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Van de redactie
De uitgave die u op dit moment
voor u heeft komt naar uw gevoel
wellicht eerder dan verwacht.
Sterker nog, hij is ook vroeger
uitgebracht met het oog op de
komende feestdagen en vakanties
die binnen afzienbare tijd weer
aanstaande zijn. Helaas hebben
wij, de redactiecommissie, afscheid
moeten nemen van Ron Sleegers
en Jan Lansbergen en willen hen
langs deze weg bedanken voor de
geleverde inspanningen voor het
blad. Tegelijkertijd willen wij
benadrukken dat wij op zoek zijn
naar aspirant commissieleden,
die deze vacante plaatsen willen
invullen.
Open Uitgave, allerlei interessante artikelen over verschillende
onderwerpen. Zo schreef Peter
Bekkering, kinderfysiotherapeut
in het LUMC, naar aanleiding
van zijn presentatie in Zwitserland in het recente voorjaar, een
boeiend artikel over kinderen
met bottumoren. Het is goed te
vernemen dat de vijf-jaars ziektevrije overleving van patiënten
met maligne bottumoren, mede
als gevolg van de ontwikkelingen
in de cytostatica de afgelopen
decennia verbeterd is tot meer
dan 60%. Een toenemend aantal
kinderen en jong volwassenen
blijft, na het verwijderen van de
bottumor, de cytostatische therapie en de eventuele radiotherapie
in leven en kunnen zelfs weer een
aangepaste sport uitoefenen.

nummer
1 2008
2 2008
3 2008
4 2008

Wout Hol schreef in samenwerking met Paul Houben een artikel en tevens protocol voor het
zelfstandig uitbehandelen van de
Torusfractuur. Met zijn uitspraak:” Door onderzoek zal
moeten blijken of we op de juiste
weg zitten. Mocht dit zo zijn dan
kunnen we in de toekomst wellicht een betere verdeling organiseren tussen verschillende deskundigen.”geeft hij stof tot
discussie.

genoemde doelen zijn verantwoordelijkheden af te leiden.
Om die te kunnen dragen
zullen bepaalde vaardigheden en
bekwaamheden getraind moeten
worden. Daarom organiseert de
opleidingscommissie van de
VGN een training die helemaal
is afgestemd op de werkbegeleidingsvaardigheden en coaching
voor gipsverbandmeesters.
In haar artikel wordt u daarover
uitgebreid geïnformeerd.

Helmie Cornelissen schreef een
artikel over de rol van de werkbegeleider. In dit stuk stelt zij dat
de positie van de werkbegeleider
meer vraagt dan alleen hoe het
gips aangelegd dient te worden.
Door middel van een aantal

thema
Afstudeer scripties
De schouder
Sportletsels
Open uitgave

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

De stichting Orthopedische Hulpprojecten zond 5 deskundigen
uit naar het Martin de Porres
Ziekenhuis in Njinikom te
Kameroen. Kees van Egmond,
orthopeed in de Isala klinieken
te Zwolle, doet verslag van een
prima verlopen missie.
Namens de redactie,
Cor Gersen

Fijne Kerstdagen en
een gezond 2008
Het tweede artikel in de reeks
van de door ons benaderde
epidemiologen Helen Klip en
Boudewijn Kollen handelt over
het onderzoeksprotocol. In dit
artikel worden, per onderdeel
van een standaard format, aanwijzingen gegeven voor het
schrijven van een onderzoeksprotocol. Want een goed doordacht en volledig uitgewerkt
protocol, zal de onderzoeker
tijdens de volgende fasen van
het onderzoek veel tijd besparen.

de vraagstelling en de daar aan
verbonden oplossing voor een
probleem, waar patiënten met
krachtsverlies ten gevolge HMSN
mee worstelen.

De Vacoped is inmiddels in verschillende ziekenhuizen niet meer
weg te denken bij de nabehandeling van bijv. enkelfracturen en
achillespeesreconstructies. Tot
voor kort moesten we het doen
met ervaringsfeiten waarop het
gebruik was gebaseerd. In het
artikel van Phillip Honigmann
e.a. is aangetoond dat vroege
volledige belasting in een orthese
in tegenstelling tot functionele
nabehandeling met partiële
belasting leidt tot verbetering
van functionele resultaten.
Maarten Haneveer, gipsverbandmeester in het Tielse ziekenhuis
“Rivierenland”, beschreef in
navolging van een eerder door
hem gepubliceerd artikel(IdV
17;2) aangaande HMSN, over

sluitingsdatum artikelen
1 maart 2008
23 april 2008
14 augustus 2008
7 november 2008
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W.D. Hol, P.F.J. Houben

Uitbehandeling Torus fractuur
door de gipsverbandmeester
De Torusfractuur is een zeer veel voorkomende diagnose bij jonge patiënten op de spoedopvang en de gipskamer.
We spreken van een dergelijk letsel, wanneer slechts aan één zijde van de cortex een buckle te zien is (figuur 1).
Let wel: als aan de contralaterale zijde een onderbreking in de cortex zichtbaar is, spreken we van een greenstickfractuur; dit is een ander letsel. De behandeling van een torusfractuur kan kort en eenvoudig zijn, en sinds
kort wordt een protocol gehanteerd, waarbij de controle onder strikte voorwaarden overgenomen wordt door de
gipsverbandmeester (figuur 2).
●

Ook in de correspondenties
n.a.v. de publicatie van
Davidson is men het er over
eens, dat bij de Torus fractuur
geen secundaire complicaties
worden verwacht. (J.B.J.S of
september 2002, en april 2003).

Waarom kan de Torus
fractuur door de gipskamer worden
afgehandeld?
fig. 1

Onderzoek

In een onderzoek uit 2001 in het
Adler Hey Children’s Hospital in
Liverpool Engeland gepubliceerd
door J.S. Davidson, et al “Simple
treatment for Torus fractures of
the distal radius”, worden de
resultaten van een minimale
behandeling van deze fractuur
besproken. Gedurende 6 maanden werden er 201 patientjes
voor 3 weken met traditioneel
gips (plaster of Paris) of een polstape behandeld. Er bleek geen
verschil te zijn in de uitkomst
van de behandeling. Eén patiëntje had de cast zelf verwijderd.
N.a.v. deze publicatie zijn er vele
reacties geweest.
Hier volgen enkele:
● De publicatie van Farbman et
al. laat zien dat controle foto’s
om het genezingsverloop te vervolgen van een Torus fractuur
onnodigzijn.
● In een artikel van Harold J.P.
(J Peadiatr Otrho. 2005) wordt
de Torus fractuur behandeld
met een afneembare cast.
Alle fracturen genezen zonder
angulatie of complicaties.

De controles van de Torus fractuur, of de afspraak welke het
einde van de behandeling inluiden zijn slechts zeer kleine
momenten, maar omdat een
ieder op zijn beurt moet wachten, loopt het kind met zijn
ouders de kans de verhouding
tussen de wachttijd en het contact met de dokter te ervaren
als buiten proporties.

Spreekuren worden steeds drukker. De gipsverbandmeester mag
hopen dat ook zijn deskundigheid een rol speelt bij de keuze
voor conservatieve behandeling
van fracturen welke in het verleden misschien meer in aanmerking kwamen voor chirurgische
interventie. Natuurlijk is het zo
dat conservatieve behandeling
van fracturen controle behoeft
op spreekuren en ook op de
gipskamers, maar er is binnen
dezelfde tijd wel meer behoefte
aan ruimte voor de wat uitgebreide controle door de chirurg
m.b.t. de wat ingewikkelde fractuur behandeling. Extra spreekuurtijd door het zo min mogelijk
vullen met geringe problematiek
zou dus welkom zijn.

Gelet op bovenstaande zou het
dus raadzaam zijn te onderzoeken
of het gewenst is verschillende
behandelingen, waaronder ook
het uitbehandelen van patiënten
met andere letsels aan het steunen bewegingsapparaat te verschuiven van de chirurg naar
de gipsverbandmeester.
Een voorbeeld hiervan is in het
verleden de behandeling van
het enkelband letsel gebleken.

De wachtkamer

In het te ontwikkelen protocol
moet tenminste ruimte zijn voor
het vastleggen van een aantal
beoordelingen zoals: een Visual
Analog Scale pijnscore. (vas-score)
Deze vas-score bestaat over het
algemeen uit een lijn die oploopt
van 0 tot 10. De patiënt kan aanwijzen welk cijfer overeen komt
met de mate van tevredenheid
als het gaat om zijn gevoel van
genezen te zijn.

Niet in de laatste plaats moet in
dit verband de wachtkamer worden genoemd. De soms overvolle
ruimte (met een concentratie aan
leed) is bij voorkeur niet de plaats
waar een kind zich al te lang zou
moeten ophouden. Bovendien is
het voor de begeleiding (ouders/verzorgers) wanneer men meer
kinderen heeft, een voortdurend
zenuwenspel .
6

Gedelegeerde
bevoegdheid

Hoewel onze kliniek openstaat
voor deze verschuiving, is het
zeer aan te raden hiervoor goede
afspraken (protocollen) te ontwikkelen. Immers het is een
gedelegeerde bevoegdheid.

Voor de kinderen met een uitbehandelde Torus fractuur
gebruiken wij op de gipskamer
de zogenaamde smileys. In ons
geval slechts drie. De notitie
wordt dan bv. 1 van 3 enz.

  ☺

De resultaten van deze behandeling worden sinds enkele maanden
bijgehouden, zodat we na niet al
te lange tijd (er blijken zeer veel
Torus fracturen te zijn) hiervan
een goed beeld kunnen krijgen.
Verdere publicatie zal nog volgen.
Ook niet uit het oog te verliezen
zijn de DBC’s en de juiste dossiervorming. Hierover moeten goede
afspraken worden gemaakt.
De behandeling van
de Torus fractuur in
de Isalaklinieken

Wanneer op de spoedeisende
hulp een Torus fractuur wordt
gediagnostiseerd wordt onderstaande handelwijze gehanteerd:
Na 1 week spalk verwijderen
● bij pijn of twijfel : flexibel-cast
voor 2 weken
● geen pijn : flexibel-cast voor
1 week
Na 1 of 2 weken, flexibel-cast
verwijderen
● uitvoeren van controles
● vas-score
● advies aan ouders voor evt.
retourmogelijkheid
● notitie maken in dossier
● advies : sluiten DBC’s
De afspraak voor na een week
wordt gemaakt op de gipskamer.
>>
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De gipsverbandmeester kan aan
de hand van het dossier en de
röntgenfoto’s de behandeling
volgens protocol laten verlopen.

gezondheidszorg. Door onderzoek zal moeten blijken of we
op de juiste weg zitten. Mocht
dit zo zijn dan kunnen we in
de toekomst wellicht een betere
verdeling organiseren tussen
verschillende deskundigen. Een
voordeel is bovendien dat een
ieder op zijn beurt meer bezig is
met die zaken, die de steeds
schaarser wordende deskundigheid zo broodnodig hebben.
Literatuur

Discussie

Misschien is in de toekomst nog
te verwachten, patiëntjes met
dergelijke fracturen niet meer de
traditionele behandeling te geven,
maar direct na constatering te
voorzien van een spalkje dat de
ouders of verzorgers na verloop
van twee weken zelf mogen verwijderen.
Prijsbewust

Deze manier van behandelen
zal uiteindelijk passen in het
prijsbewust worden van de
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Protocol voor de eindbehandeling
van De Torus fractuur door de
gipsverbandmeester:
Van toepassing: kinderen met een Torus # van
de pols/onderarm
Door:

Gipsverbandmeesters

Controle punten: Supinatie =
Pronatie =
Steunen =
Knijpen =
VAS score = 1. —————— 10
Dit kan met een smiley 1 tot 3

●

●

●

Bij pijn, twijfel of andere ongewone constateringen
wordt de patiënt alsnog aan de Chirurg overgedragen.
Het dossier wordt voorzien van boven genoemde
gegevens en de paraaf van de desbetreffende gipsverbandmeester.
Tegen de patiënt en haar of zijn ouders of begeleiders wordt altijd gezegd dat de mogelijkheid van
een controle afspraak bij recidiverende klachten
mogelijk is. Ook deze laatste mededeling wordt
schriftelijk in het dossier bevestigd.

Het dossier wordt op het spreekuur van de Chirurg
verzameld voor het sluiten van de DBC.

De Pelvis 2000 is de oplossing voor het vervaardigen van
bekken-beengipsen
Ruime evaring is opgedaan bij
gebruik op de operatiekamers
en gipskamers van de Isalaklinieken te Zwolle.
Met de speciale
hulpstukken is
de toepassing
mogelijk van
0 tot 100 jaar.

Al vele jaren maken de gipsverbandmeesters van de Isala klinieken gebruik van een mobiele
steun die op elke gewenste plaats
en ruimte en voor alle leeftijden
te gebruiken is.

De steun behoeft slechts aan het
eind van de operatietafel, gipstafel of bed te worden geplaatst
waarna de patiënte zonder veel
moeite richting de steun kan
worden geschoven. De hoogte
van de steun is instelbaar.
Ook zijn de lepels te verstellen
om zo het ondersteunend
oppervlak aan te passen.
Met de Pelvis 2000 heeft de gipsverbandmeester alle ruimte om
het gips op een gecontroleerde
manier af te werken. Ook op
plekken die anders moeilijk te
zien waren.

De Pelvis
2000 in
gebruik.

Na het gipsen zijn de lepels
d.m.v. vleugelmoertjes van de
steun los te maken zodat deze,
wanneer de patiënt weer terug
op de operatietafel, gipstafel
of bed is geschoven, zonder al
te veel moeite kunnen worden
verwijderd.
7

Het principe
van deze
methode is
dat de patiënt
kan worden
geschoven
zodat er niet
behoeft te
worden getild.
Denk ook eens
aan uw eigen
rug!

Heb je belangstelling?
wouterhol@wanadoo.nl
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Maarten Haneveer

Een praktisch probleem
Zoals de titel al doet vermoeden verdiend een praktisch probleem een praktische oplossing. Dit was zo ook het
geval met een patiënt, die onder behandeling staat van de auteur, met de aandoening HMSN. In een reeds eerder
verschenen artikel (IDV jaargang 17, nummer 2) werd u uitgelegd wat de aandoening inhield en wat de gevolgen
zijn voor patiënt en gipsverbandmeester. De patiënt presenteerde zich met een vraagstelling welke eerder, in de
lijn der verwachting, beantwoord kon worden door een orthopedisch instrumentenmaker.
Dit artikel beschrijft die vraagstelling en de oplossing voor een praktisch probleem.
De vraagsteling

Ten gevolge van HMSN ervaart
de patiënt klachten die onder
andere van invloed zijn op het
lopen (-patroon) en het functioneren van de handen. Het lopen
wordt bemoeilijkt door vermoeidheidsklachten, duizeligheids- en
evenwichtsproblemen. Het functioneren van de handen wordt geremd door drie factoren namelijk;
pijn, verkrampen van de vingers
en krachtsverlies. Om een omgevingsisolement te voorkomen
maakt de patiënt gebruik van een
scootmobiel en loopkrukken.
Tijdens het mobiliseren onder
geleide van loopkrukken geeft de
patiënt duidelijk aan moeite te
hebben om de loopkrukken lang
vast te houden en hij ervaart
hierbij pijn in zijn vingers. De
patiënt heeft hierop zelf actie
ondernomen door rond te kijken
of er andere handvatten beschikbaar zijn voor zijn loopkrukken.
Dit was helaas niet het geval en
er moet vermeldt worden dat de
loopkrukken al waren voorzien
van de zogenoemde ergonomische
handvatten. Op navraag bij een
orthopedisch instrumentmaker
werd een negatief zoekresultaat
gegeven. Hierop heeft de patiënt
contact gezocht met de auteur en
het verzoek bij hem neergelegd
om handvatten te maken waarbij
de inklemmingskracht van de
vuist om het handvat lager ligt en
er een lagere inspanningskracht
nodig is bij het verplaatsen van
de loopkruk.
Zoektocht

Met dit verzoek in het achterhoofd is gezocht op internet, in
productoverzichten, fietszaken,

leveranciers van ergontherapeutische middelen en catalogussen
van orthopedisch hulpmiddelen.
Deze zoektocht leverde geen
bevredigende oplossingen waarna
besloten is om zelf een aanpassing
op de bestaande loopkrukken te
maken.
Proces

Om tot dat resultaat te komen
moet er voldaan worden aan een
aantal randvoorwaarden:
1 Lage inklemmingskracht van
het handvat.
2 Lage kracht ten tijde van
kruktransfers.
3 De aanpassing moet gemaakt
worden van een materiaal wat
enigszins duurzaam is.
4 De aanpassing moet te
verwijderen zijn.
5 De aanpassing moet
vochtbestendig zijn.
6 De aanpassing moet gereinigd
kunnen worden.
7 De aanpassing mag beslist
geen drukpunten hebben.
8 Ten tijde van een valincident
moeten de krukken af kunnen
glijden.

te snel zou slijten onder de vrijkomende krachten en het is
moeilijk te reinigen wanneer het
vies wordt. Een rigide cast zou zich
slecht gedragen onder invloed
van vocht, laat zich wat moeilijker verwijderen, is moeilijker
te bewerken om drukpunten tijdens transfers te voorkomen en
hebben gezien hun stugheid een
mindere mogelijkheid om de
krukken te doen laten afglijden
ten tijde van een val.
Figuur 2: De sluiting aan de

Uitvoering

De aanpassingen moeten gemaakt
worden op de bestaande handvatten van de loopkrukken. Er
worden twee stroken gesneden
van LTTP met een breedtemaat
die overeenkomstig is met de
lengte van het handvat. En een
lengtemaat die overeenkomstig is
met de omtrek van het handvat.
De stroken worden verwarmd in
de waterbak en om de handvatten
van de loopkrukken aangelegd.
(zie fig. 1).

Materiaalkeuze

De aanpassing moet gemaakt
worden van een materiaal welke
zich bevindt in het bestaande
assortiment op de gipskamer.
Figuur 1: De bedekking door middel

Met de bovenvermelde voorwaarden 3 t/m 7 is de keuze
gemaakt voor een LTTP (laag
temperatuur thermoplast).
De materiaaldikte van het LTTP
is 3,2 mm en is ongeperforeerd.
Voor deze materiaaldikte is gekozen vanwege enige duurzaamheid. Een non-rigide applicatie
is geen optie gezien dit materiaal
8

van LTTP van het handvat

De sluiting voor de aanpassing
zal op de onderzijde van de
handvatten komen te liggen
gezien dit moeiteloos leidt tot
de verwijdering hiervan en de
applicatie waarin de vuist rust
niets op kracht verliest.
(zie fig. 2).

onderzijde van het handvat.

Om transfers minder moeizaam
te doen laten verlopen moet er
een andere kracht gevonden
worden die een loopkruk kan
doen verplaatsen. Om een loopkruk te verplaatsen zal de patiënt
het handvat moeten omvatten en
inklemmen. Deze handeling kost
de patiënt veel energie en is bovendien erg pijnlijk. Om de inklemmingskracht te vertalen naar een
kracht welke de patiënt minder
energie kost wordt er gekozen
voor een hefkracht die afkomstig
is vanuit de hand, onder- en
bovenarm. Dit vertaald zich,
naar de aanpassing, door een
dorsale handkap aan te leggen
waardoor de handrug een loopkruk kan doen verplaatsen door
de hand en onderarm te heffen.
De dorsale handkap kan echter
niet gesloten blijven omdat de
hand anders opgesloten is en een
geheel vormt met de loopkruk.
Wanneer de patiënt valt is het
onmogelijk om de loopkruk van
een hand te doen laten glijden.
Uit het LTTP worden twee
modellen gesneden welke men
kan vergelijken met de litteken>>
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manchetten die na een CTS-ingreep (carpaal tunnel syndroom)
worden aangelegd. Wanneer het
LTTP model voldoende verwarmd
is worden eerst de randen afgewerkt
zodat deze niet kunnen zorgen
voor lokale drukpunten. Hierna
worden ze weer verwarmd en bij
de patiënt om zijn hand geplaatst.
Gelijk na het plaatsen hiervan
neemt de patiënt zijn loopkruk
in de hand waarop de strook
LTTP al is aangelegd en verhit.
Door het gewicht op de loopkruk
aan te brengen worden beide delen
aan elkaar gesmolten. Na het uitharden wordt de aanpassing op
dezelfde manier aangelegd op de
andere loopkruk. (zie fig. 3 en 4).

Veiligheid en bevestiging

Evaluatie

Wanneer beide applicaties zijn
aangelegd wordt er nogmaals
gekeken of beide delen goed zijn
samengesmolten. De naden worden uit voorzorg nogmaals verhit
en samengedrukt zodat het spontaan loslaten van de LTTP-delen
wordt voorkomen. De dorsale
handkap wordt open gemaakt
en de randen afgewerkt. De aanpassing wordt van de loopkruk
gehaald en de openingsrand aan
de onderzijde van de kruk wordt
afgewerkt en voorzien van klittenband sluiting.

Na het voltooien van beide aanpassingen op de loopkrukken
wordt er met de patiënt een aantal meters gelopen om te kijken
of; het looppatroon negatief wordt
beïnvloed, de krachtverplaatsing
verdragen wordt, of er drukpunten
worden ervaren, hoe de applicatie
zich gedraagt onder invloed van
de kracht en of de loopkruk makkelijk van de hand afglijdt ten
tijde van een val. Na een positief
oordeel krijgt de patiënt de loopkrukken en de applicaties mee
en wordt afgesproken dat er na
een week telefonisch geëvalueerd
wordt. In dit telefoongesprek
maakt de patiënt duidelijk erg
tevreden te zijn met de applicaties. De patiënt kan door deze
aanpassing de krukken gebruiken
zonder deze met kracht te moeten
omklemmen. De patiënt gebruikt
de aanpassing nu al een aantal
maanden naar tevredenheid.
(zie fig. 5).

Figuren 3 en 4: De volledige applicatie
aangelegd op de loopkrukken.
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Figuur 5: De applicaties in gebruik
door de patiënt.

De patiënt verschijnt alleen nog
op de gipskamer wanneer er sprake
is van een revisie. Het voorbeeld
van deze aanpassing is voorgelegd
aan een orthopedisch instrumentmaker, die gaat beoordelen of deze
aanpassing door de industrie kan
worden vervaardigd.
M.A.J.M. Haneveer,
Gipsverbandmeester
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
President Kennedylaan 1
4002 W.P. Tiel.
e-mail:
Maarten.Haneveer@zrt.nl
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Peter Bekkering

Fysiotherapie bij kinderen met een maligne bottumor
Maligne bottumoren zijn zeldzame aandoeningen die met name op de kinderleeftijd optreden. De tumoren kennen
een voorkeur voor de lange botten van de onderste extremiteit. De behandeling bestaat naast chemotherapie uit
een chirurgische interventie. Deze interventie kan bestaan uit een beensparende ingreep of een amputatie.
Iedere ingreep heeft zijn eigen voor en nadelen ten aanzien van het uiterlijk, het dagelijks functioneren en de
mogelijkheden met sport. Zowel voor als na de ingreep is het van belang de extremiteit te beschermen door middel
van een afneembare koker en/of flexie-extensie brace, welke op de gipskamer van de in deze vorm van kinderkanker
gespecialiseerde centra worden aangemeten.
Incidentie

Kanker is, na ongevallen, de tweede
doodsoorzaak bij kinderen in
Nederland. Jaarlijks wordt bij
ongeveer 450 kinderen kanker
geconstateerd. De meest voorkomende vormen op de kinderleeftijd zijn leukemieën (30-35%)
en hersentumoren (20%).
Bottumoren vormen ongeveer
4% van de maligne aandoeningen
op de kinderleeftijd. Maligne
bottumoren zoals een osteosarcoom en een Ewing-sarcoom
kennen de hoogste incidentie
tussen het 10e en 20e levensjaar.
Het osteosarcoom is een metafysaire tumor en heeft als voorkeurslocatie de lange beenderen
van de onderste extremiteit (distale femur, proximale tibia). Een
Ewing-sarcoom bevindt zich in
ongeveer de helft van de gevallen
in het axiale skelet, waarbij bekken,
wervels en ribben voorkeurslokaties zijn. Wanneer de tumor in
de extremiteiten is gelokaliseerd,
is dit voornamelijk in de diafyse
van de lange pijpbeenderen, waarbij het femur het meest frequent
is aangedaan.

Wanneer bij een kind met een
dik gewricht de zwelling niet
vermindert na behandeling en
de opgelegde rust, óf wanneer de
zwelling en bewegingsbeperking
een atypisch beloop kennen dan
is alertheid geboden. Verder lijkt
het kind meestal gezond.

Cytostatica en/of
radiotherapie

De therapie bij beide typen bottumoren kent dezelfde aanpak,
namelijk chemotherapie voor en
na eventuele chirurgie. Bij kinderen met een Ewing-sarcoom kan
radiotherapie ook een onderdeel
van de behandeling vormen.
Echter, in verband met het risico
van groeistoornissen met als resultaat lengteverschillen tussen
extremiteiten of standsafwijkingen van gewrichten, wordt hier
terughoudend mee omgegaan.
Bij een Ewing-sarcoom in de
ribben kan de combinatie van
chirurgie en bestraling zelfs aanleiding geven tot het ontstaan
van een ernstige scoliose van de
wervelkolom.

Herkenning en diagnose

Omdat deze tumoren zo sporadisch
voorkomen, worden ze vaak pas
laat herkend. Het eerste symptoom
is meestal pijn en/of zwelling, echter
de pijn is meestal niet gerelateerd
aan activiteit en de zwelling kan
ook pijnloos aanwezig zijn. Vaak
is er sprake van een “licht” trauma
tijdens het sporten aan voorafgegaan en wordt daarom eerst gedacht
aan een (stress)fractuur of een
infectie. Het kind wordt om deze
reden vaak eerst doorverwezen
naar een fysiotherapeut.

Op basis van typische afwijkingen
op de röntgen foto (fig. 1) en het
botbiopt wordt de diagnose bottumor gesteld. Na het stellen van
de diagnose wordt de familie
geïnformeerd over de bottumor,
de behandeling en de te nemen
maatregelen. Afhankelijk van
de omvang van de tumor en de
beschadiging van het botweefsel
moet het kind de aangedane extremiteit minder gaan belasten/
gebruiken en worden beschermende maatregelen genomen.
Bij een bottumor in het been wordt
meestal een beschermende brace
van “Softcast”aangemeten.

op basis van locatie en omvang
van de tumor, de betrokkenheid
van omliggende weefsels (vooral
de zenuwen en bloedvaten) en
de mogelijkheden om een goed
functionerende extremiteit te
verkrijgen. De operatieve ingreep
kan bestaan uit een zogenaamde
extremiteitsparende operatie,
amputatie van de aangedane extremiteit of een omkeerplastiek
volgens Van Nes-Borggreve. Bij
een groot deel van de patiënten
is het tegenwoordig mogelijk de
tumor te verwijderen en daarbij
de extremiteit te behouden.
Extremiteit sparende
chirurgie

Een extremiteitsparende operatie
bestaat uit het wegnemen van het
met tumor aangedane deel van
het bot en / of gewricht waarna
deze kan worden vervangen door
(donor)bot en / of een gewrichtsprothese (fig. 2).

Fig. 2

Chirurgie bij bottumoren

Operatief ingrijpen is naast
cytostatica en/of radiotherapie
een belangrijk onderdeel in de
behandeling van bottumoren
bij kinderen. De keuze voor de
operatie wordt vooral gemaakt

Fig. 1
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Voor de reconstructie van het
botdefect kan gebruik worden
gemaakt van donorbot (allograft),
een gevasculariseerde fibulaspaan
van de patiënt zelf (autograft) of
>>
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een combinatie van beide. Door
middel van pen- en plaatverbindingen wordt de extremiteit dan
gestabiliseerd. Het consolidatie
proces kan door het gebruik van
“dood” donorbot en door de
chemokuren die de consolidatie
remmen langzaam verlopen. De
onderste extremiteit kan vaak pas
weer na een half jaar tot enkele
jaren zonder bescherming van
een beschermende koker of brace
worden belast.
Gewrichtsprothese

Als het gewricht niet gespaard kan
worden, dan kan gebruik worden
gemaakt van een gewrichtsprothese.
Deze gewrichtsprotheses omvatten
in tegenstelling tot de “normale”
gewrichtsprotheses vaak ook een
deel van de schacht. Daarnaast
wordt er soms ook gebruik gemaakt van donorbot. In combinatie met de chemokuren zal het
revalidatieproces langzaam verlopen. Gewrichtsprotheses kennen
een beperkte levensduur en er is
een aanzienlijke kans op loslating,
infectie of breuk van de prothese,
kinderen met een gewrichtsprothese moeten daarom ook regelmatig opnieuw worden geopereerd.
Bij jongere kinderen wordt de
keuze voor de ingreep bemoeilijkt door het aspect van de groei.
De meest voorkomende locatie
voor een osteosarcoom is rondom de knie (distale femur of
proximale tibia), dicht bij of
door de groeischijf. Een groot
deel van de lengtegroei van de
benen wordt door deze twee
groeischijven bepaald, daardoor
leidt een operatie waarbij de groeischijf wordt weggenomen of beschadigd vaak tot een verminderde
lengtegroei van deze zijde. Ter
correctie van deze asymmetrie
kunnen pennen worden gebruikt
die door middel van een elektromagnetisch veld de mogelijkheid
hebben ‘mee te groeien’.
Amputatie

Wanneer het niet mogelijk is om
na verwijdering van de tumor
een functionele extremiteit te
reconstrueren kan voor amputa-

tie van de aangedane extremiteit
worden gekozen. Door verbetering van de chemotherapeutische
protocollen en beensparende chirurgische mogelijkheden is het
aantal kinderen dat een amputatie ondergaat steeds kleiner geworden. Kinderen en familie kunnen een amputatie zien als een
mislukking van de behandeling.
In de praktijk passen kinderen
met een amputatie zich echter
razendsnel aan de nieuwe situatie
aan en functioneren al kort na
de operatie weer opvallend goed.

algemeen zeer goed, door een
verminderde kracht zijn explosieve sporten als atletiek echter
moeilijk. Bij jonge kinderen is
het bij deze operatietechniek
mogelijk, te anticiperen op de
uiteindelijke lengtegroei van het
geopereerde been. Het uit femur
en tibia samengestelde bovenbeen wordt zo lang gehouden,
dat aan het einde van de lengtegroei beide knieën op dezelfde
hoogte komen te staan.

Omkeerplastiek

De begeleiding na beensparende
ingrepen (vooral na een allograft
reconstructie) staat in het teken
van beschermen tegen breuk,
voorzichtig belasting opbouwen
en behouden of herwinnen van
de normale gewrichtsmobiliteit.

Een bijzonder alternatief voor
een bovenbeenamputatie bij kinderen met een tumor van het distale femur, is de zogenoemde
omkeerplastiek (fig. 3).

De revalidatie na de
chirurgische ingreep

Fig. 5

Door middel van zwachtelen en
intensieve training wordt ervoor
gezorgd dat de stomp een stabiele
vorm krijgt en de mobiliteit en
kracht van de resterende extremiteit optimaal blijft. Door snel te
beginnen met de prothesevoorziening wordt al na enkele maanden bereikt dat de jonge patiënten zich weer lopend kunnen
verplaatsen al dan niet met behulp van elleboogskrukken.

Fig. 4
Fig. 3

Voor een omkeerplastiek kan
worden gekozen wanneer het
kniegewricht aangedaan is door
de bottumor maar er geen sprake
is van ingroei van de tumor in
omliggend zenuwweefsel. Bij
deze operatie wordt de tumor
verwijderd, waarna het onderbeen wordt bevestigd aan het
resterdende deel van het femur.
Hierbij wordt het onderbeen
180° om de lengteas gedraaid,
zodat de voet, die zich nu ter
hoogte van de andere knie
bevindt, naar achter wijst.
Het enkelgewricht gaat na de
operatie functioneren als knie
en beweegt de prothese. Het aanleren van de nieuwe bewegingsfunctie van de enkel gaat opvallend snel. De meeste kinderen
kunnen al na enkele maanden
goed staan en lopen met de prothese. De sport- en spelmogelijkheden zijn na deze ingreep in het

Door middel van een op de gipskamer aangemeten afneembare
koker van “softcast” (fig. 4) wordt
voorkomen dat naast axiale druk
er tijdens het belasten dwarse of
roterende krachten op het osteotomievlak worden uitgeoefend.
Als gevolg van de voortdurende
chemotherapie kan de volledige
consolidatie lang duren.
Met behulp van een motorslede
wordt de geopereerde extremiteit
meerdere malen per dag gecontroleerd bewogen. Hiermee wordt
geoefend tot een acceptabele
bewegingsuitslag wordt bereikt
of de koker kan worden vervangen
door een brace met scharnier.
Het revalidatie proces kan een
langere periode duren, de risico’s
van breuk en loslating vormen
een belemmering voor volledig
belasten en sporten. De revalidatie na een amputatie of omkeerplastiek staat vooral in het teken
van het aanmeten van een prothese (fig. 5).
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Voor deze jonge patiënten is het
van groot belang dat de ingreep
zo min mogelijk invloed heeft
op het functioneren tijdens het
dagelijks leven, de opleiding of
tijdens sociale activiteiten.
Passende sport

Sport is een zeer belangrijk
aspect van de vrijetijdsbesteding
en daarom moet zowel voor de
kinderen met een beensparende
ingreep als voor de amputatie
patiënten een acceptabel alternatief worden gezocht. Voor
patiënten met een amputatie zijn
vele belastende sporten met of
zonder een prothese mogelijk,
variërend van zwemmen, skiën,
atletiek en balsporten. Na een
beensparende ingreep zijn belastende- en contactsporten vaak
uitgesloten en zijn sporten als
golf, rolstoeltennis, dansen of
tafeltennis mogelijkheden (fig. 6).
>>
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Fig. 6

Naschrift

Het afgelopen decennium zijn de
overlevingskansen van kinderen
met een maligne bottumor sterk
toegenomen. De vijf-jaars ziektevrije overleving van patiënten met
maligne bottumoren, is mede als
gevolg van de ontwikkelingen in
de cytostatica de afgelopen decen-
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nia verbeterd tot meer dan 60%.
Een toenemend aantal kinderen
en jong volwassenen blijft na het
verwijderen van de bottumor, de
cytostatische therapie en de eventuele radiotherapie in leven.
De vraag welke operatie de beste
functionele mogelijkheden, kwaliteit van leven en tevredenheid
van de patiënt kent zonder onacceptabele risico’s op complicaties,
recidief of metastasen wordt
daarom steeds belangrijker.
Zowel een beensparende operatie
als een amputatie of omkeerplastiek kan leiden tot een beperkte
beenfunctie en gevolgen hebben
voor de activiteiten van het dage-

lijks leven, de beroepsuitoefening
en de vrijetijdsbesteding. Een
beensparende operatie kent in
het algemeen meer risico’s op disfunctioneren van de extremiteit
als gevolg van breuk, instabiliteit
of infecties dan bij een amputatie
of omkeerplastiek. Kinderen met
een amputatie of omkeerplastiek
zijn echter meer afhankelijk van
het functioneren van de prothese. Daarnaast kunnen deze
mutilerende ingrepen een negatieve invloed hebben op zelfbeeld, zelfvertrouwen en de
mogelijkheden tot het aangaan
van relaties. Uiteindelijk zijn dus
naast de medische en functionele

criteria, indien mogelijk ook persoonlijke criteria / voorkeuren
van belang bij het maken van een
optimale keuze voor de operatieve ingreep.
Literatuur
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Refereeravond nieuw leven ingeblazen
Op 23 oktober was het weer zover. De refereergroep Almere en
omstreken organiseerde in samenwerking met BSN medical voor
de zesde maal in opeenvolging haar refereeravond. Het thema was
‘osteoporose en de gipskamer’. Om 18.00 uur verzamelden zich een
ruime opkomst van 24 personen in de vestiging van BSN medical
in Almere, waar onder het genot van een uitstekende maaltijd werd
bijgepraat en nieuwtjes werden uitgewisseld. Rond de klok van zeven
gaf Kees Donker, gipsverbandmeester in het Flevoziekenhuis in Almere,
de aftrap met zijn presentatie ‘Verdenking Osteoporose, hoe nu verder?’
Osteoporose is een systemische aandoening van het skelet gekarakteriseerd door een lage botmassa en verslechtering van de microarchitectuur, met als gevolg een toegenomen risico op fracturen.”
Vanaf bovengenoemde definitie en de incidentie, maar ook de
vergelijking van ziektelast kwam hij via de beschrijving van de
procedure waarin de poortarts de casefinder was, naar de huidige
procedure waarbij de gipsverbandmeester deze rol overneemt zodat
de kans groter is dat patiënten in het protocol worden geïncludeerd
tijdens de dagelijkse fractuurbespreking en doorgestuurd worden naar
de poli interne. Maar hoe moet het in de toekomst. Steken we de kop
in het zand of pakken we de koe bij de hoorns en zetten een fractuur/
osteoporose polikliniek op, waar inclusie en verdere begeleiding
plaats vindt met behulp van een botdichtheidscan en databeheer?
De tweede spreker,
Dr. R. Hes, internist
in het Flevoziekenhuis
in Almere, ging in zijn
presentatie dieper in
op de vraag “wat is
Osteoporose” en
belichtte vanuit zijn
medische visie de incidentie en hoe de diagnose wordt gesteld en
12

wat nou exact een dexameting inhoudt en hoe bepaalde waarden
geïnterpreteerd moeten worden. Ook stond hij uitgebreid stil bij
leefregels en medicatie.
De derde spreker, Peter van den Berg, gipsverbandmeester en N.P. ,
in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, sprak over de positie en
de mogelijkheden tot interventie van een fractuur en osteoporose
polikliniek met als conclusie:
● Opzetten als leefstijlinterventie polikliniek.
● Inzetten juiste interventie: ook aandacht voor valrisico.
● Aansturing door betrokken verpleegkundigen
● Biedt de patiënt ondersteuning bij gezondheidsverbetering
● Zorgdragen voor ketenzorg: éénmalig medicatie voorschrijven
voorziet niet in medicatietrouw en dus:
● Communicatie met de eerste lijn.
Hij stelde ondermeer de vraag als een patiënt ouder dan 50 een
fractuur oploopt ten gevolge van een laag energetisch trauma:
‘Ben je te laat met het stellen van de diagnose:osteoporose’?
Het is veel belangrijker een recidief fractuur, wervel-of heupfractuur te voorkomen door middel van valpreventietraining,
gerichte medicatie, therapietrouw en communicatie naar huisen verpleeghuisartsen.
Dit programma werd
gelardeerd met momenten van vragen en discussie en leverde een zeer
leerzame avond op.
Cor Gersen
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Nabehandeling van malleolair fracturen na ORIF:
Functioneel vergeleken met beschermd functioneel
in een vacuüm gestabiliseerde orthese
De adequate postoperatieve nabehandeling van enkelfracturen is nog steeds onderwerp van discussie (1-8)
.Vroege mobilisatie heeft aangetoond dat late complicaties van bewegingsbeperking als spieratrofie (8-11) ,
trombose, kraakbeenbeschadiging te beperken zijn en het schijnt fractuurgenezing te bevorderen (12-15) .
Functionele nabehandeling betekent vaak gedeeltelijke belasting gedurende 6 weken. Postoperatieve behandeling
in een afneembare vacuüm orthese met beperkte range of motion (ROM) verbetert de functionele resultaten en
laat het eerder zonder krukken lopen toe. Het doel van deze gerandomiseerde gecontroleerde trial is: onderzoeken
of vroege volledige belasting in een orthese (Vacoped®, fig.1) in tegenstelling tot functionele nabehandeling met
partiële belasting zal leiden tot verbetering van functionele resultaten, subjectief vertrouwen om te lopen, patiëntcomfort en eerdere hervatting van werk. Aanvullend worden klinische aspecten onderzocht als ligduur, ROM,
zwelling, hematoom tijdens de verschillende behandelmethoden.
Verder werd gekeken naar:
range of motion
● Short Form 12
● door patiënt gerapporteerde
visual analogue scales (VAS)
(pijn, comfort, loopvertrouwen)
●

Alle patiënten in de orthese groep
vertoonden gereduceerde zwelling
bij ontslag. De gemiddelde OMA
scores na 6 weken waren 42 en
42,5 (p=0,46=significantie) en
na 10 weken 69 en 72 (p=0,55)
respectievelijk in de orthese groep
en controle groep. De benodigde
tijd om zekere loopcapaciteit te
bewerkstelligen was gereduceerd
met 1 dag (p=0,003) in de orthese
groep.

fig. 1 De vacuüm orthese (Vacoped® ) met de mogelijke ROM
(plantair flexie/ dorsaal extensie) van 10/0/10°.

Onderzoek

In een monocenter gerandomiseerd gecontroleerde trial, werden
45 patiënten met geïsoleerde malleolair fracturen type OTA/OA
44 A1-B2 die ORIF (Open
Reduction, Internal Fixation)
ondergingen, gerandomiseerd
verdeeld in twee groepen:
De orthese groep, werd postoperatief nabehandeld met een
vacuümgestabiliseerde orthese
(Vacoped®) met voorgeschreven
volledige belasting na de tweede
week. De orthese groep bestond
uit 23 patiënten;
De controle groep, werd functioneel nabehandeld met partiële

belasting van 15 kg gedurende
6 weken. De controle groep
bestond uit 22 patiënten.
Bevindingen werden vergeleken
bij 6- en 10 weken follow-up
onderzoek. Voor evaluatie is de
Olerud en Molander Ankle
(OMA) score gebruikt (tabel 1):
● pijn
● stijfheid
● enkelzwelling
● traplopen
● lopen
● springen
● hurken
● gebruik van krukken
● werkhervatting
14

Na ORIF van malleolair fracturen
kunnen patiënten, nabehandeld
met een Vacoped® vacuümgesta-

biliseerde orthese, 2 weken postoperatief volledig belasten. Deze
groep ervoer geen nadelen hiervan. Postoperatieve zwelling was
significant verminderd en de
mogelijkheid tot vertrouwd traplopen ging sneller dan vergeleken
met een functionele nabehandeling zonder externe stabilisatie
van de enkel.
Materialen en methoden

Patiënten tussen 16 en 65 jaar,
met een body mass index (BMI)
<35, met een gedisloceerde fractuur type Weber A of B (AO 44
A1, 2, 3 en AO 44 B1, 2) vanwege een enkelvoudig trauma
werden geïncludeerd. De operaties werden uitgevoerd conform
de AO principes van fractuurbehandeling (16) middels een plaat
met of zonder plaatonafhankelijke compressieschroef (fig.2).
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fig. 2 Voorbeeld van een anterior posterior en lateraal postoperatieve
röntgenfoto van een enkelfractuur
10 weken na osteosynthese.

Patiënten werden gerandomiseerd
naar functionele postoperatieve
nabehandeling zonder externe
stabilisatie (controle groep) of
postoperatieve stabilisatie in een
vacuüm orthese (Vacoped®)
(orthese groep). Het geopereerde
been werd of in een gipsspalk
gelegd (controle groep) of in de
Vacoped® (orthese groep) met
een 45 graden elevatie, gevolgd
door 2 – 4 dagen bedrust afhankelijk van de postoperatieve
zwelling. Geassisteerde mobilisatie onder begeleiding van een
fysiotherapeut van het bovenste
spronggewricht begon op de 1e
postoperatieve dag.

belasten. In de orthese groep
met Vacoped® liepen 4 patiënten
na 3 weken volledig belast, 11
patiënten zonder krukken na 3
weken en na 6 weken alle overgebleven 21 patiënten volledig
belast. Alle patiënten uit beide
groepen konden na 10 weken
volledig belasten. Gemiddeld
lagen de patiënten uit de orthese
groep 1 dag korter in het ziekenhuis en liepen zij 12,5 dagen
korter met krukken dan de
patiënten uit de controle groep.
Bij werkhervatting viel het volgende op: de orthese groep hervatte de werkzaamheden gemiddeld na 37 dagen; in de controle
groep was dit na 52 dagen.

Orthese Groep

Partiële belasting tot 15 kg en
vrije beweeglijkheid werden
ingesteld op de 2e – 4e dag.
Volledige belasting op geleide
van pijn werd toegestaan
14 dagen postoperatief met
Vacoped®. Lopen zonder krukken mocht na follow-up bij
3 weken. Tromboseprofylaxe
werd gestopt bij patiënten zonder verhoogd risico. Patiënten
namen de orthese af bij oefenen
en gedurende de nacht. In de
orthese groep viel 1 patiënt uit
het onderzoek na 3 weken en
nog een ander na 6 weken.
Controle Groep

Een verband werd postoperatief
om de enkel aangebracht.
Belasting was partieel tot 15 kg
op krukken met vrije beweeglijkheid vanaf 3-5 dagen postoperatief. Dit werd voortgezet
t/m de zesde week, hierna werd
volledige belasting toegestaan na
controlefoto. De bepalende factor voor ontslag uit het ziekenhuis was het veilig kunnen traplopen op 9 vastgestelde treden.
Resultaten

In de controle groep konden 9
patiënten na 6 weken volledig
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VGNieuws
We hadden weer een bewogen
ledenvergadering op 13 oktober
bij de firma 3M Nederland in
Zoeterwoude. Mendel van
Griethuysen meldde ons dat
de voorjaarsvergadering op een
fantastische locatie in congresvorm georganiseerd gaat worden.
Dus schrijf de datum alvast in
uw agenda. Zaterdag 5 april
2008, Groot Kievitsdal, Baarn.
Er komt ook een cursus voor
werkbegeleiders op de gipskamer,
zie het artikel van Helmie
Cornelissen. Dankzij een substantiële bijdrage van de VGN
kunnen de kosten voor de individuele deelnemer beperkt zijn.
Tevens een dringende oproep
voor commissieleden. Mocht u
belangstelling hebben voor een
commissie meld u zich dan aan
bij ondergetekende.

Opleiding was toch wel het hotste onderwerp van de dag. En er
moet me toch iets van het hart.
Opvallend was het commentaar
van een aantal oude rotten uit
het vak die soms in felle bewoordingen riepen dat de opleiding
de aansluiting met de praktijk
verloren had. Daarnaast ook in
de wandelgangen het commentaar van de jong gediplomeerden
die vonden dat de opleiding juist
heel goed aansloot bij de praktijk.
Wat willen we nu? Werknemers
die productie draaien en een uitvoerende taak hebben of goed
opgeleide professionals die een
substantiële stem hebben in het
behandelplan van de patiënt.
Als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen de verpleegkundige
beroepen ben ik van mening, en
gelukkig met mij vele anderen

dat de opleiding moet aansluiten
bij de eisen van de tegenwoordige
tijd. Dus, chapeau René van der
Lugt, opleidingscommissie en
Antoinette Brandenburg met het
behaalde resultaat en voor al het
monnikenwerk wat verricht is.
Natuurlijk zullen er startproblemen zijn in de opleiding nieuwe
stijl en zullen er misschien nog
zaken aangepast moeten worden
maar een vak wat niet evolueert,
is gedoemd uit te sterven.
Persoonlijk heb ik niet de behoefte
om vergeleken te worden met een
dinosaurus of ander uitgestorven
beest.
Groeten uit UMCLeiden,
Ron Groenewegen
Secretaris VGN
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Training ter ondersteuning van de praktijk en werkbegeleiding

De opleiding tot gipsverbandmeester is een officieel erkende specialistische opleiding. Door de jaren heen heeft
deze opleiding zich al gemanifesteerd als opleiding van nivo en deze erkenning is dan ook verdiend. Een student
opleiden tot gediplomeerd gipsverbandmeester gebeurt niet alleen op de opleiding. Het meest elementaire deel
van de opleiding gebeurt in de praktijk. De rol van de werkbegeleider is van essentieel belang tijdens de opleiding.
De functie van werkbegeleider voor de opleiding tot leerling gipsverbandmeester is geen omschreven functie.
De eis die de opleiding tot gipsverbandmeester aan de werkbegeleider stelt is, dat deze twee jaar gediplomeerd
moet zijn. Andere competenties zijn niet beschreven.
De gipsverbandmeester voert
zijn taken als werkbegeleider uit
naast zijn andere taken die horen
bij zijn hoofdfunctie als gipsverbandmeester. Hierdoor moet hij
een evenwicht zien te vinden in
de verdeling van werkzaamheden
die voortvloeien uit al zijn taken.
De gipsverbandmeester beschikt
over het algemeen over veel ervaring en inhoudelijke vakkennis
maar heeft veelal geen gedegen
didactische opleiding gehad.
Hierdoor ontstaat het risico dat
de werkbegeleider vanuit zijn
eigen referentiekader de leerling
met raad en daad bijstaat.
Vanuit het praktisch inzicht wat
een gipsverbandmeester sterk

heeft, zal hij de neiging hebben
snel naar oplossingen te zoeken.
Maar de tijden veranderen en
dus ook de leerstijlen. Vanuit
onderwijskundig oogpunt ligt
de verantwoordelijkheid bij de
leerling en deze dient hierin een
begeleiding te krijgen waar binnen
hij zijn eigen handelen constant
evalueert en zonodig bijstelt.
Het mag voor zich spreken dat
de positie van de werkbegeleider
meer vraagt dan alleen laten zien
hoe het gips aangelegd dient te
worden, daarom is het noodzakelijk dat er doelen gesteld worden
voor de werkbegeleider. Vanuit
deze doelen zijn de volgende verantwoordelijkheden af te leiden.

●

●

●

●

●

●

●

●

De werkbegeleider creëert een
veilig leerklimaat.
De werkbegeleider stimuleert
het professionele gedrag van de
leerling gipsverbandmeester.
De werkbegeleider geeft ondersteuning bij het uitvoeren van
werkzaamheden.
De werkbegeleider geeft hulp
bij het opstellen van leerdoelen.
De werkbegeleider bevordert
de integratie tussen theorie en
praktijk.
De werkbegeleider beoordeelt
het functioneren van de leerling
gipsverbandmeester.
De werkbegeleider bewaakt
de kwaliteit van zorg.
De werkbegeleider krijgt de rol
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●

●

●

●

van helper en stimulator.
De werkbegeleider probeert
de zelfsturing en het reflectievermogen van een leerling te
bevorderen.
De werkbegeleider neemt de
praktijkervaring en vragen
van de leerling als een serieus
vertrekpunt in het begeleidingstraject.
De werkbegeleider dient lijn
te brengen in de veelheid van
ervaringen waar leerlingen mee
aankomen.
De werkbegeleiding dient zo
te zijn dat theorie verbonden
wordt aan de ervaring binnen
de praktijk.
>>

in dit

De werkbegeleider leert hoe
een goed beoordelingsgesprek
gevoerd wordt, vooral als het
gaat om een onvoldoende
beoordeling.
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●

Bij alle vormen van begeleiding
gaat het om de verhoging van de
kwaliteit van het werk, door tijd
en aandacht te geven aan de
manier van reageren en handelen
van de individuele student.
Tijdens de begeleiding kan de student zijn emoties uiten en stoom
afblazen. Er kunnen adviezen en
informatie over patiënten en de
afdeling gegeven worden. Wanneer
ruimte en aandacht voor de eigen
verwerking ontbreekt, is er sprake
van overdracht, instructie of aanleren van vaardigheden, maar niet
van begeleiding. Twee kenmerken
van begeleiden zijn;
1 Dat het om kwaliteitsverbetering van het werk gaat.
2 Dat het een leerproces op
gang brengt.
De ander helpen bij zijn individuele leerproces is niet eenvoudig. Ieder mens leert op een verschillende manier. Voor degene
die begeleidt betekent dit dat hij,
om aan te kunnen sluiten bij de
ander, zich in hem moet verdiepen.
Hij zal zich zowel in de persoon
als in zijn situatie trachten in te
leven. Als je begeleid wordt, mag
je je beperken tot verdieping in
je eigen situatie. Het doel van
begeleiden is uiteindelijk daar
op gericht. Je kunt er je handen
aan vol hebben. Je verdiepen in
je eigen situatie kan complex zijn
als het om je persoon en om de
mensen waar je mee werkt, gaat.
Hiermee is een belangrijk onderscheid tussen degene die begeleidt
en degene die begeleid wordt, aangeduid.
De rol van de werkbegeleider

Een werkbegeleider moet op
verschillende situaties kunnen
inspelen, zodat een leerling zich
verder kan ontwikkelen. De werkbegeleider zal zich derhalve moeten richten op de resultaten:

Verband

Welke resultaten?
Wat moet er gedaan worden
om het resultaat te verkrijgen?
● Welke taken krijgt ieder?
● Hoeveel tijd is er beschikbaar?
● Wanneer kan er iets gedaan
worden?
De begeleidingsfuncties zijn
daarom:
● Het ontwikkelen van een
beleid,
● De zorg voor mensen en
middelen,
● De planning en uitvoering,
● Het controleren en het
bijstellen.
●
●

Ook zal een werkbegeleider zich
moeten richten op de relaties
binnen en buiten de afdeling.
De functies die daarbij passen
zijn: signaleren, interpreteren,
het bevorderen van de communicatie, het begeleiden van het
proces en het beschikken over
begeleidingsvaardigheden.
Tijdens het werken op de gipskamer doet een leerling een groot
scala aan indrukken op. Het is
niet altijd dat wat men verwacht
had. Als buitenstaander lijkt een
gipskamer een afdeling waar het
gezellig is, waar lol gemaakt wordt.
De praktijk laat vaak een ander
beeld zien. Het zeer nauw met
elkaar samenwerken, het weer
leerling zijn wordt door veel gipsmeesters in opleiding moeilijk
gevonden. Vaak weten ze hier
niet goed mee om te gaan. Als
werkbegeleider heb je hier een
belangrijke rol in.
Ten behoeve van een volwaardig
leerproces is het van belang dat
de concrete ervaringen van een
leerling geplaatst worden in het
totale leerproces en niet beleefd
worden als losstaande incidenten.
Daadwerkelijke ervaringen zijn
de katalysator voor het leren. Zij
zijn echter niet vanzelfsprekend.
Wil een ervaring een leerervaring
worden, dan dient deze opgemerkt, uitvergroot en geanalyseerd te worden. Reflecteren op
de ervaring is noodzakelijk. Lang
niet elke leerling is handig in dit
beschouwen van zijn ervaringen.
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Soms lijken leerlingen belangrijke
leerervaringen niet op te merken,
maar het kan ook moeilijk zijn om
te reflecteren op eigen attitude,
weerstanden of onvrijheden.
Als begeleider ligt er een belangrijke rol bij het omzetten van een
ervaring naar een leerervaring.
Door middel van het opmerken
van de ervaringen, het duiden van
ervaringen naar beroepsrelevantie,
het bevragen van de leerling, het
geven van voorbeeldgedrag en
het tonen van betrokkenheid bij
de leerling als persoon, stimuleert
men het ontwikkelingsproces van
de leerling. Bij het begeleiden van
de leersituatie richt de begeleider
zich op het:
● Stimuleren tot reflectie
● Begeleiden van het leren
van vaardigheden
● Begeleiden van het leren
diagnosticeren
● Stimuleren van het ontwikkelen van beroepswaarden
Een coachende benaderingswijze
sluit het beste aan bij het begeleiden van leersituaties. Bij het begeleiden staat immers de ontwikkeling centraal en niet de constatering van fouten. Het analyserende
en het probleemoplossende vermogen van de leerling dienen
gestimuleerd te worden.
Hierbij is het noodzakelijk dat
men feedback op het handelen
geeft en de gesprekken voert
over de belangrijke waarde in
het werk. Feedback en meningen
moeten helder en eerlijk gegeven
worden. Echter ook hier maakt
de toon de muziek.
Werkbegeleidingsvaardigheden
en coaching voor gipsverbandmeesters
Praktijkveld en opleiding staan
samen voor de taak om bij studenten de nodige bekwaamheden te
ontwikkelen. Naast het theoretisch
gedeelte moet de student leren
door praktisch handelen. Hierbij
is de samenhang tussen de opleiding en het praktijkveld van groot
belang.

De rol van de werkbegeleider is
van essentieel belang tijdens de
opleiding. Echter het begeleiden
van een student vraagt ook
andere vaardigheden en
bekwaamheden.
De opleidingscommissie van de
VGN organiseert in samenwerking met TAIM training en
adviesbureau een training die
helemaal is afgestemd op de
werkbegeleidingsvaardigheden
en coaching voor gipsverbandmeesters.
Data:
● Vrijdag 14 december 2007
● Vrijdag 25 januari 2008
● Vrijdag 22 februari 2008
Graag datum vermelden waar
de voorkeur naar uit gaat.
Locatie: Hotel Breukelen
in Breukelen.
Cursuskosten: € 150,-.
Deze kosten zijn inclusief lunch
en cursusmateriaal.
Inschrijving:
Mail: wgcornelissen@home.nl
Of per post:
Helmie Cornelissen
Klokkemakerstraat 36
5855 BZ Well
Na inschrijving ontvangt u een
bevestiging en de benodigde
informatie
Programma Werkbegeleidingsvaardigheden
09.00 u. Aanvang met koffie
09.30 u. Opening met voorstelronde en leerwensen
kenbaar maken
10.00 u. Wat is/wordt de rol
van de werkbegeleider?
10.30 u. Achtergronden van
coachen
12.30 u. LUNCH
13.30 u. Coachen, hoe doe ik
dit nu?
14.30 u. Ervaringen bespreken
15.00 u. Praktijkvoorbeelden en
oefeningen
16.00 u. Afsluiting met evaluatie
en een drankje
Uitreiken certificaten
Helmie Cornelissen

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
j.ruhe1971@hetnet.nl
renevanderlugt@versatel.nl
cdfeijten@zeelandnet.nl
l.h.riewoll@hetnet.nl
c.h.j.j.gersen@hccnet.nl
mendelg@wanadoo.nl
m.vangriethuysen@umcutrecht.nl
Bestuur
dhr. E. Schaft,
voorzitter,
Unie 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

Stand van zaken CZO

Met ingang van 1 januari 2008
kunnen de erkenningaanvragen
worden ingediend bij het CZO.
Zoals bekend bestaat dit formulier uit twee delen: een theoretisch deel en een praktisch deel.
Het Opleidingsinstituut vult
de vragen in mbt het theoriegedeelte van de opleiding.
Daarnaast maakt het O.I. ook
een voorzet hoe de gipskamer
zijn praktijkdeel kan invullen.
De verwachting is dat het formulier medio januari 2008 beschikbaar komt. Het is raadzaam om
te wachten op dit formulier.
Het kan natuurlijk geen kwaad
om alvast te kijken welke vragen
door de gipskamer moeten worden
beantwoord. Het erkenningaanvraagformulier is te downloaden
via de website: CZO/publicaties/
nieuwsbrief nr. 5 juni 200/aanklikken handleiding. Erkenningaanvragen kunnen slechts tot
1 juli 2008 worden ingezonden.
De CZO Opleidingscommissie
Gipsverbandmeester gaat de
ingestuurde erkenningaanvragen
beoordelen. In deze commissie

Vanuit de schoolbanken
wordt de VGN vertegenwoordigd
door 2 personen. Het bestuur van
de VGN heeft Arjan Oet (UMC
Utrecht) voorgedragen om in deze
commissie zitting te nemen (naast
René van der Lugt). Inmiddels
heeft het CZO de voordracht
geaccepteerd. Arjan; alvast veel
succes en wijsheid gewenst met
deze verantwoordelijke positie.
Informatiebijeenkomst
werkbegeleiders LOG
2007

Op 31september kwamen de
werkbegeleiders van de LOG
2006 bij elkaar. Nimmer waren
er zo veel werkbegeleiders op
de bijeenkomst afgekomen! De
werkbegeleiders werden door
Antoinette Brandenburg geïnformeerd over de nieuwe lesmethode
It’s Learning en aanpassingen
binnen de LOG. De grootste
veranderingen heeft u al kunnen
lezen in IDV nr 3. Daarnaast was
er ruimte om vragen, opmerkingen
en verduidelijkingen te stellen.
Al met al een zinvolle middag.
Ook vragen die op de ledenvergadering in Zouterwoude werden
gesteld kwamen aan bod. Zo is
het niet wenselijk het lidmaatschap
van de VGN te lincken aan It’s
Learning van de LOG. Want
hierdoor zou iedereen inzicht
hebben in de vorderingen van
alle studenten. Uit het oogpunt
van privacy is dit niet acceptabel.
De geïnteresseerde gipsverbandmeester kan wel een proefabonnement of demo aanvragen via
its learning (Nederland/ home)
om te zien wat It’s learning in
het algemeen inhoudt.

rond de zomervakanties weinig
activiteiten plaatsvonden. Door
de cursusweken van het 2e jaar
efficiënter te plannen studeren de
cursisten voor de zomervakantie
van het 2e jaar af. De verkorting
heeft weinig invloed op het eerste
leerjaar, de periode wat over het
algemeen door de cursisten als
zwaartepunt wordt ervaren.
Zowel de Opleidingscommissie
als het Opleidingsinstituut zijn
van mening dat deze aanpassing
verantwoord is.
Lopende groepen

De LOG 2007 is in oktober
begonnen met 23 cursisten; nog
nooit hebben zoveel instellingen
cursisten ingestuurd. Inmiddels
hebben zij de cursusweken 1 en 2
doorlopen. In december volgen
de eerste toetsen. De cursisten van
de LOG 2006 gaan het laatste jaar
in en zijn bezig met hun onderzoek.
Deze groep zal de laatste groep
zijn die een verplichte externe
stage doorloopt. Met ingang van
de LOG 2007 vinden alleen
gerichte externe stages plaats.
Op 18 september studeerde de
LOG 2005 af. Aansluitend vond
de diploma-uitreiking plaats
(ook de redactie wenst hen veel
succes in hun verdere carrière)
Hierbij wil ik de werkbegeleiders
bedanken die zich in het verleden
hebben ingezet voor een goed
verloop van de externe stages.
Zonder jullie gastvrijheid, inzet
en bereidheid om kennis en

Tevens werd de verkorting van de
opleiding van 24 maanden naar
19 maanden toegelicht. De reden
voor deze ingreep is de verantwoording dat de cursustijd zinvol en
efficiënt besteed moet worden.
Er werd geconstateerd (ook aangegeven door cursisten in de eindevaluaties) dat er in de maanden
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kunde te delen hadden de
externe stages nooit een succes
kunnen worden.
Vanaf deze plaats wil ik in het
bijzonder Régis Logghe bedanken
die jarenlang de externe stages
regelde voor de cursisten. Dit
was geen gemakkelijke klus want
allerlei factoren speelden mee
zoals; de duur van stage, welke
doelen moet de cursist nog behalen, reisafstand en het voorkomen
van “overbelasting” van sommige
gipskamers. Régis heeft dit naar
eer en geweten gedaan en wist
goed om te gaan met de soms
tegenstrijdige belangen die met
het bepalen van de stages om de
hoek kwamen kijken.
Bij- en nascholing

Onder de inspirerende leiding
van Helmie Cornelissen organiseert de Opleidingscommissie
van de VGN in samenwerking
met TAIM training en adviesbureau een training die helemaal is
afgestemd op de werkbegeleidingsvaardigheden en coaching voor
gipsverbandmeesters. Voor nadere
details zie de VGN- website.
Het bestuur hecht veel waarde
aan deze scholing en betaalt een
gedeelte van het cursusgeld uit de
verenigingskas. Wij hopen dat
door het drukken van de prijs
zoveel mogelijk collega’s van
deze scholing gebruik maken.
René van der Lugt
Voorzitter Opleidingscommissie

VereniGingsNieuws
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Internationaler Fortbildungskongress in der Verbandtechnik
De Duitse, Zwitserse en Franse zusterverenigingen organiseren eens in de twee jaar een internationaal congres voor gipsverbandmeesters. Het episch centrum van deze bijeenkomst was de
Schwabenlandhalle in Fellbach onder de rook van Stuttgart. Een delegatie van het VGN- bestuur
reisde af naar het zuiden van Duitsland.
Het tweedaagse congres bevatte een
gevarieerd programma. Dankzij de
simultaanvertaling waren de voordrachten en presentaties goed te volgen. De lezingen werden voornamelijk
door artsen uit de deelnemende landen
gegeven. De meeste onderwerpen sloten
goed aan op de doelgroep en waren
leerzaam. Een kleine greep uit het aanbod: heupdysplasie, klompvoet (Ponseti),
wervelchirurgie, calcaneus fracturen en
Weber tractie. Opvallend was de presentatie over pijnbestrijding bij reposities
met behulp van entonox (mix van lachgas en zuurstof ). In Nederland is het
gebruik namelijk al een paar jaar verboden omdat het een verhoogde kans
geeft op afwijkingen tijdens de zwangerschap. Hier werd het gepresenteerd
als het ideale middel.

Demo’s

De voordrachten werden afgewisseld
met demonstraties door onze buitenlandse collega’s. Applicaties die worden
getoond waren o.a. thorax abductiebrace, handcast bij MC 5 #, een onderbeenloopgips met open hak bij calcaneus # zodat de calcaneus niet wordt
belast. De meeste aandacht ging voornamelijk naar de aanlegkunde en minder naar de achterliggende theorie en
anatomie. In de pauzes konden de stands
van de industrie worden bezocht. Ook
kon men oefenen met verschillende
soorten cast of mineraalgips. Hier werd
door de ongeveer 600 aanwezigen goed
gebruik van gemaakt.

Naast de organiserende landen waren
er ook vertegenwoordigers uit België,
Nederland, Engeland, Canada en
Kameroen. Zij gaven een presentatie
hoe het vak van gipsverbandmeester
in hun land was georganiseerd, waaruit
de opleiding was opgebouwd en welke
problemen men ondervond om het vak
verder uit te bouwen.

Onze eigen organisatie

Ik vond het opvallend dat de meeste
landen dezelfde knelpunten ondervonden. Zo is in de meeste landen de gipsverbandmeester geen aparte beroepsbeoefenaar, maar doet hij/ zij dit naast
zijn werk als operatie assistent of SEHverpleegkundige. Iemand die alleen als
gipsverbandmeester werkt is een uitzondering. Er zijn geen landelijke eisen
die aan de gipsverbandmeester worden
gesteld: wat je doet en hoe je dit doet
wordt voornamelijk door de instelling
bepaalt. Landelijke scholing met instroomeisen en eindtermen ontbreken.
Er worden wel (met hulp van de industrie) cursussen georganiseerd, maar dit
zijn kortlopende cursussen die één
aspect belichten. Aan het einde van de
cursusdag worden certificaten uitgereikt.
Knelpunten

Buitenlandse verenigingen

De oorzaken voor de genoemde knelpunten zijn velerlei: zo zijn taalproblemen en afstanden grote hindernissen
om een landelijk netwerk van de grond
te krijgen. Ook ontbreekt erkenning
door aanpalende beroepsgroepen zoals
orthopedie en traumatologie.

Voor mij persoonlijk was het belangrijkste onderdeel de presentatie van de
voorzitters van de diverse verenigingen.

Daarnaast is ook de organisatiegraad
van de gipsverbandmeesters laag.
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Het was goed om te zien dat er in elk
land wel een paar gedreven mensen
zijn die het vak verder willen profileren
en professionaliseren. Ook de enorme
honger naar kennis (evidence based
treatment), en kunde (vergroten handvaardigheid) kwamen duidelijk naar
voren.

De Nederlandse situatie is voor veel
landen een lichtend voorbeeld. Dit is
in grote mate te danken aan onze voorgangers die vroegtijdig de noodzaak
hebben ingezien tot het oprichten van
een landelijke beroepsvereniging en een
landelijke scholing. Daarnaast is de
steun van de NOV en NvVT belangrijk geweest voor erkenning van het
vak. Maar het belangrijkste is de hoge
organisatiegraad in Nederland: een
beroepsvereniging waarvan 95 % van
de gipsverbandmeesters lid is geeft de
vereniging de mogelijkheden om het
vak verder uit te bouwen. Want zonder
leden komt er niets van de grond. We
mogen best trots zijn op wat er in de
afgelopen decennia is bereikt. Maar dit
is geen reden om tevreden achterover
te leunen. Actieve leden zijn en blijven
nodig om het vak nog verder te professionaliseren. Zo kunnen de commissies
visitatie en herregistratie GVM nog
enthousiaste collega’s gebruiken. Ook
jouw inzet is van groot belang.
Auf wiedersehen!
René van der Lugt, Eric Schaft en
Joris Ruhe
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Dr. Helen Klip en Dr. Boudewijn Kollen
Epidemiologen

Het onderzoeksprotocol
Een bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen binnen een vakgebied vereist veelal het doen van onderzoek.
Helaas blijkt in de praktijk maar al te vaak dat goede ideeën geen gevolg krijgen, omdat onderzoekers vastlopen
bij het schrijven van een onderzoeksprotocol. Voor zowel de beginnende als de ervaren onderzoeker kan het schrijven
van een onderzoeksprotocol een ontmoedigende en frustrerende bezigheid zijn. Maar, een goed doordacht en volledig
uitgewerkt protocol, zal de onderzoeker tijdens de volgende fasen van het onderzoek veel tijd besparen.
In dit artikel worden per onderdeel aanwijzingen gegeven voor het schrijven van een onderzoeksprotocol.
Inleiding

Er is een aantal redenen om een
onderzoeksprotocol te schrijven.
Een goed doordacht en uitgewerkt
voorstel zal de onderzoeker tijdens
de volgende fasen van het onderzoek veel tijd besparen. Ten tweede
zal een subsidieverstrekker een
protocol willen zien om te beoordelen of het onderzoek relevant
is en voldoet aan hun kwaliteitseisen. Ten derde is een protocol
een vereiste voor toetsing bij een
METC (Medisch Ethische Toetsing Commissie). Het format
van een onderzoeksprotocol kan
variëren afhankelijk van bijvoorbeeld de eisen van de subsidieverstrekker. Het is dus belangrijk
om van te voren goed naar de
specifieke criteria te kijken, om
te voorkomen dat het protocol
niet in behandeling wordt genomen. In dit artikel zullen de verschillende onderdelen van een
onderzoeksprotocol behandeld
worden (tabel 1). Hierbij wordt
het standaard protocol van de
CCMO en het boekje van Zielhuis et al (handleiding in het
medisch wetenschappelijk onderzoek8) als leidraad gebruikt
(www.ccmo.nl). Echter, afhankelijk van het soort onderzoek,
is het mogelijk dat aanpassingen
aan het protocol gedaan moeten
worden (bijvoorbeeld voor
geneesmiddelen onderzoek).
1. Titelblad
De titel van het onderzoek moet
weergeven wat het doel en de
opzet van het onderzoek is. Dit
lijkt een open deur, maar het zal
niet de eerste keer zijn dat de titel
van een studie iets heel anders
doet vermoeden dan de inhoud
weergeeft. Daarnaast moet een

Tabel 1. Onderdelen van het onderzoeksprotocol
1
2
3

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

Titelblad
Abstract (samenvatting)
Introductie
a. Overzicht literatuur
b. Probleemstelling
Hypothese
Onderzoeksopzet en verantwoording
Deelnemers
a. Steekproef
b. Inclusie/exclusie criteria
c. Rekruteren van deelnemers
d. Vereist aantal deelnemers in de steekproef
Interventies
Methoden
a. Variabelen
b. Meetinstrumenten
c. Randomisatie
d. Blindering
e. Procedures
Statistische aspecten
Ethische aspecten
Planning en duur van de studie
Budget
Bijlagen

onderzoeksprotocol een duidelijk
kenmerk hebben, bijvoorbeeld
studienummer en versie datum.
Hierdoor is het duidelijk welke
versie door de toetsende METC
is beoordeeld. Uiteraard staan op
het titelblad de namen en
adres(sen) van de
(hoofd)onderzoeker vermeld.
2. Abstract (samenvatting)
Het onderzoeksprotocol moet in
ongeveer 300 woorden worden
samengevat. Een lezer moet in
een oogopslag het doel van het
voorgestelde onderzoek kunnen
begrijpen en welke methode
wordt gebruikt om het probleem

te onderzoeken. Daarnaast is het
goed om maximaal vijf trefwoorden te gebruiken om het onderzoek in relevante categorieën te
plaatsen8 . Deze trefwoorden zijn
zeker van belang bij internationale publicaties en tijdschriften
die artikelen laten indexen bij de
“National Library of Medicine’s
database MEDLINE.”
3. Introductie
3a. Overzicht literatuur
Om te voorkomen dat onderzoek
wordt gedaan dat niet vernieuwend
is, of al eerder is gedaan zal een
ieder tijd moeten maken om de
relevante literatuur te bestuderen.
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Deze fase is zeer belangrijk en
wordt nogal eens onderschat.
Indien onderzoek in een latere
fase gepubliceerd gaat worden,
is de kans op acceptatie bij een
tijdschrift nihil, als blijkt dat
men achter de feiten aanloopt.
In het eerste gedeelte van de
introductie is het belangrijk om
het probleem te verduidelijken.
De aard en ernst van het probleem
moeten vervolgens duidelijk
maken waarom het onderzoek
nodig is. Hiervoor kunnen
enkele alinea’s gebruikt worden
met verwijzingen naar de literatuur. Een goede introductie is
volledig en logisch opgebouwd.
Daarnaast is het gebaseerd op de
meest recente literatuur en wordt
gebruik gemaakt van primaire
bronnen. Wel kunnen kritische
noten gebruikt worden om het
belang van de eigen studie te
benadrukken.
3b. Probleemstelling
In een onderzoek gaat het vrijwel
altijd om het verzamelen van
informatie ter beantwoording
van een vraag. Die onderzoeksvraag wordt de probleemstelling
genoemd. De laatste alinea van
een introductie kan gebruikt
worden voor de omschrijving
van de probleemstelling. Het is
van cruciaal belang om hier goed
over na te denken. Voor het succesvol verlopen van het onderzoek is het noodzakelijk die probleemstelling zo precies mogelijk
te formuleren. Een goed geformuleerde probleemstelling geeft
richting aan het onderzoek en
resulteert uiteindelijk in concrete
vraagstellingen/hypotheses.
>>
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Een methode die vaak gebruikt
wordt voor een grondige probleemanalyse, is de zogenaamde
“10 W-vragen methode”.
● Wat is het probleem?
● Wie heeft het?
● Waarom is het een probleem?
● Wat is de omvang?
● Welke oorzaken zijn er?
● Welke ervaringen zijn er?
● Welke oplossingsrichting zie je?
● Wat zijn de opbrengsten?
● Wie heb je nodig voor de
oplossing?
● Wat is je voorstel?
Deze vragen moeten leiden tot de
uiteindelijke probleemstelling.
Met andere woorden: bij welke
patiënten (= populatie) wil ik
wat doen (= interventie) om wat
te bereiken (= eindpunten). Bij
onderzoek met minderjarigen of
wilsonbekwame proefpersonen
moet extra aandacht gegeven
worden aan de vraag waarom het
onderzoek juist bij deze populatie moet worden uitgevoerd.
Voorbeeld:
Treedt er bij de experimentele
behandeling na 6 maanden
een verbetering van minimaal
8 punten op in de algemene
gezondheidstoestand (gemeten met de SF36) bij patiënten met chronische vermoeidheid in vergelijking met een
groep die gedurende dezelfde
periode een behandeling
met cognitieve gedragstherapie krijgt?
4. Hypothese
De hypothese bevat één of meerdere concrete en meetbare vragen
die zijn afgeleid van de probleemstelling. De primaire hypothese
wordt tevens gebruikt om de
benodigde steekproef te bepalen.
Om geschikt te zijn voor onderzoek dient een hypothese zoveel
mogelijk in operationele termen
geformuleerd te zijn. Een juiste
hypothese bevat altijd de volgende
onderdelen:
● verwijzing naar de variabelen
die gemeten worden in het
onderzoek, in het bijzonder de

●

●

Verband

afhankelijke en onafhankelijke
variabelen (wat wordt gemeten
en hoe wordt de meting verricht?);
de onderzoekspopulatie (bij
wie wordt de meting verricht?);
de richting en zo mogelijk ook
de verwachte sterkte van het
veronderstelde verband tussen
de onderzoeksvariabelen.

5. Onderzoeksopzet en
verantwoording
In dit gedeelte wordt het gekozen
onderzoeksdesign beschreven.
De keuze voor een design is
afhankelijk van de omschreven
hypothese(n), de sterke en zwakke
kanten van alternatieve designs,
en uiteraard de mogelijkheden
voor wat betreft, financiën, tijd
en ethische aspecten, etc. Het
werkt voor de lezer vaak zeer verhelderend om een schema op te
nemen waarbij de belangrijkste
kenmerken van het design zichtbaar zijn. Dit is vooral belangrijk
indien gekozen is voor een combinatie van designs of wanneer
het gaat om een niet vaak voorkomend design. In figuur 1 is
een voorbeeld van een schematische weergave van een dubbelblinde gerandomiseerde klinische
trial is te zien1.

trekken. De meest voorkomende
zijn: enkelvoudige a-selecte steekproeftrekking, systematische steekproef met a-select begin, gestratificeerde steekproef, geclusterde
steekproef 7.
6b. Inclusie/exclusie criteria
Zonder deelnemers geen onderzoek. De deelnemers aan een studie vertegenwoordigen meestal
maar een deel van de populatie
waarover men uitspraken wil
doen (de basispopulatie). Vanuit de basispopulatie wordt een
groep geselecteerd, door middel
van inclusie en exclusie criteria,
die we ook wel de onderzoekspopulatie noemen. Deze onderzoekspopulatie kan vervolgens gebruikt worden voor het trekken
van een steekproef en het verdelen
van de deelnemers in de onderzoeksgroepen. In het onderzoeksprotocol moeten de basispopulatie en de onderzoekspopulatie
benoemd worden samen met
eventuele klinische, geografische
en demografische gegevens.
Daarnaast moet een volledige lijst
omschreven worden van eventuele inclusie en exclusie criteria.

is om een statistisch bewijs te
leveren voor een verschil tussen
twee groepen hangt sterk af van
de wijze waarop een studie wordt
uitgevoerd en hoe de gegevens
zullen worden geanalyseerd.
Het zal te ver gaan om in deze
paragraaf een compleet overzicht
te geven van alle beschikbare formules. Het is daarom raadzaam
om voor dit gedeelte van het
onderzoeksvoorstel contact op
te nemen met een statisticus/epidemioloog. Om de formules toe te kunnen passen dienen echter vooraf keuzes
gemaakt te worden over de
omvang van het effect dat men
relevant acht en de te verwachte
standaarddeviatie (bij continue
variabelen) of proportie (bij zgn.
dichotome variabelen= nominale
variabele met slechts twee categorieën bv. ja/nee of man/vrouw)
7. Interventie
Bij een experimenteel onderzoek
moet in dit deel van het protocol
een compleet overzicht gegeven
worden van de interventie(s) en
de activiteiten die gedaan worden
in het kader van het onderzoek
(voorlichtingscampagne, vaccinatie, medicatie, etc). Tevens
moet duidelijk worden wie er

Tijd
Interventie
A
Basis
populatie

Onderzoeks
populatie

Inclusie /
exclusie
criteria

Figuur 1: Schematische weergave van
een dubbelblinde gerandomiseerde
klinische trial

6. Deelnemers
6a. Steekproef
Indien een steekproef wordt
getrokken uit de onderzoekspopulatie moet duidelijk omschreven worden hoe men tot
het gewenste aantal deelnemers
komt. Er zijn vele verschillende
manieren om steekproeven te
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Voormeting
effect
variabelen

Nameting
effect
variabelen

R

Effect
Interventie
B

6c. Het rekruteren van
deelnemers
In deze alinea van het onderzoeksprotocol wordt beschreven welke
methoden gebruikt worden om
deelnemers te rekruteren. Het is
belangrijk dat hieruit blijkt dat
de studie haalbaar is en dat goed
is nagedacht over de organisatie
van de studie.
6d. Vereist aantal deelnemers
Het aantal individuen dat nodig

Nameting
effect
variabelen

verantwoordelijk is voor de interventie(s), waar de activiteiten
plaatsvinden en de frequentie en
de intensiteit van de interventie(s).
Indien van toepassing moet ook
de placebo interventie beschreven
worden. In het geval de controle
behandeling gelijk is aan “de standaard behandeling”, kan ook dit
hier beschreven worden.

>>
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8. Methode
8a. Variabelen
Het verband tussen variabelen
loopt altijd van onafhankelijke
naar afhankelijke variabelen.
Onafhankelijke variabelen zijn
min of meer ‘vaste’ kenmerken.
Bijvoorbeeld: sekse, geboorteplaats, geboortedatum, land van
geboorte. Een onafhankelijke
variabele veronderstelt een oorzaak of een vraag, voorspelt het
veranderen van een afhankelijke
variabele en kan gemanipuleerd
worden door de onderzoeker om
de relatie tussen een aantal variabelen te onderzoeken en verklaren8.
Afhankelijke variabelen kunnen
een waarde hebben die afhangt
van de onafhankelijke variabelen.
Bijvoorbeeld: naarmate mensen
meer koffie drinken (onafhankelijk) krijgen ze vaker hart en vaatziekten (afhankelijk).
Vervolgens zijn er nog zogenaamde verstorende variabelen
(confounders), effectmodificerende variabelen, achtergrond
variabelen of beschrijvende
variabelen en intermediaire
variabelen. Een confounder of
“verstorende variabele” is een
variabele die in verband staat
met de onafhankelijke variabele
en die tevens de afhankelijke
variabele beïnvloedt. Een confounder kan het te onderzoeken
verband verzwakken of versterken of zelfs een in werkelijkheid
afwezig verband suggereren.
Bijvoorbeeld, een geobserveerd
verband tussen het drinken van
koffie en een verhoogd risico op
hart en vaatziekten kan in werkelijkheid veroorzaakt zijn door het
effect van roken op hart- en vaatziekten. Rokers drinken over het
algemeen meer koffie dan nietrokers. Door de onderzochte
populatie van koffiedrinkers te
stratificeren in rokers en nietrokers controleert men het verstorende effect van de confounder roken8.
De operationalisatie van variabelen is een essentieel onderdeel
van het onderzoeksvoorstel.

Alle variabelen moeten meetbaar
worden gemaakt8. Voor een aantal variabelen zal dit makkelijker
gaan (geslacht) dan voor anderen
(gezondheid).
8b. Meetinstrumenten
De keuze voor een bepaald meetinstrument is afhankelijk van de
vraagstellingen, de operationalisatie van de variabelen, de deelnemers, de beschikbaarheid van
meetsystemen, maar ook van de
gewenste nauwkeurigheid.
Bij medisch wetenschappelijk
onderzoek wordt vaak gebruik
gemaakt van vragenlijsten, observaties, chemische of laboratoriumanalyses en registratiesystemen8.
Ongeacht welk meetinstrument
gebruikt wordt moet voor ieder
instrument afzonderlijk bepaald
worden of het voldoet aan de
eisen voor validiteit en reproduceerbaarheid. Validiteit is de
mate waarin een onderzoek of
een meetinstrument of meettechniek meet wat het beoogt
te meten. Om de validiteit van
een meetinstrument te bepalen
wordt het vergeleken met een
instrument, waarvan men zeker
is dat dit het gewenste effect
meet, de gouden standaard.
Reproduceerbaarheid is de mate
waarin het mogelijk is om dezelfde
resultaten te verkrijgen bij herhalen
van een studie in verschillende
klinische settings4.
8c. Randomisatie
Toewijzing door middel van
randomisatie betekent dat iedere
aan het onderzoek deelnemende
persoon evenveel kans heeft om
in de interventie- of de controlegroep terecht te komen.
Personen kunnen ook op een
andere wijze worden verdeeld
over de verschillende te onderzoeken groepen. Wanneer dit
niet met random nummers,
maar bijvoorbeeld alternerend
gebeurt (d.w.z. “om en om” op
volgorde van binnenkomst of
dossieropmaak wordt iemand
aan een groep toegewezen) dan

spreekt men van systematische
of quasi-randomisatie. Deze
methode heeft methodologische
bezwaren. Het is in een dergelijk
geval bijvoorbeeld gemakkelijker
te achterhalen aan welke groep
een patiënt is toegewezen3.
Indien randomisatie in het onderzoeksprotocol wordt toegepast
moeten in elk geval worden
beschreven3:
● de wijze van randomisatie
(per patiënt, per groep, per
geografisch gebied)
● hoe het randomisatieschema
wordt gemaakt (bijv. via
www.Randomization.com)
● wanneer de randomisatie
plaatsvindt en hoe de indeling
verborgen wordt gehouden
● hoe degenen die de randomisatie uitvoeren, gescheiden
worden van degenen die het
onderzoek uitvoeren
Bij elke randomisatie procedure
is het van belang dat wordt voorkomen dat degene die de patiënt
beoordeelt en insluit op de hoogte
kan zijn van de randomisatie volgorde. Blindering van randomisatie
(concealment of allocation) dient
te worden onderscheiden van
blindering van patiënten, behandelaars en effectbeoordelaars.
Goede manieren hiervoor zijn:
● gebruik van centrale randomisatieschema’s
● randomisatieschema’s die
door een trialapotheek
worden beheerd
● genummerde en gecodeerde
verpakkingen met identieke
placebo- en verum-medicatie
(= werkzame medicatie)
● genummerde, niet-doorzichtige
enveloppen
● een op locatie aanwezige
computer waarvan de randomisatie volgorde pas wordt
vrijgegeven na opgave van de
patiëntenkarakteristieken
8d. Blinderen
Afhankelijk van de situatie en het
soort studie design kan men er
voor kiezen om een aantal onderdelen van de studie geblindeerd
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uit te voeren. Als een onderzoek
als dubbelblind wordt omschreven, moet duidelijk worden wie
er geblindeerd is: patiënt, behandelaar en/of effectbeoordelaar.
Door blindering van de patiënt
wordt voorkomen dat deze bewust
of onbewust het behandelingsresultaat beïnvloedt door bijvoorbeeld een grotere compliance
(=therapietrouw) en door een
bepaalde voorkeur voor een
behandeling. Door blindering
van de behandelaar wordt voorkomen dat deze, omdat hij op
de hoogte is van de aard van de
toegewezen behandeling: a) een
bepaald enthousiasme zal uitstralen (selectieve vergroting van het
placebo-effect), b) verschillende
mate van adherentie aan het
onderzoeksprotocol zal hebben
(door bijvoorbeeld aan de placebogroep aanvullende behandeling
aan te bieden). Door blindering
van de effectbeoordelaar wordt
voorkomen dat deze de effecten
van interventie en controlebehandeling verschillend zal beoordelen3.
Uiteindelijk kan ook de statistische
analyse geblindeerd gebeuren door
zo lang mogelijk onbekend te laten
welke behandeling een groep patiënten onderging6.
8e. Procedure voor dataverzameling
In het onderzoeksprotocol moet
beschreven worden hoe de procedure voor dataverzameling plaatsvindt. Hierbij gaat het om een
overzicht van de verschillende
momenten waarop eventueel
verschillende meetinstrumenten
gebruikt worden. Soms wordt
een tijdsbalk gebruikt om de
verschillende meetmomenten
toe te lichten. Vooral bij
ingewikkelde procedures werkt
dit zeer verhelderend.
9. Statistische aspecten
Er zijn veel manieren om gegevens
te analyseren. In een onderzoeksvoorstel moeten in elk geval de
onderstaande punten omschreven
worden.
>>
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●

●

●
●

●

Omschrijf statistische tests
voor elke analyse en waarom
Plaats waar de data analyse
plaatsvindt en met welke
software
Wie doet de statistische analyse
Hoe wordt omgegaan met de
gegevens van proefpersonen die
gedurende de studie uitvallen
Interim analyse

10. Ethische aspecten
In de Nederlandse wetgeving is
de ethische toetsing van medisch
wetenschappelijk onderzoek
formeel vastgelegd en wordt
getoetst door METCs onder
toezicht van de CCMO. Niet
al het onderzoek moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de METC. De criteria hiervoor
staan vermeld op de CCMO
(Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) website 2.
Sinds 2002 zijn door de FEDERA,
Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen
(FMWV) een tweetal richtlijnen
opgesteld voor elke onderzoeker,
die met gegevens of materiaal
van mensen werkt (de Code
Goed Gedrag en de Code Goed
Gebruik). Beide codes hebben
betrekking op observationeel
wetenschappelijk onderzoek met
lichaamsmateriaal of gegevens
van mensen. De codes behandelen onder welke voorwaarden het
is geoorloofd om bijvoorbeeld
lichaamsmateriaal of gegevens
verkregen tijdens de behandeling
te gebruiken voor onderzoek.
Ter voorbereiding van een onderzoeksvoorstel is het dan ook
raadzaam om via de website van
de FMWV5 de codes te downloaden. Onder het kopje Ethische
aspecten moeten (indien van toepassing) de onderstaande punten
behandeld worden:
● Drug routing via de apotheek.
● Toestemming medisch ethische
toetsing commissie.
● Hoe wordt omgegaan met de
bescherming van de patiënt
(anoniem/ gecodeerd, etc.)?
● Hoe lang worden welke
gegevens bewaard en waar
worden ze opgeslagen.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Verband

Wie hebben inzage in de
brongegevens?
Welke voorzieningen zijn
getroffen ter beveiliging van
de gegevens?
Hoe wordt de bescherming
van de persoonlijke levensfeer
van de proefpersoon gewaarborgd?
Voor onderzoek met minderjarigen en wilsonbekwamen
gelden in de WMO extra voorwaarden. Dergelijk onderzoek
is alleen geoorloofd als het de
betrokken proefpersoon zelf
ten goede kan komen, of als
het alleen maar met die groep
proefpersonen kan worden
uitgevoerd. In het laatste geval
(als het onderzoek de proefpersoon niet ten goede komt)
moeten de bezwaren minimaal
en de risico’s verwaarloosbaar
zijn.
De verwachte voordelen van
deelname voor betrokkenen.
De verwachte risico’s en ongemakken van deelname voor de
betrokkene.
De afgesloten verzekering
waarop proefpersonen een
beroep kunnen doen in geval
van schade ten gevolge van het
onderzoek.
De vrijheid van de patiënt om
te deelname te weigeren en om
zich eventueel in de loop van
het onderzoek terug te trekken.
De vergoeding van alle kosten
die de patiënt moet maken.
De eventueel te ontvangen
vergoeding.
Het tekenen van een informed
consent.

11. Planning, logistiek en duur
van de studie
Geef een uitgebreide planning
van de studie (in maanden) voor
zowel het onderzoek als de deelnemers. Geef aan welke activiteiten waar plaats vinden (in het geval
van een multi-center studie, geef
de naam en afdelingen van alle
instituten, en welke activiteiten
waar plaats vinden). Uiteraard is
een goede planning cruciaal voor
het budget.
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12. Budget
Een goed budget bestaat uit een
aantal posten waarvan de grootste meestal de personele lasten
van alle onderzoeksmedewerkers
(inclusief sociale lasten, overhead
etc) is. Neem in het budget ook
een post op voor materialen
(instrumenten, chemicaliën,
injectiespuiten, etc), reiskosten,
kosten voor dataverwerking, etc.
Denk van te voren goed na over
mogelijke andere posten. Vaak is
het moeilijk om nog extra financiering voor een project te krijgen
wanneer het eenmaal gestart is.
13. Bijlage(n)
Op de website van de CCMO2
staan alle formulieren/bijlagen
die noodzakelijk zijn voor de
toetsing bij de medisch-ethische
commissie. De CCMO noemt
dit het standaard onderzoeksdossier en geeft een overzicht
van alle documenten die bij een
METC of de CCMO ter beoordeling moeten worden ingediend.
De documenten worden per voorkeur in de aangegeven volgorde
ingediend zodat de oordelende
commissie snel en efficiënt kan
controleren of het onderzoeksdossier volledig is.
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Inez Pelgröm

Isala klinieken opent eerste poli Osteogenesis
Imperfecta in Nederland
De specialistische zorg voor kinderen met Osteogenesis Imperfecta (OI) is in Nederland goed geregeld. Tot achttien jaar kunnen ze terecht in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Eenmaal volwassen verdwijnen de
OI-patiënten uit zicht. Ze krijgen niet de juiste zorg voor hun aandoening en de daaraan verwante problemen;
vaak vanwege het gebrek aan specifieke kennis van OI in het ziekenhuis in hun directe omgeving.
‘Deze mensen vallen tussen wal en schip’, aldus Arjan Harsevoort, gipsverbandmeester in de Isala klinieken.
verrichten en bepalen wanneer
andere professies ingeschakeld
moeten worden. Ook zal hij
bloedwaarden beoordelen, aanvankelijk in nauw overleg met
zijn leermeester. ‘Het zijn dingen
die ik op de opleiding leer, maar
als gipsverbandmeester nooit
geleerd heb. Hierdoor kunnen
we als gipskamer op een hoger
niveau komen.’

Opening

In Nederland hebben zo’n vijfhonderd mensen de aangeboren
en erfelijke aandoening Osteogenesis Imperfecta (OI). De
patiënten ondervinden in het
dagelijks leven veel hinder van
hun ziekte, met name door de
grote breekbaarheid van hun
botten. In de gipskamer zag
Arjan Harsevoort (36) een aantal
kinderen met OI vaak terug en
kreeg een zwak voor ze. Toen
hij vanuit zijn onlangs gestarte
opleiding tot nurse practitioner
de kans kreeg iets te doen aan
de ontbrekende zorg voor volwassenen met OI, twijfelde hij
geen moment. Samen met zijn
opleider, orthopeed Guus Janus,
nam hij het initiatief voor de
oprichting van het bovenregionale steunpunt OI. Op dinsdag
13 november was de officiële
opening van deze poli in de Isala
klinieken.
In één dag een
behandelplan

Het doel van de poli is door middel van een screening de levenskwaliteit van deze patiënten te
verhogen. Juist door de patiënten
op de nieuwe poli te zien en te
volgen, is er beter in te spelen op
de individuele hulpvraag. De
patiënt kan in de Isala klinieken
nu preventief een screening ondergaan. Op één dag wordt er
dan bloed geprikt, krijgt hij een
botdichtheidmeting, is er een
afname van anamnese en een
gesprek met de revalidatiearts
(in combinatie met een ergotherapeut), een internist en een
orthopeed. Aan het eind van de
dag zijn alle uitslagen binnen en
stelt het team op basis daarvan

Krenten in de pap

een behandelplan op. Het zijn
zaken waar normaal gesproken
niet gericht en in context naar
gekeken wordt.
Inmiddels hebben de eerste
twaalf patiënten zich dan ook
al aangemeld. ‘Er is veel vraag
naar’, ondervindt Arjan. ‘De
patiënten willen graag weten
hoe het gesteld is met hun botdichtheid en of chirurgische
interventies nodig zijn.’ Toch
wil hij benadrukken dat de poli
een steunpunt is. ‘Het is niet de
bedoeling patiënten uit andere
ziekenhuizen weg te halen. We
willen met name goed advies
geven. De behandeling hoeft
daarbij niet per se in dit ziekenhuis te gebeuren.’
Opleiding nurse
practitioner

Isala is niet het eerste ziekenhuis
in Nederland dat probeert een
poli voor volwassenen met deze
chronische bindweefselziekte op
te starten. Geld, tijd en kennis
waren altijd knelpunten waarom
een dergelijk initiatief nooit goed
van de grond kwam. De gipsverbandmeester was zich daarvan
bewust. ‘Voordat ik met dit project begon, heb ik meegewerkt

aan het opzetten van de Osteoporose poli. Ik wist dus hoeveel
werk het zou kosten.’ Juist voldoende tijd en geld voor het
opzetten van de poli is met zijn
opleiding tot nurse practitioner
verzekerd. Het grote voordeel
van deze tweejarige opleiding,
waar hij in september mee startte,
is dat de overheid haar subsidieert. Twee dagen per week
heeft hij daardoor beschikbaar
voor zijn opleiding en de poli.
Hoger niveau

Hoewel men het in eerste instantie niet direct zou denken, past
de opleiding perfect bij het werk
van de gipsverbandmeester. ‘We
zijn allemaal praktische mensen
en veel uitvoerend bezig’, beargumenteert de nurse practitioner in
opleiding. ‘Maar we hebben wel
veel eigen verantwoordelijkheid
in het ziekenhuis. Door de opleiding kunnen we gaan kijken welke
verantwoordelijkheden we van
de arts over kunnen nemen.’
De waarde van de opleiding
blijkt te meer uit het werk dat
hij voor de nieuwe poli kan gaan
doen. Arjan wordt de spil in het
rad. Hij zal straks als afgestudeerd
nurse practitioner bijvoorbeeld
lichamelijk onderzoek kunnen
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Arjan meent dat het erg belangrijk is dat de gipskamer zich blijft
ontwikkelen, zeker nu er in die
toekomst steeds minder assistenten bij hun werkzaamheden
beschikbaar zijn. ‘Ons werk gaat
veel verder dan alleen maar het
gipsen’, laat hij weten. Zo werkt
de gipskamer van de Isala klinieken met onderbeenamputaties,
nekfracturen en kinderen (neonaten). Tevens is zichtbaar dat
er meer aandacht voor preventie
komt. De poli OI sluit hier dus
mooi bij aan. Het is een bijzondere patiëntengroep en dat maakt
dat de betrokken specialisten
enthousiast zijn. ‘Het zijn voor
hen de krenten in de pap. Als de
poli zijn dienst heeft bewezen
dan wordt het echt wel reguliere
zorg’, besluit de gipsverbandmeester overtuigend.
Team Osteogenesis
Imperfecta

Naast de grote breekbaarheid
van hun botten hebben patiënten met OI problemen met hun
fysieke belastbaarheid en tandheelkundige problemen. Omdat
mensen met OI schreef groeien,
kunnen ze bovendien klachten
krijgen van inwendige organen.
>>
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De Osteogenesis Imperfecta vereniging heeft voor de Isala klinieken onderzoek gedaan om in
kaart te brengen wat de zorgbehoefte van de OI-patiënt is.
Op basis daarvan is er een basisteam en schaduwteam samengesteld. Arjan Harsevoort heeft
daarbij de rol als coördinator:
‘Er moest iemand zijn die burgemeester is, anders komt het
niet goed.’
Basisteam:
Revalidatiearts
Orthopeed
Ergotherapeut
Internist

Schaduwteam:
neuroloog
kno-arts
tandheelkundig
specialist
fysiotherapeut

Reactie van de Osteogenesis Imperfecta
vereniging

Monique Oostwoud, bestuurslid
Osteogenesis Imperfecta vereniging.
‘Dit is een belangrijke stap voor
OI. Nu is er een plek waar vol-
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wassenen terecht kunnen, dat
was nog nergens. Voor de kinderen wel en daar werd ook wel
jaloers naar gekeken. Vaak krijgen de volwassen patiënten de
boodschap van hun arts: ‘leer er
maar mee leven’. Beter word je
ook niet van OI, maar je kunt
wel beter behandeld worden. Als
er een goed preventief beleid ligt,
dan hebben de patiënten daar op
de lange termijn profijt van. We
hebben hoge verwachtingen van
de poli en hopen dat de mensen
de weg hier naartoe weten te vinden. Daarnaast hopen we dat de
poli gaat draaien. Onze leden
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zijn al vaak teleurgesteld; eerdere
initiatieven bloedden dood. Ik
heb hier een heel goed gevoel bij.
Arjan Harsevoort en Guus Janus
hebben veel ervaring en affiniteit
met OI. Het verbaast me dan
ook niet dat de eerste drie maanden al vol zitten.’
Guus Janus, orthopeed in de
Isala klinieken en medeoprichter
van het bovenregionale steunpunt Osteogenesis Imperfecta.
‘De patiëntenvereniging heeft
een belangrijke rol gespeeld bij
de oprichting van de poli. Zij
heeft het initiatief genomen en

ervaart dat er behoefte is. Dat
verwacht ik zelf ook, want het is
natuurlijk heel krom dat er geen
zorg is voor volwassen OIpatiënten. We hopen echt dat de
patiënten de meerwaarde van de
poli gaan zien en we zullen zelf
ook kritisch blijven kijken of de
behoefte blijft bestaan. Vooraf
hadden we drie voorwaarden
waaronder de poli mocht starten;
er moest een manager zijn voor
de poli, we moesten ondersteuning krijgen van de betrokken
specialisten en het moest naast
ons normale werk te doen zijn.
Dat is allemaal gelukt. Ik ben
heel blij dat het in de Isala klinieken kan. Dit is een groot ziekenhuis met goede faciliteiten. De
OI-poli biedt een stukje bijzondere zorg en dat is ook voor het
ziekenhuis mooi.’
Inez Pelgröm,
freelance journalist
ipelgrom@home.nl
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De vereniging Osteogenesis Imperfecta
In dit artikel willen we graag aan u gipsverbandmeesters iets vertellen over de
Vereniging Osteogenesis Imperfecta. Een vereniging die naast het verschaffen van informatie ook
een belangrijke ontmoetingsfunctie heeft voor patiënten met OI, hun partners en ouders.
Waarvan en waarom een vereniging
Osteogenesis Imperfecta is een aangeboren en erfelijke aandoening
van het bindweefsel. Meestal wordt de afkorting OI gebruikt. Het
meest opvallende kenmerk is de grote breekbaarheid van het skelet.
Door een kleine aanleiding, zoals een plotselinge beweging, kan
soms al een botbreuk ontstaan. OI is een betrekkelijk zeldzame
aandoening. Daarom komen artsen en hulpverleners niet of nauwelijks in aanraking met patiënten met Osteogenesis Imperfecta.
Daarom krijgen OI-patienten veel te maken met onbegrip en gebrek
aan kennis. Dat heeft er mede toe geleid dat patiënten en ouders
van patiënten in 1983 de Vereniging Osteogenesis Imperfecta
(VOI) hebben opgericht. Al op de eerste bijeenkomst bleek deze
vereniging in een behoefte te voorzien.
Van vraagbaak tot organisator van ledenvergaderingen,
dagactiviteiten en weekenden
Veel leden hebben vragen die alleen goed beantwoord kunnen
worden door mensen die uit ervaring weten hoe het is om ‘breekbaar’ te zijn. Leden vinden er begrip, helpen elkaar verder en vangen elkaar mentaal op. De ledenvergaderingen, die twee keer per
jaar centraal in Nederland gehouden worden, zijn gezellige bijeenkomsten. Er wordt ervaring en informatie uitgewisseld over veel
zaken, variërend van aanpassingen en voorzieningen tot verzekeringen en operaties. De VOI heeft veel kennis verzameld over
de oorzaken en gevolgen van OI. Hierdoor is de vereniging een
vraagbaak geworden voor mensen met OI en hun hulpverleners.

Er is informatie beschikbaar over tal van onderwerpen, zoals
baby- en kinderverzorging, erfelijkheid en gehoorstoornissen
bij OI. Er zijn diverse informatrices die telefonisch of per e-mail
de leden met alle mogelijke tips en raad bijstaan. Ook kunnen de
informatrices indien nodig de leden verwijzen naar de medisch
adviseur van de vereniging, Dr. T. Garretsen.
De laatste ontwikkelingen binnen de vereniging zijn dat er speciale middagen voor volwassenen met OI worden georganiseerd.
Daar kunnen onderwerpen worden besproken die specifiek zijn
gerelateerd aan klachten en problemen die voortkomen uit het
ouder worden in combinatie met OI. Ook worden er speciale
dagactiviteiten en weekenden voor en door jongeren met OI
georganiseerd. Tenslotte gaan de jonge kinderen regelmatig met
elkaar zwemmen in een verwarmd bad.
Algemene informatie
De VOI is de vereniging van mensen met OI in Nederland, en
heeft contacten met zusterorganisaties in het buitenland. OIpatiënten, hun partners en ouders kunnen lid worden van de
vereniging. Mensen die geen OI hebben, maar bijvoorbeeld
door familie, vrienden of beroep nauw betrokken zijn bij OI,
kunnen steunlid worden.
Kijk voor meer informatie op www.oivereniging.nl
of bel een informatrice: 024 – 642 14 77
(Paula Boek, alle dagen bereikbaar, niet op maandagavond).

GiGaGipslinks
www.nikim.nl
nationaal informatie en kennis
centrum, centrum voor complementaire geneeskunde, integrative medicine.
Een website waar je als abbonee
op de hoogte wordt gehouden
van kennis feiten, evidence based
medicine.

www.elseviergezondheidszorg.nl
als abonee krijg je regelmatig een
update van nieuwe uitgave’s zoals
bijvoorbeeld; letsels van het steun
en bewegingsapparaat, PRG
Brink & JBA van Mourik voor
€ 47.25 , bijgewerkte en herschreven uitgave van Chris van
der Werken.

intermed@lert nog zo’n site waar
je op de hoogte word gehouden
van nieuwe boeken en publicaties.
Even heel wat anders;
www.potterpuppetpals.com
Een poppenkast site, een beetje
flauw maar voor echte fans een
must om even van te genieten en
te lachen.
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Voor mensen met andere humor;
www.ez-cast.com, op deze site
kun je filmpjes bekijken hoe een
amerikaanse arts de nieuwste uitvinding op gips gebied aanlegt,
cast-splint-tape. Het zogenaamde
gips zonder water, maar ja, er
moet natuurlijk wel iets toegevoegd worden om het chemische
proces van uitharding in gang te
zetten...gel.
m.luger@tiscali.nl
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Sietske Aalbersberg

Knikkende Knieën
De voorste kruisband (VKB) in de knie is de belangrijkste structuur die voorwaartse afschuiving in de knie
tegengaat. In het proefschrift ‘Knees in Need. Neuromuscular control of the ACL deficient knee’ worden enkele
studies beschreven waarin de coördinatiepatronen en de schuifkrachten in de knie worden bestudeerd bij VKB
patiënten1 Hieronder volgt een samenvatting van dit proefschrift.
VKB patiënten hebben meerdere
opties om met de toegenomen
laxiteit in de knie om te gaan.
Zij kunnen zowel de knie-extensoren als de flexoren activatie verhogen, of (ten koste van het knie
moment) kunnen zij de extensoren minder hard aanspannen
of de flexoren harder aanspannen.
Co-activatie tegen
afschuifbelasting

Tijdens geïsoleerde kniestrekkingen kunnen mensen alleen
co-activatie (= gelijktijdig aanspannen van extensoren en
flexoren) gebruiken om schuifkrachten tegen te gaan.
Spiersignalen (electromyografie;
EMG) werden gemeten van de
knieflexoren en -extensoren tijdens kniestrekkingen met en
zonder afschuifbelasting.

gen van het hele been. De deelnemers werd gevraagd een bepaalde verticale kracht te leveren.
Vergeleken met gezonde deelnemers hadden patiënten een lager
genormaliseerd kniemoment in
houdingen met de knie voor de
enkel en meer co-activatie in
condities met kleinere kniehoeken waarin hogere momenten
werden gegenereerd. Deze aanpassing kon niet worden toegeschreven tot een verandering
in knieflexoren of in extensoren
activatie. De resultaten suggereren dat verschillende strategieën
door VKB patiënten worden
gebruikt met een gezamenlijk
effect van een toename in coactivatie.
Onderzoek naar krachten

Verschillende strategieën

Om de krachten in de knie te
kunnen schatten is een EMGgestuurd model nodig. In zo’n
model is informatie over de peesrichtingen zeer belangrijk voor
het juist schatten van krachten.
Er werd een MRI studie verricht
om de richtingen van de pezen
rond de knie te bepalen. Knieën
gescand in drie kniehoeken (0°,
15° en 30°) en tijdens belaste en
onbelaste metingen.

In een tweede studie werd gekeken
welke strategie door patiënten
wordt gebruikt tijdens strekkin-

De 3-dimensionale oriëntatie
van zes pezen werd bepaald:

Draai-glijbeweging van de knie

Knie-flexoren

Er was een sterke toename van
de co-activatie dicht bij volledige
kniestrekking, maar de VKBpatiënten (N=10)gebruikten
dus, vergeleken met de niet
VKB-patiënten(N=15) , niet
meer co-activatie in situaties
met meer afschuifbelasting.

●
●

●

●

●
●

De Patellapees
De pees van M. semitendinosus
De pees van M. semimembranosus
De pees van M. biceps
femoris
De pees van M. gracilis
De pees van M. sartorius

Spieractivatie leidde tot een
minder voorwaarts gerichte
oriëntatie van de patellapees
en meer achterwaarts gerichte
pezen van de Musculus semitendinosus en M. sartorius.
Ook de kniehoek was van
invloed op de oriëntatie van
de pezen. Uit de hoeken bleek
dat, tussen 0° en 30°, de biceps
femoris geen achterwaarts gerichte kracht kan leveren en de voorwaartse hoek van de patellapees
is altijd groter dan de achterwaartse hoek van de hamstrings
pezen. Daarom is het onwaarschijnlijk dat co-contractie direct
leidt tot een afname van de voorwaartse afschuifkracht in kniehoeken tussen 0° en 30°.
Opvallend was verder dat er een
grote inter-individuele variatie
was in peeshoeken. Dit suggereert
Knie-extensoren

dat de hoeveelheid schuifkracht
die wordt geproduceerd en de
potentie om schuifkrachten tegen
te gaan met behulp van co-contractie erg persoonsafhankelijk is.
De peesrichtingen werden gebruikt in een EMG-gestuurd
model. Met het model werden
3-dimensionale krachten en
momenten in de knie berekend.
De deelnemers voerden een
strekking van het hele been uit
in verschillende houdingen en
op verschillende krachtniveaus.
Patiënten hadden in de meer
uitdagende houdingen (= met
de knie voor de enkel) een lagere
voor/achterwaartse kracht en een
lagere compressiekracht.
Er werden geen verschillen meer
gevonden tussen de groepen
wanneer de krachten werden
genormaliseerd naar de grootte
van de totale kracht gemeten
onder de voet. Dus produceren
VKB patiënten niet selectief een
lagere voor/achterwaartse of
compressiekracht, maar een
lagere totale kracht.
>>
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Bepaald de anatomische
bouw de peeshoek?

VKB patiënten, vergeleken met
gezonden, lieten een vergelijkbaar niveau van co-contractie
zien als reactie op schuifbelasting
tijdens kniestrekkingen.
De gemeten peesrichtingen lieten
zien dat de voorwaartse hoek van
de patellapees altijd groter is dan
de achterwaartse hoek van de
hamstrings pezen in kniehoeken
tot 30°. Dit leidde tot de conclusie dat cocontractie van de hamstrings niet door VKB patiënten
wordt gebruikt tijdens isometrische knie extensies om schuifkrachten tegen te gaan en dat
het onwaarschijnlijk is dat voorwaartse afschuifkrachten rechtstreeks kunnen worden tegengegaan door middel van cocontractie in kniehoeken tot 30°.
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combinaties van peeshoeken op
het risico om een kruisband te
scheuren en op de kans op het
krijgen van klachten van instabiliteit na een kruisbandruptuur
te bepalen. Bovendien ligt er een
uitdagende taak tot het ontwikkelen van een individueel aangepast kniemodel waarmee de interne krachten in de knie tijdens
dynamische taken nauwkeurig
kan worden geschat en verdere
bestudering van het effect van
coördinatiepatronen op de resulterende krachten in de knie. Dit
model zou tevens kunnen worden
Follow-up
gebruikt om bijvoorbeeld het
Het is verleidelijk om de verschil- effect van een operatie waarbij de
len in functioneringsniveau van
hellingshoek van het tibiaplateau
VKB patiënten toe te schrijven
wordt veranderd (een tibia-kopaan hun anatomische bouw.
osteotomie) op de peeshoeken en
Aanvullende studies zijn nodig
dus op de resulterende krachten
om het effect van verschillende
in de knie te bepalen.

In het proefschrift worden enkele
argumenten gepresenteerd om
het belang van inter-individuele
verschillen in peeshoeken op de
resulterende schuifkrachten in de
knie te benadrukken. De helling
van het tibiaplateau kan mogelijk
een klein deel van de variatie in
peeshoeken verklaren. Andere factoren zoals aanhechtingslocatie,
peeslengte, dikte van de patella
en andere botstructuren, locatie
van het femur ten opzichte van
de tibia en meetfouten bepalen
mede de peeshoeken.
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Henny Dekkers, Kees van Egmond

Verslag Orthopedische Missie Njinikom, Kameroen
Vanaf vliegveld Brussel vertrekken
we op zaterdag 10 maart naar
Kameroen.
De groep vliegt via Brussel naar
Douala. De groep bestaat uit 3
orthopeden (Peter Hubach uit
Alkmaar, Nico Groot uit Meppel
en Kees van Egmond uit Zwolle)
en 2 operatiekamerassistenten
(Judith Buimer en Guanita van
der Meulen, beiden uit Alkmaar).
Zij worden allen uitgezonden
door de stichting Orthopedische
Hulpprojecten.
Om ongeveer 7 uur vertrekken
we richting Njinikom. De ervaring leert dat het altijd later wordt,
maar we willen arriveren voordat
het donker wordt. Rijden in het
donker brengt teveel risico’s met
zich mee. Zo’n reisdag geeft je de
gelegenheid om weer langzaam
te acclimatiseren
Het Martin de Porres ziekenhuis
is een streekziekenhuis en heeft
ongeveer 150 bedden.
Het ziekenhuis wordt gerund
door de zusters Franciscanessen.
Momenteel bestaat de medische
staf uit een algemeen chirurg /
traumatoloog, een gynaecoloog
en een kinderarts.
Er is een apotheek met een apotheker aan het hoofd, allemaal
kameroenezen. Er wordt heel veel
gedaan aan aidspreventie en het
ziekenhuis fungeert als uitvalbasis
voor de omgeving.
Een paar jaar geleden is er een
nieuwe operatiekamer gebouwd
wat de manier van werken verbetert en daardoor kan ook de steriliteit beter gewaarborgd worden.

Maandagochtend
Om negen uur zien de orthopeden samen met de lokale chirurg,
dr. Lazare, de patiënten die hij
de afgelopen maanden heeft
geselecteerd. Een hele rij patiënten, kinderen en jong volwassenen, trekt voorbij, slechts een
enkele patiënt die niet voor
operatie in aanmerking komt.
De foto’s worden bekeken en er
worden zonodig nieuwe gemaakt.
Er wordt een voorlopige operatielijst van ruim 50 patiëntjes opgesteld. Deze lijst zal later worden
uitgewerkt. Het grootste gedeelte
van de patiënten heeft een standsafwijking van een of beide benen,
zowel extreme varus als valgus
komt voor. Verder veel polio
patiënten en klompvoeten.
Als er tijd voor is worden ook
patiënten met post traumatische
afwijkingen geholpen.
(zie foto’s)

De lokale anesthesist zorgt verder
voor de premedicatie van de
patiëntjes van de volgende dag,
deze vertelt ook wat er gaat gebeuren, dat ze gips krijgen en
ook wel wat pijn zullen hebben.

De kinderen zijn aan het spelen,
de moeders kletsen wat met
elkaar. Over het algemeen is
iedereen heel ontspannen. De
kinderen worden altijd begeleid
door een guardian, meestal de
moeder of vader van het kind,
die het gedurende de weken in
het ziekenhuis verzorgt. Deze
guardian kookt ook voor het
kind, hoewel er tegenwoordig
de mogelijkheid bestaat om eten
in de kantine te kopen. De verpleging is er voor de echte verpleegkundige zorg. Medicijnen
uitdelen, verzorging van de wonden etc., ook voor hen worden
het drukke weken.
Dinsdag
Er zijn 3 operatiekamers waarvan
wij er iedere dag 2 zullen gaan
gebruiken.

De twee eerste patiëntjes worden
al voorbereid, ze krijgen van ons
een knuffel die ze stevig vast houDe namen van de patiëntjes en
den, hun oogjes glimmen.
het soort operatie worden op een De lokale staf heeft de operatiebord in de ontvangstruimte van
kamers al in gereedheid gebracht,
de operatiekamer geschreven en
alles ligt klaar voor de operaties,
ook doorgegeven aan de afdeling, de röntgenfoto’s zijn opgehangen.
zodat iedereen op de hoogte is
wie de volgende dag geopereerd
Er wordt in afwisselende teams
wordt en welk soort operatie gaat gewerkt, de bedoeling is dat de
plaats vinden. De kinderafdeling lokale chirurg zelfstandig de
ligt propvol, de bedden staan tot kleinere operaties samen met
in het gangpad en ook op andere een orthopeed uitvoert.
afdelingen worden wegens ruim- De meer ernstige gevallen doen
tegebrek kinderen neergelegd.
2 ervaren orthopeden samen.
31

Stabilisatie en revalidatie
Aangezien het ingebrachte osteosynthesemateriaal minimaal is,
(kram/K-draad) zal de definitieve
stabiliteit van het gips moeten
komen. Voor 50 patiënten, waarvan de meeste dubbelzijdig worden
geopereerd betekent dit kilometers gipsverband. Er wordt altijd
een circulair gips aangelegd.
Zuster Petra, werkzaam als fysiotherapeute in het revalidatiecentrum Sajocah in Bafut, neemt
samen met een assistent en de
hulp van de orthopeden al het
gipsen voor haar rekening. Zij
volgt ook alle operaties en maakt
aantekeningen zodat zij precies
weet wat er tijdens de operaties
met de beentjes is gebeurd.
Het spreekt vanzelf dat dit heel
belangrijk is voor de revalidatie.
Bijna alle patiëntjes gaan naar
Sajocah om te revalideren.

Wit gips is eng
Na de operatie gaan de patiëntjes
naar de uitslaapkamer, hier krijgen
ze eventueel nog een injectie tegen
de pijn en wanneer ze goed wakker
zijn gaan ze naar een apart zaaltje
>>

in dit

waar ze verder bijkomen totdat
ze de volgende dag weer naar
hun eigen afdeling gaan.
De eerste twee dagen na de
operatie zijn erg zwaar voor de
kinderen, ze hebben dan toch
vaak wat pijn en moeten vaak
wennen aan het gips. Soms zit
het gips door zwelling wat te
strak en moet het worden gespleten na een dag. Bovendien is ook
de kleur, wit, van het gips soms
reden tot huilen, wit is de kleur
van de boze geesten en zijn de
kinderen bang, allemaal heel
begrijpelijk. Toch is het altijd
weer heel verrassend wanneer je
na twee dagen de kinderen in
hun bed ziet zitten spelen alsof
er niets gebeurd is. Zij passen zich
heel snel aan. Op zaal worden
de kinderen (ook hun moeders
vinden het fantastisch) vaak
bezig gehouden met tekenen,
kleuren, spelletjes en zingen.

Sterilisatie
Het is een drukte van belang op
het OK complex.
De lokale operatiekamerassistenten assisteren en instrumenteren
bij de operaties. Na de operatie
maken ze hun instrumenten
schoon in de spoelkeuken.
Deze worden vervolgens aan een
andere ok-assistent gegeven die
deze instrumenten weer keurig
op volgorde in de set verpakt
en vervolgens steriliseert. Het
gebruikte linnengoed wordt
apart afgevoerd, gewassen en
buiten te drogen gehangen.
Gelukkig hebben we tegenwoordig een wasmachine die het
meestal doet. Wanneer de was
droog is worden er weer linnenpakketten van gemaakt en vervolgens gesteriliseerd.

Verband

Terugkijkend
Op het eind van de middag hebben we 8 kinderen geopereerd,
van wie 6 aan beide benen.
De orthopeden lopen nog even
langs de kinderen, het ziet er
goed uit. Moe maar voldaan
keren we huiswaarts. Met een
lekker koel biertje is het heerlijk
vertoeven op onze kleine veranda.
Op deze manier verlopen ook de
andere operatiedagen. We hebben
natuurlijk wel te maken met het
feit dat de elektriciteit een paar
keer uitvalt, er ontstaat zelfs een
kleine brand in de meterkast.
De zekeringen blijken niet zwaar
genoeg voor al dit motorisch
geweld.
Lastig voor de mensen die aan
tafel staan want ook de airco
valt uit, dat is dus regelmatig
de zweetdruppeltjes wegvegen.
De lampen werken meestal nog
wel op het nood aggregaat. Alles
wordt uiteindelijk opgelost, positief punt deze keer, er is steeds
stromend water.
Sajocah
Het bezoek aan Sajocah is een
vast gegeven in onze missie, hier
zien we de kinderen die in de
voorgaande periode zijn geopereerd terug. Lang niet allemaal,
want waarom zouden ze een
lange en dure reis maken wanneer het goed gaat. Ook nieuwe
patiëntjes worden vandaag beoordeeld of ze voor een operatie
in aanmerking komen. Bafut ligt
in de buurt van Bamenda, een
uur rijden ongeveer, het laatste
stuk weg is hobbelig, zacht uitgedrukt, echte bush road in slechte
staat. Sajocah is een groot revalidatiecentrum waar behalve orthopedische patiënten, patiënten
verblijven die bijv. een beroerte
hebben gehad. Ook is hier een
school voor blinden.
Het revalidatie centrum wordt
gerund door de zusters Franciscanessen. Er zijn heel wat patiëntjes,
er wordt gekeken of de beentjes
recht zijn en of ze goed lopen.
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Dit wordt door de orthopeden
samen met dr. Lazare besproken
en het ziet er allemaal naar tevredenheid uit. Sommige kinderen
en hun ouders zijn op hun paasbest aangekleed, waarschijnlijk
de enige mooie jurk die ze hebben, allemaal blij met het resultaat. ’s Middags is er een grote
bijeenkomst van verschillende
vrouwengroepen, elke groep
heeft zijn eigen “Afrikaanse
klederdracht “, heel kleurrijk.
Elke groep biedt onder gezang
een geschenk aan, waaronder
een levende kip, een favoriet
cadeau, als dank aan het initiatief
om deze groepen op te richten.
Deze groepen worden gesponsord
door een Nederlandse stichting.
Donderdag
We brengen een bezoek aan
Shisong, het moederziekenhuis
van de Franciscanessen.
Het ligt in het stadje Kumbo,
ongeveer 3 uur rijden door het
Afrikaanse land, een groot gedeelte over bushroads, een stuk
hele slechte weg. Het is een groot
ziekenhuis wat er uitstekend uitziet met tal van voorzieningen.
Het ziekenhuis is bezig met de
bouw van een hartcentrum, in
samenwerking met een ziekenhuis uit Milaan, het ziet er Europees uit en dat moet ook wel
wanneer je hier openhartchirurgie wil doen. Momenteel bestaat
er een luchtbrug met Milaan.
Vrijdag
Onze laatste dag in Njinikom.
De grote visite vindt plaats, het
hele team loopt nog een laatste
keer langs de patiëntjes. Zit het
gips nog goed, mogen er drains
uit, kan het kind zijn tenen goed
bewegen. Op het gips wordt aangetekend wanneer het gips eraf
mag, gemiddeld 6 tot 8 weken
na de operatie. Dit gebeurt is het
revalidatiecentrum door zr. Petra,
zij beschikt daar over een elektrische gipszaag. Met dokter Lazare
en zuster Petra worden de laatste
afspraken gemaakt over de nabehandeling. De meeste kinderen

liggen vrolijk op bed en zingen
liedjes voor ons als dank. Nog
een laatste ballon en knuffel en
zwaaiend verlaten we de afdeling.
De staf en medewerkers van de
operatiekamer worden uitgebreid
bedankt voor de inzet van de
afgelopen weken. Vanavond
zullen we iedereen weer zien op
de afscheidsparty.
Rest alleen nog het evaluatiegesprek met zr. Xaveria, de directrice van het ziekenhuis. Hier
wordt besproken wat er de afgelopen 2 weken is gebeurd, wat is
goed gegaan, wat moet worden
bijgesteld. Iedereen is het erover
eens dat de hele missie prima is
verlopen.
Zaterdag
Om zeven uur rijdt het busje
voor, alle bagage erin, nog een
laatste afscheid en dan vertrekken
we richting Douala. Rond middernacht vertrekken we richting
Brussel.
De missie zit erop!

Henny Dekkers,
OK-assistent
Medisch Centrum Alkmaar
Kees van Egmond,
Orthopedisch chirurg
c.van.egmond@isala.nl

