingen op
een gebied.
Nog meer kennis en vaardigheden worden verlangd van de
beroepsbeoefenaar die besluit
om zelf onderzoek te verrichten.
Kennis van de materie, die het

onderwerp gaat worden van het
onderzoek, is daarbij een eerste
vereiste. Deze kennis (afkomstig
van opleiding, cursussen, congressen en recente vakliteratuur)
vormt het noodzakelijke fundament voor het opzetten, uitvoeren en analyseren van onderzoek.
Daarnaast is kennis nodig van
onderzoeksmethoden.
Onderzoek kan op diverse wijzen
worden opgezet. Hierin speelt
de te beantwoorden onderzoeksvraag een zeer belangrijke rol.
Deze bepaalt namelijk het toe te
passen design. Iedere relevante
aanpassing van de onderzoeksvraag gaat gepaard met een verandering in het design.
Dit artikel beoogt enig inzicht te
geven in de verschillende design
mogelijkheden bij het opzetten
van onderzoek. Daarbij wordt
steeds getracht middels praktijkvoorbeelden de lezer aan te moedigen zich te verplaatsen in zijn
of haar eigen mogelijkheden en
te enthousiasmeren. Het is immers
leuk om onderzoek te doen. Het
dwingt je om bestaande vooroordelen zo veel mogelijk (tijdelijk)
uit te schakelen want een onderzoeker behoort nu eenmaal onafhankelijk en onbevooroordeeld
te zijn.
Onderzoeksopzet

Een onderzoek wordt opgezet
en uitgevoerd om antwoord te
krijgen op vragen. Deze vragen
kunnen bijvoorbeeld worden
ingegeven door de praktijk.
Onderzoek moet echter aan
bepaalde voorwaarden voldoen
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om geldige conclusies te kunnen
trekken. Er wordt onderscheid
gemaakt in 8 design hoofdvormen
van onderzoek.
1 De mening van een expert
2 Case report
3 Dwarsdoorsnede onderzoek
4 Patiënt controle onderzoek
5 Historisch cohort onderzoek
6 Prospectief cohort onderzoek
7 Gerandomiseerd onderzoek
8 Systematic review/meta-analyse
De bewijskracht van de resultaten
verkregen uit de diverse onderzoeksvormen is hiërarchisch van
aard en vooral afhankelijk van de
mate waarin vertekening (bias)
van de werkelijkheid de resultaten
kan beïnvloeden. Bovenstaande
indeling vertegenwoordigt een
schaal die loopt van geen (de
mening van een expert) naar veel
(Systematic review/meta-analyse)
bewijs.
1. De mening van een expert
(expert opinion)
Dit is in feite geen onderzoeksopzet maar publicaties met deze
informatie worden nog met
enige regelmaat aangetroffen in
vakbladen. Veelal wordt iemand
die zijn sporen verdiend heeft
binnen een bepaald vakgebied
uitgenodigd door een vakblad
om zijn of haar visie op een
bepaald onderwerp te geven.
Hierbij gaat men er van uit dat
de status van betrokkene garant
staat voor een up-to-date en
evenwichtige beschrijving van
het betreffende onderwerp.
Vroeger werd aan de inhoud
van zo een artikel echter meer

waarde gehecht dan tegenwoordig. Dat komt omdat meningen
en overtuigingen (van ons allemaal) voor een belangrijk deel
gevormd worden door vooroordelen en ervaringen uit de eigen
praktijk. Zonder twijfel levert
een dergelijk artikel interessante
en relevante informatie op, maar
verdient niet het predikaat bewijs.
2. Case report
Bij een case report beschrijft de
onderzoeker op systematische
wijze het ziektebeeld van één
unieke patiënt. Omdat het hier
veelal gaat om een patiënt met
een zeldzame aandoening, ongewoon beloop, merkwaardige
symptomatologie, ongewone
combinatie van aandoeningen of
nieuwe diagnostische procedure
of therapievorm is onderzoek op
grotere schaal met meer patiënten
met een identiek beeld of verloop
veelal niet mogelijk. De bewijskracht van een case report is echter zeer beperkt. Een case report
wordt doorgaans niet als volwaardig wetenschappelijk onderzoek
beschouwd. Mocht hiervan enig
bewijs uitgaan dan is dit anekdotisch van aard.
Minimaal 5 case reports van hetzelfde ziektebeeld vormen samen
een case series. Case series beogen
eventuele trends te signaleren als
voorbode van meer formeel onderzoek. Een bijzondere vorm van
een case report is het N=1 design
(single subject design). Deze
opzet biedt de mogelijkheid om
onderzoek te verrichten binnen
>>
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één onderzoekspersoon. De meest
eenvoudige vorm bevat een observatiefase (fase A) gevolgd door een
interventiefase (fase B). In beide
fase vinden metingen plaats (A-B
design). De observatiefase dient
lang genoeg te zijn om een goed
beeld te krijgen van het ziektebeeld en het beloop. Veelal worden echter meer geavanceerde
vormen toegepast, waarbij meerdere gerandomiseerde fasen elkaar
afwisselen (bijv. A-B-A, A-B-A-B,
A-B-A-B-A, A-B-A-C-A), zodat
de effecten van een placebo behandeling en/of meerdere interventievormen onderling vergeleken
kunnen worden. Ook hierbij is
het mogelijk meerdere patiënten
te betrekken om zodoende trends
te signaleren.
Terwijl alle overige, hieronder te
beschrijven, onderzoeksopzetten
informatie geven op groepsniveau
geeft een case report of n=1 design
juist informatie op het niveau van
een individu.
3. Dwarsdoorsnede onderzoek
(transversaal, cross-sectioneel
onderzoek)
Bij deze opzet worden per individu één of meerdere metingen
Voorbeeld 1:
Dwarsdoorsnede onderzoek
Het valt een gipsverbandmeester op dat patiënten die
een nieuw soort gips krijgen
veel meer klagen over jeuk
dan patiënten die voor het
reguliere gips kiezen. Hij
ontwikkelt een vragenlijst
waarin vragen worden opgenomen die o.a. een indruk
moeten geven van de duur,
intensiteit en lokalisatie van
de jeuk en verspreidt deze
vragenlijst vervolgens onder
alle patiënten die in het afgelopen jaar in zijn praktijk
gips hebben gekregen. Door
ook patiënten te enquêteren
die andere gipsvormen hebben gekregen probeert hij
antwoord op de vraag te krijgen of bij patiënten met het
nieuwe gips jeuk nu vaker
voorkomt.

verricht op slechts één meetmoment. Hierbij is het niet noodzakelijk dat dit meetpunt voor alle
individuen op hetzelfde moment
plaatsvindt. Van deze opzet wordt
o.a. gebruik gemaakt bij enquête
onderzoek, waarbij de onderzoeksgroep kan bestaan uit bijvoorbeeld
een steekproef van gezonde en/of
zieke personen. Een enquête kan
schriftelijk of mondeling worden
afgenomen. Men verkrijgt op deze
wijze informatie over de actuele
toestand waarin de geënquêteerde
zich bevindt. Een groot nadeel van
deze vorm van onderzoek is dat het
aantal deelnemers (response) veelal
tegenvalt en dat wanneer het aandeel afhakers (non-responders)
groot is er ‘non-responders bias’
kan optreden. In dat geval kan
de groep geënquêteerden, die de
vragenlijst niet heeft geretourneerd of die niet geïnterviewd
is, de uitkomst van de enquête
vertekenen doordat hun mening
afwijkt van hen die wel hebben
deelgenomen. De uitkomst van
de enquête wil immers een beeld
geven van de totale groep met
een bepaald kenmerk (ziekte of
anderszins). Daarnaast speelt bij
dit soort onderzoek een rol dat er
geen conclusies uit voort kunnen
komen m.b.t. oorzaak en gevolg.
Deze relatie vereist tenminste 2
meetmomenten in de tijd (longitudinaal onderzoek).
Dwarsdoorsnede onderzoek kan
niettemin zeer nuttige informatie
opleveren. Een voorbeeld hiervan
is het patiënten tevredenheidonderzoek. Je kan deze opzet ook
gebruiken voor het bestuderen
van het voorkomen van bepaalde
ziektesymptomen in één of meerdere patiëntengroepen. Meerdere
groepen kunnen zelfs onderling
vergeleken worden.
4. Patiënt controle onderzoek
Dit is een bijzondere vorm van
onderzoek omdat het niet prospectief (vooruit in de tijd) maar
retrospectief (naar het verleden
toe) georiënteerd is. Patiënten
met veelal een zeldzame ziekte
worden hierbij geselecteerd in
de onderzoeksgroep. Deze groep

wordt vervolgens vergeleken met
een controle groep die bestaat
uit individuen die niet de ziekte
ontwikkeld hebben maar die wel
hiervoor ‘at risk’ waren. Hiermee
wordt bedoeld dat deze personen
in principe hetzelfde risico liepen
om de ziekte te krijgen. Zo zullen
bijvoorbeeld bij het onderzoeken
van een ziekte waarvan bekend is
dat die vooral bij oudere personen
(bijv. dementie) optreedt geen
jonge personen in de controlegroep opgenomen moeten worden.
Bij de selectie van individuen
worden patiënten uit de zieke
groep en niet zieke (controle)
groep zo veel mogelijk gekoppeld
op leeftijd, geslacht en/of andere
belangrijke factoren die van invloed
kunnen zijn op het krijgen van de
ziekte. Veelal worden hiervoor
ziekenhuispatiënten gebruikt die
voor andere redenen zijn opgenomen en waarvan het ziekenhuisdossier ook informatie over
hun verleden bevat. Door nu
deze gegevens uit het verleden te
vergelijken tussen beide groepen
ontstaat een beeld van eventuele
factoren die mogelijk verantwoordelijk zijn geweest voor het ontVoorbeeld 2: Patiënt
controle onderzoek
Het valt een Limburgse
longarts op dat veel van zijn
patiënten met een bepaalde
zeldzame longziekte in het
verleden in de mijnen hebben gewerkt. Hij zet een
patiëntcontrole onderzoek
op waarbij patiënten met
deze longziekte vergeleken
worden met een controle
groep van patiënten van
ongeveer gelijke leeftijd
uit dezelfde regio met een
gebroken been. Vervolgens
enquêteert de longarts beide
groepen en ontdekt dat vrijwel alle longpatiënten in het
verleden beroepsmatig in
contact zijn geweest met het
asbest uit de mijnen, terwijl
dit niet het geval is geweest
voor de patiënten in de controle groep.
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staan van de onderzochte ziekte.
De nadelen die verbonden zijn
aan dit soort onderzoek zijn legio.
Deze onderzoeksvorm is dan ook
zeer gevoelig voor allerlei vormen
van vertekening. Niettemin is dit
een zeer geschikte opzet voor het
onderzoeken van o.a. (relatief )
zeldzame verschijnselen of ziektebeelden.
5. Historisch (retrospectief)
cohort onderzoek
Bij deze vorm van onderzoek worden één of meerdere patiëntengroepen geselecteerd op basis van
historische gegevens. Vervolgens
worden er in het heden metingen
verricht om de huidige actuele
gezondheidstoestand te bepalen.
De patiënt wordt als het ware
vervolgd in de tijd van vroeger
(voormeting) naar nu (eindmeting). Daarin verschilt dit design
van het patiënt controle onderzoek, waarin de patiënt juist van
nu naar vroeger wordt gevolgd.
Ook dit design is gevoelig voor
allerlei vormen van vertekening
omdat de onderzoeker bij het
>>
Voorbeeld 3: Historisch
(retrospectief) cohort
onderzoek
Een chirurg voert sinds een
paar jaar een relatief nieuwe
chirurgische ingreep uit en
wil de resultaten van deze
ingreep vergelijken met die
van een collega die nog steeds
de oude methode gebruikt.
Men verzamelt in eerste
instantie zo veel mogelijk
relevante informatie uit
de statussen van alle bij
het onderzoek betrokken
patiënten. Vervolgens worden de betreffende patiënten van beide chirurgen tijdens reguliere poliklinische
bezoeken op gelijke wijze
beoordeeld op het uiteindelijke resultaat van de ingreep.
Dan zal duidelijk worden of
er verschillen gevonden worden in de onderlinge operatieresultaten.
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gebruik van historische gegevens
afhankelijk is van de volledigheid
van registratie en het uniforme
en juiste gebruik van meetinstrumenten waarmee deze gegevens
zijn verzameld. De controle hierop, die bij een prospectief onderzoek wel mogelijk is, ontbreekt
bij dit design. Toch heeft ook dit
onderzoeksschema zijn waarde
bewezen o.a. bij het bestuderen
van verschijnselen of ziektebeelden met een lange latentietijd.

Dit design is het eerste design dat
op groepsniveau de patiënt volgt
in de tijd naar de toekomst. Dat
stelt de onderzoeker in staat veel
meer invloed uit te oefenen op
het gebruik van meetinstrumenten, gestandaardiseerde meetmomenten etc. dan bij voorgaande
designs het geval is. Niettemin is
ook dit design (zij het in mindere
mate dan voorgaande designs)
gevoelig voor vormen van vertekening van onderzoeksresultaten.

6. Prospectief cohort onderzoek
Prospectief cohort onderzoek is
niet-experimenteel onderzoek
dat verloopt van heden (voormeting) naar de toekomst (eindmeting). De volgorde waarin
gebeurtenissen plaatsvinden is
als volgt:
Selecteer basispopulatie –
inclusie/exclusie criteria –
informed consent –
voormeting –
toewijzing patiënten aan groepen
(interventie/controle) –
eindmeting.

7. Gerandomiseerd onderzoek
In feite is dit design identiek aan
het voorgaande met dien verstande
dat de toewijzing van patiënten
aan de onderzoeksgroepen nu
willekeurig of aselect (in jargon
‘at random’) plaatsvindt hetgeen
dit design maakt tot experimenteel onderzoek. Op onderzoeksgebied is dit design de gouden
standaard. Door het aselect toewijzen van patiënten aan groepen
wordt de kans op vertekening

Voorbeeld 4: Prospectief
cohort onderzoek
Een huisarts (A) wil graag
inzicht krijgen in de beste
therapie voor patiënten met
spanningshoofdpijn in zijn
praktijk. Zijn collega huisarts (B) uit dezelfde praktijk
stuurt patiënten met dergelijke klachten door naar de
fysiotherapeut voor massage
en ontspanningsoefeningen.
Huisarts A daarentegen is
overtuigd van het nut van
psychologische ondersteuning eventueel aangevuld
met medicatie. Hij laat alle
patiënten met deze klachten
op dezelfde wijze voorafgaande aan en na afloop van
de behandelingen onderzoeken. Vervolgens worden de
resultaten geanalyseerd en
wordt bepaald welke behandeling de beste resultaten
heeft gegeven.

Voorbeeld 5:
Gerandomiseerd onderzoek
Wanneer huisarts A te horen
krijgt dat de kans op vertekening in de onderzoeksopzet
bij voorbeeld 4 toch nog vrij
groot is besluit hij het anders
aan te pakken. Alle patiënten
worden nu bij binnenkomst
door zijn secretaresse op basis
van vooraf door een computerprogramma bepaalde volgorde ‘at random’ verdeeld
over de beide huisartsen en
behandelvormen. Beide huisartsen zullen daarom patiënten zowel naar de fysiotherapeut als de psycholoog doorsturen. Bij dit soort therapieën is het onmogelijk om
huisarts en/of patiënt te blinderen (d.w.z. onbekend maken met de behandelvorm)
zodat rekening moet worden
gehouden met een mogelijke
vertekening van de onderzoeksresultaten door (onbewuste) beïnvloeding als
gevolg van deze kennis.

aanzienlijk gereduceerd. Indien
vertekening toch optreedt, mag
je aannemen dat, bij voldoende
grote groepen, deze in gelijke mate
aanwezig is bij beide groepen
zodat beide groepen er in gelijke
mate door benadeeld of bevoordeeld worden. Omdat in een goed
opgezet randomized controlled
trial (RCT) alleen de interventie
verschilt en alle overige factoren
gelijk zijn per groep berusten
eventuele gevonden verschillen
op interventie effecten.
De juiste volgorde is nu:
Selecteer basispopulatie –
inclusie/exclusie criteria –
informed consent –
voormeting –
‘aselecte’ toewijzing
patiënten aan groepen
(interventie/controle) –
eindmeting.
Hoewel een dergelijk onderzoeksdesign een grote mate van bewijskracht bezit vormen de resultaten,
die voortkomen uit een RCT, nog
niet het ultieme bewijs van de
eventuele werkzaamheid van een
bepaalde bestudeerde methode.
Daarvoor is de vergelijking van
de resultaten van meerdere soortgelijke RCT’s nodig in een systematic review/meta-analyse.
8. Systematic review/metaanalyse
Deze vorm van onderzoek vergelijkt de onderlinge resultaten
van verschillende gepubliceerde
onderzoeken (systematic review)
en berekent, indien mogelijk,
een gecombineerd resultaat
(meta-analyse) die, omdat dit
resultaat berust op meer patiënten
dan in de afzonderlijke studies,
een nauwkeuriger resultaat geeft.
Veelal is een meta-analyse opgebouwd uit verschillende studies
met verschillende uitkomsten
(positief en negatief ). Door het
combineren van al deze resultaten
en patiënten populaties neemt het
onderscheidingsvermogen (power)
toe en daarmee de nauwkeurigheid en bewijskracht van de uitkomst.

Bovenstaande beschrijving
omvat de belangrijkste designs.
Daarnaast zijn er allerlei combinaties en uitbreidingen van
designs mogelijk die hier niet
beschreven zijn.
Alle onderzoeksschema’s zijn
gevoelig voor fouten (vertekening van de werkelijkheid),
zij het in verschillende mate.
Onderzoeksvraag

De beantwoording van de vraag
welke opzet het beste past bij een
bepaald onderzoek hangt voor
een belangrijk deel af van de te
beantwoorden onderzoeksvraag.
Hierin wordt onderscheid
gemaakt tussen onderzoeksvragen met een:
● verkennend (exploratief ),
● prognostisch (voorspellende),
● diagnostisch of,
● etiologisch (één op één relatie)
karakter.
Zo zal een onderzoeker die geïnteresseerd is in het bestuderen
van het voorkomen van bepaalde
kenmerken of afwijkingen binnen
een patiëntenpopulatie veelal
kunnen volstaan met een dwarsdoorsnede onderzoek (verkennend of exploratief onderzoek).
Wanneer deze onderzoeker wil
weten welke factoren van belang
zijn voor het ontstaan van een
ziekte is een prospectief cohort
onderzoek mogelijk meer op zijn
plaats (prognostisch onderzoek).
Wil de onderzoeker antwoord
vinden op de vraag hoe groot de
kans is op een bepaalde ziekte
dan is een statistische bewerking
van de uitkomst van prognostisch
onderzoek nodig (diagnostisch
onderzoek). Wanneer echter de
werkzaamheid (effectiviteit) moet
worden aangetoond van een
bepaalde interventie of therapie
dan is een RCT gewenst om een
verband te kunnen vaststellen
(etiologisch onderzoek).
Oorzakelijk verband

Voor het beantwoorden van de
vraag of er tevens sprake is van
een oorzakelijk verband tussen
>>
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van de resultaten naar patiënten met dezelfde aandoening
die niet hebben deelgenomen
aan dit onderzoek. Deze berust
o.a. op het verkrijgen van een
De onderzoeker zal in dat geval
aselecte representatieve steekmoeten aantonen dat:
1 De onderzoeksresultaten
proef van voldoende grootte.
berusten op voldoende interne 2 Er geen sprake is van zogenaamvaliditeit. Onder interne
de effectmodificatie. Een effectvaliditeit wordt verstaan de
modificator is een factor die de
afwezigheid van vertekening
onderzochte relatie (bijv. tussen
in de onderzoeksresultaten.
interventie en ziekte) kan beïnVertekening van de resultaten
vloeden. In dat geval laten
(en conclusies) van het onderverschillende waarden van
zoek ontstaat wanneer deze
de effect-modificator andere
systematisch afwijken van de
uitkomsten zien. Wanneer
werkelijkheid. Deze afwijking
een ziekte bijvoorbeeld anders
kan leiden tot een overschatreageert op een interventie bij
ting, onderschatting van het
vrouwen dan bij mannen of
resultaat of zelfs een omkering
bij hogere dan lagere leeftijden
(bijv. van positief naar negaspreekt men van effectmodifitief ). Belangrijkste bronnen
catie en dienen de resultaten
van vertekening zijn selectieapart gerapporteerd te worden
bias, informatiebias en conper gemodificeerde groep.
founding. Bij een RCT van
3 Er een sterk (zo nodig gecorvoldoende grootte en kwaliteit
rigeerd) verband is gevonden
is de kans op het optreden van
tussen de variabelen, waarvan
vertekening het kleinst.
de relatie onderzocht wordt.
Daarnaast is voldoende externe 4 Er sprake is van een dosisvaliditeit noodzakelijk.
effect relatie, d.w.z. dat het
Onder externe validiteit wordt
onderzochte effect toeneemt
verstaan de mate van generaliof afneemt wanneer de dosis
seerbaarheid (extrapolatie)
verhoogd of verlaagd wordt.
bijv. een interventie en een verbetering in ziekteverschijnselen
is meer informatie nodig:

5 Oorzaak (bijv. interventie)

Literatuur

vooraf aan gevolg (bijv. vermindering klachten) gaat.
6 Het (min of meer) biologisch
te verklaren is.
7 De resultaten consistent zijn
bij verschillende onderzoeken
(op basis van systematic review/meta-analyse).

Epidemiologisch onderzoek.
Opzet en interpretatie
Bouter LM, van Dongen
MCJM, Zielhuis GA
Bohn Stafleu van Loghum
5de druk 2005

Voor het leveren van het ultieme
bewijs voor een bepaalde behandeling komt veel kijken en dit
heeft voor verreweg de meeste
therapieën in de gezondheidszorg nog niet plaatsgevonden.
Een beginnende onderzoeker zal
er doorgaans goed aan doen om
met een eenvoudige en overzichtelijke onderzoeksvraag (en dus
onderzoeksopzet) te beginnen.
Ook de uitkomsten van een eenvoudig onderzoek zijn waardevol.
Zo kan bijvoorbeeld het systematisch bijhouden van het voorkomen van bepaalde symptomen
al een bijdrage leveren aan het
inzichtelijk maken van een probleem en als basis dienen voor
vervolgonderzoek gebaseerd op
meer geavanceerde onderzoeksvormen.
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Leny Uineken

Wondenboek
Een boekbespreking
Het wondenboek is uitgegeven door Woundcare Consultant Society te Leiden.
Het uitgangspunt van het wondenboek van het WCS voor wondbehandeling is
het WCS-Classificatiemodel. Dit model wordt al vele jaren toegepast.
Algemeen

Het boek is geschreven vanuit een verpleegkundig perspectief.
Het boek is in een klapper met losse bladen uitgegeven. Hierdoor
kan gemakkelijk nieuwe informatie worden toegevoegd. In het boek
zijn hoofdstukken Algemene wondbehandeling, Chirurgische en
Traumatische wonden, Stoma en Productinformatie overzichtelijk
beschreven. De hoofdstukken zijn per aandachtsgebied door bestuursleden van de WCS in samenwerking met WCS commissies geschreven.
Ieder met hun eigen specialistische kennis.
Indeling en conclusie

Het boek is overzichtelijk ingedeeld op onderwerp en behandeling.
Het omvat 9 hoofdstukken en aan het eind van elk hoofdstuk is een
literatuurlijst opgenomen.
1 algemene wondbehandeling
2 decubitus
3 diabetische voet
4 ulcus cruris
5 chirurgische en traumatische wonden
6 stoma
7 brandwonden
8 oncologische wonden
9 productinformatie
10 WCS-Classificatiemodel en productadvies.

Elk hoofdstuk geeft veel informatie, tekeningen , foto`s
en classificaties van wonden.
Het wondenboek is een duidelijk naslagwerk en is bij
wondbehandeling een welkome aanvulling.
Leny Uineken.
Isala Klinieken. Zwolle.

Spalkverband uit Marocco

Gipsboom uit Venetië
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Coban…het moderne drukverband
Op de SEH bij ons in het ziekenhuis wordt Coban al wat langer gebruikt als
afwerkmateriaal voor spalken.
Bij een SEH verpleegkundige werd de interesse gewekt voor het product Coban
en deze was nieuwsgierig of dit product ook voor andere doeleinden gebruikt
kon worden. Ik wist wel dat je het als onderbandage bij tape kan gebruiken
maar meer informatie had ik echter niet.
Toen de fabrikant kwam met het verhaal van Coban als drukverband was ons
enthousiasme groot. Het bood bovendien een mooie gelegenheid om er een onderzoek aan te koppelen. Een vergelijkend onderzoek tussen het aanleggen van een
drukverband bij enkeldistorsies met behulp van een ideaalzwachtel en een drukverband bij enkeldistorsies vervaardigd met Coban.
Wat is Cobandageren?

Cobandageren is geen bestaand
Nederlands woord, het is een
woord dat verzonnen is door
de fabrikant. Eigenlijk is het…
Het aanleggen van Coban.
Je kunt het dus op meerdere
manieren uitleggen. In mijn
onderzoek wordt Coban aangelegd als drukverband. Bij
het aanleggen wordt een kous
en een rol Coban van 7,5 cm,
maar geen watten gebruikt.
De onderzoeksvraag luidt
Welk materiaal behoudt aan de
hand van de onderzoekscriteria
het langst zijn werking?
Het doel van het onderzoek is
Door middel van een vergelijkend
onderzoek wil ik duidelijk krijgen
welk materiaal het beste resultaat
geeft.
De onderzoekscriteria
● Behoud van steun en druk.
● Mogelijkheid tot bewegen en
belasten.
● Ontstaan van huidproblemen.
● Afname van zwelling.
● Wat zijn de materiaalkosten.
Van beide groepen werden
105 patiënten geïnterviewd.
Er werden een vijftal vragen
gesteld met betrekking tot de
onderzoekscriteria. Na ondervragen bleven bij de groep met
een ideaalzwachteldrukverband
90 patiënten over en bij de Coban
groep 84 patiënten.

De inclusiecriteria waren
● Patiënten tussen de 16 en
70 jaar.
● Goed Nederlands sprekend.

●

●

Zowel mannen als vrouwen
mochten meedoen.
Er mocht geen sprake zijn
van ossaal letsel.

Vragen en uitslag
Vraag 1: Zit het drukverband nog goed?

Coban

Goed Gewisseld met
slecht resultaat
74
3

Niet goed
7, waarvan
3 te los
2 te strak
2 niet goed aangelegd

Ideaal
Goed Gewisseld met
Niet goed
zwachtel
wisselend resultaat
57
25
8, waarvan
4 te los
3 te strak
1 last van rafels bij
watten

Vraag 2: Is er bij controle nog voldoende steun?

Coban

Voldoende steun
74

Ideaal
Voldoende steun
zwachtel
74, waarvan
25 zelf weer
aangelegd

Weinig steun
10, waarvan
4 veel pijn
2 niet goed aangelegd
1 nat geworden
1 re-inversie trauma
2 zonder motivatie
Weinig steun
16, waarvan
8 te los
8 veel pijn
>>
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Nadelen

Vraag 3: Kon de patiënt zijn oefeningen doen?

●

Coban

Oefenen
71

●

Niet geoefend
16, waarvan
5 te pijnlijk
7 niet geïnformeerd
1 strak verband

●

Voordelen
●
●

Ideaal zwachtel

Oefenen
74

Niet geoefend
16, waarvan
8 te pijnlijk
6 niet geïnformeerd
2 zonder motivatie

●
●

●
●
●
●

Vraag 4: Zijn er huidproblemen?

Coban

Ideaal zwachtel

Geen klachten
68

Huidproblematiek
Kan er niet af en dan weer om
Aanleggen vergt goede
oefening, gaat sneller fout

Klachten
16, waarvan
5 jeuk
4 rood op wreef
5 uitslag op wreef
1 blaar
1 plooien bij achillespees

Dun en toch voldoende steun
Voldoende zwelling afname
Goedkoper dan ideaalzwachtel
Blijft goed zitten, ook aan het
eind van de behandeling
Oogt mooi
Kan er niet af en dan weer om
In kleurtjes verkrijgbaar
Patiënt kan ermee in de schoen,
dus oefening mogelijk

Ideaalzwachtel
Nadelen
●
●

●

●

Kan eraf tijdens de behandeling
Zit snel te los, hierdoor
instabiliteit
Dik en broeierig, gevolg is
irritatie
Duurder dan Coban

Voordelen

Geen klachten Klachten
81
9, waarvan
3 rood; geïrriteerd;
pukkelig
3 veel jeuk
3 zonder motivatie

●
●
●
●

Kan eraf tijdens de behandeling
Weinig huidproblematiek
Voldoende afname van zwelling
Mogelijkheid tot oefenen

Eindconclusie

Beide verbanden voldoen goed,
Coban komt over het algemeen
beter uit het onderzoek. Coban
geeft voornamelijk op de wreef
huidproblematiek. Om deze klachten te voorkomen kan men een
stukje vilt op de wreef plakken.
Een andere mogelijkheid is een
extra stukje stockinette over de
wreef aanbrengen ter bescherming.
Op de spoedeisende hulp in het
MCRZ zijn mijn collega’s enthousiast over het product, het wordt
momenteel niet alleen bij enkeldistorsies gebruikt maar ook voor
drukverbanden om knie, elleboog
en hoofd. Ik heb met veel plezier
aan dit onderzoek gewerkt en ben
tevreden over hoe het verlopen is.

Vraag 5: Is de zwelling voldoende afgenomen?

Coban

Voldoende afgenoemen
77

Niet voldoende
7

Ideaal zwachtel Voldoende afgenoemen Niet voldoende
78
12
Conclusies
De kostenvergelijking

Coban
drukverband

50 cm Stockinette 5 cm € 0,21
1 rol Coban 7,5 cm
€ 1,58
totaal
€ 1,79

Ideaal zwachtel
drukverband

50 cm Stockinette 5 cm € 0,21
1 rol watten 10 cm
€ 0,52
1 rol ideaalzwachtel
€ 1,39
totaal
€ 2,12

Astrid Kik, gipsverbandmeester
MCRZ, kika@mcrz.nl
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