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Van de redactie
Een nieuwe jaargang, een nieuwe
lente, een nieuwe vorm voor de
ALV en twaalf nieuwe gipsverbandmeesters van de LOG 2005,
die hun studie in september 2007
hebben afgerond. Zoals gebruikelijk leverde menigeen zijn/haar
artikel, abstract, powerpointpresentatie of scriptie in bij de
redactie en wij hebben, al of niet
gepaard gaande met de nodige
inspanning, geprobeerd er iets
moois van te maken.
In het septembernummer van
2007 hebben wij uitgebreid kennis gemaakt met de beide behandelmethodes van klompvoetjes.
Het wachten was op een onderzoek dat deze twee behandelmethodes tegenover elkaar zou zetten.
Anniek Janssen, gipsverbandmeester in het Academisch ZKH
in Maastricht, en Caroline Zwaan,
gipsverbandmeester in het Medisch
Centrum Alkmaar, onderzochten
door middel van een literatuurstudie van zeven beoordeelde
onderzoeksartikelen waarom de
behandelmethode met gipstechniek volgens Kite wordt gebruikt
in tegenstelling tot de behandelmethode volgens Ponseti?
En zorgt de behandelmethode
volgens Ponseti bij kinderen van
0 tot 1 jaar met aangeboren
klompvoet(jes) voor aantoonbaar
betere resultaten in vergelijking
met de behandelmethode met
gipstechniek volgens Kite?”
Uiteraard is het ook voor gipsverbandmeesters van groot belang de
verschillende behandelmethodes
te (her)kennen en te benoemen.
Door middel van een experimenteel gerandomiseerd kwalitatief
onderzoek is door José WestdijkMooibroek, gipsverbandmeester
in het Ruwaard van Putten Zkh.
te Spijkenisse, onderzocht hoe
in de gipskamers van Nederland
wonden onder het gips worden
behandeld met speciale aandacht
voor het soort “gips”, de kous en
het polstermateriaal. Uit haar

artikel blijkt onder andere dat men
meer evidence based zou kunnen
werken door meer scholing en/ of
intercollegiale consulten te doen.
Wondzorg onder gips draagt bij
aan een verdere professionalisering van het beroep gipsverbandmeester. Specifieke kennis zou
een toegevoegde waarde hebben
aan adequate wondbehandeling.

de gipsverbandmeester in deze?
Per definitie wordt osteoporose
als een systemische aandoening
geduid, waarbij de micro architectuur van de botopbouw aangedaan is. Gekeken naar het
beroepsdeelprofiel van gipsverbandmeesters wordt van ons een
signalerende taak verwacht, wij
informeren en adviseren hierbij

Onderzoekt alles,
maar behoudt het goede
Alie de Bruijn, gipsverbandmeester in het Albert Schweitzer ZKH
in Dordrecht, Annemieke Pieterse,
gipsverbandmeester in het LUMC,
en Elizabeth Zwakhals, gipsverbandmeester in het Beatrix ZKH
te Gorinchem, onderzochten
door middel van een literatuurstudie van 8 wetenschappelijke
publicaties wanneer een Sarmiento
brace ingezet kan worden bij een
conservatieve behandeling van
een tibia fractuur. Het doel om
hun inzicht in de factuurbehandeling met behulp van een
Sarmiento-brace te vergroten en
de behandeling meer bekendheid
te geven is hiermee bereikt.
Op de keeper beschouwd is de
specialist de hoofdbehandelaar,
maar het is de professionele taak
van een gipsverbandmeester om
mee te denken in het beleid en
de behandeling en ook voorstellen te doen in de behandeling.
Gea Bakker-Stuut, gipsverbandmeester in het Martini ZKH
Groningen, en Jeanette KruithofZeevat, gipsverbandmeester in
de Reinier de Graafgroep Delft,
hebben zich afgevraagd is er een
rol voor de gipsverbandmeester
versus osteoporose? Een actualiteit gezien de enorme vergrijzing,
zijn fracturen gerelateerd aan
osteoporose?, is er voldoende
kennis? En kunnen we iets doen
aan de nogal onduidelijke rol van

zowel de patiënt als de arts.
Tevens zou het bieden van secundaire preventie een aanbeveling
zijn. Hun conclusie is dan ook
volmondig: ja, met zekerheid
spelen wij een rol, zeker op het
gebied van signalering. Ook
bleek uit de literatuur dat de
behandeling met bisfosfonaten
zeer zinvol is om de botafbraak te
remmen waardoor binnen korte
tijd de botstevigheid verbetert.
Miranda Philips-van Vliet, gipsverbandmeester in het UMCG,
heeft zichzelf de vraag gesteld is
infectie preventie op de gipskamer
te ingewikkeld? Zijn er richtlijnen
ten aanzien van infectie preventie
op landelijk niveau? Hoe gaan wij
om met patiëntencontact en het
schoonhouden van ons gereedschap? Via een landelijke enquête
heeft ze geprobeerd hier antwoord
op te vinden. Als aanbeveling stelt
ze dat er nog veel te verbeteren
valt op het gebied van hygiëne,
het dragen van handschoenen,
handhygiëne, richtlijnen en kennis ten aanzien van dit onderwerp.
In het kader van zijn opleiding
tot Nurse Practitioner peilde
Peter van de Berg, gipsverbandmeester in de Reinier de Graaf
groep, de meningen van een
aantal betrokkenen bij de behandeling van osteoporose en legde
hen eigenlijk de vraag voor of een
5

onderzoek naar en behandeling
van osteoporose gekoppeld aan
fractuurbehandeling een zinvolle
interventie zou kunnen zijn.
In zijn artikel schrijft hij over de
aandoening en de behandelmogelijkheden, doet verslag van zijn
onderzoek en vraagt aandacht
voor de rol van de gipsverbandmeester omdat deze een rol kan
spelen bij de case finding.
Bij Dominique Tangelder, gipsverbandmeester in de St. Maartenskliniek te Nijmegen,en anderen
bestond er onduidelijkheid over
de frequentie en de oorzaak van
verstoorde wondgenezing.
Hieruit is het idee ontstaan om
een onderzoek te doen naar verstoorde wondgenezing na achtervoetoperaties, met name bij de
enkelarthrodeses en de triplearthrodeses
In het kader van de artikelenreeks over het doen van onderzoek schreven, ik zou bijna
zeggen onze epidemiologen,
Dr. Boudewijn Kollen en
Dr. Helen Klip, een boeiend
essay over klinimetrie, de wetenschap van het meten. Een wetenschappelijk onderzoek probeert
antwoorden te vinden op onderzoeksvragen. Ten grondslag aan
de uitkomsten van een onderzoek liggen metingen. Daarvoor
zijn meetinstrumenten nodig die
voldoen aan bepaalde eisen. Met
begrippen als betrouwbaarheid
en validiteit wordt een bepaald
niveau van kwaliteit aangeduid.
In dit artikel proberen zij een
overzicht te geven van de kwaliteitseisen waaraan een meetinstrument idealiter zou moeten
voldoen.
Wij, de redactie, hopen voor u
weer een boeiende editie hebben
weten te realiseren en wensen u
wederom veel leesplezier.
Namens de redactie,
Cor Gersen
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Anniek Janssen
Caroline Zwaan

Kite versus Ponseti
Per jaar komen in Nederland circa 200 kinderen ter wereld met een aangeboren voetafwijking. Een voetafwijking
die vaak voorkomt is de zogenaamde klompvoet. Een klompvoetafwijking belemmert geheel of gedeeltelijk het
normaal functioneren van de voet. In de dagelijkse praktijk zijn wij werkzaam in ziekenhuizen (Alkmaar
respectievelijk Maastricht) waar bij de behandeling van klompvoetjes uitsluitend de behandelmethode met
gipstechniek volgens Kite gebruikt wordt, eventueel later gevolgd door een operatieve ingreep. Het bestuderen
van vakliteratuur enerzijds, maar ook het overleg met collega`s, medestudenten en ouders van patiënten leert
ons, dat er ook nog andere behandelmethodes zijn. Een van de behandelmethodes die in Nederland, maar ook
daarbuiten, steeds frequenter wordt toegepast, is de zogenaamde Ponseti-methode. Ook in de literatuur is naar
laatstgenoemde methode door diverse auteurs onderzoek gedaan. Dit zorgde ervoor dat onze nieuwsgierigheid
werd gewekt.
Vraagstelling
De vraag die wij ons regelmatig
hebben gesteld, is: “Waarom
wordt de behandelmethode met
gipstechniek volgens Kite gebruikt
in tegenstelling tot de behandelmethode volgens Ponseti?”
Op deze vraag kregen wij van
collega gipsverbandmeesters en
kinderorthopeden geen eenduidig
antwoord.
Probleemstelling
Dit leidde tot de formulering van
de volgende probleemstelling:
“Zorgt de behandelmethode
volgens Ponseti bij kinderen
van 0 tot 1 jaar met aangeboren
klompvoet(jes) voor aantoonbaar
betere resultaten in vergelijking
met de behandelmethode met gipstechniek volgens Kite?”
Om een goed inzicht te verkrijgen in de problematiek rondom
de behandeling van klompvoetjes
zoals aangegeven in bovengenoemde probleemstelling hebben wij de volgende deelvragen
geformuleerd:
● Hoe ziet de behandelmethode
zoals die in Alkmaar en
Maastricht wordt toegepast
(de behandelmethode met
gipstechniek volgens Kite)
eruit?
● Hoe ziet de behandelmethode
volgens Ponseti eruit?
● Welke voor- en nadelen
schrijft de wetenschappelijke
literatuur toe aan beide behandelmethodes?

●

Wat zijn de resultaten van deze
wetenschappelijke onderzoeken?

Met het beantwoorden van deze
deelvragen hebben wij een kader
geschetst waarbinnen de beantwoording van de probleemstelling plaats kan vinden. Tevens
wordt hierbij vrij uitvoerig stilgestaan bij de genoemde behandelmethodes. Het verkrijgen van
antwoorden op deze deelvragen
is voor ons daarom essentieel in
ons onderzoek.
Doelstelling
De gipsverbandmeester in staat
te stellen de voor- en nadelen van
beide methodes te herkennen/
benoemen en de onderzoeksresultaten bespreekbaar te maken
met derden.
Introductie van de
klompvoet

Ontstaan
Een klompvoet (talipes equinovarus adductus) is een aangeboren
afwijking, die bij pasgeborenen
voorkomt. De benaming klompvoet geeft veelal verwarring; het
heeft namelijk niets met een
klomp te maken. Het is echter
een verbastering van de Engelse
benaming ‘clubfoot’: de stand
van de voet zou lijken op een
golfclub. Over de ontstaanswijze
van een klompvoet is weinig
bekend. Wel wordt in dit verband een onderscheid gemaakt
tussen makkelijk corrigeerbare
6

klompvoetjes en moeilijk corrigeerbare klompvoetjes. Van de
eerstgenoemde categorie neemt
men aan dat deze ontstaat in een
later stadium van de zwangerschap, bijvoorbeeld als gevolg
van klemzitten. Van moeilijk
corrigeerbare klompvoetjes is
bekend dat zij in de achtste week
van de zwangerschap ontstaan.
De oorzaken van deze categorie
klompvoetjes zijn echter onbekend. Wel zouden zaken als
erfelijkheid en externe factoren
(zoals roken, alcohol, medicijnen) een rol kunnen spelen.
Incidentie
In Nederland komt gemiddeld
één op de 800 pasgeborenen ter
wereld met een enkele- of dubbelzijdige klompvoet9. De incidentie van klompvoetjes is bij
jongens tweemaal zo hoog als
bij meisjes en ook dubbelzijdige
klompvoetjes komen vaker voor
bij jongens.
In 80% van de gevallen is er
sprake van een primaire of
idiopathische* klompvoet: de
klompvoet is in dit geval een
afzonderlijke aandoening.
In de overige gevallen (20%)
is er sprake van een secundaire
of teratologische klompvoet.
De klompvoet is in dat geval
onderdeel van meerdere aangeboren afwijkingen. Hierbij kan
worden gedacht aan spina bifida
of bepaalde spierziekten. Bij kinderen met deze aandoeningen

ligt aan het ontstaan een neuromusculaire afwijking ten grondslag, waardoor de voetafwijking
zich moeilijker laat herstellen en
er meer kans is op een terugval.
De uiterlijke kenmerken
De klompvoetafwijking bestaat
uit drie onderdelen, die het normaal functioneren van de voet
geheel of gedeeltelijk belemmeren.
Deze onderdelen zijn:
● de naar beneden gekantelde
stand van de voet: equinesstand;
● de naar binnen gekantelde
stand van de hiel: varusstand;
● de naar binnen wijzende stand
van de voorvoet: adductiestand, waardoor een kommavorm ontstaat.

afb. 1. Skelet van een klompvoet

afb. 2. Voetskelet normale voet
en klompvoet
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De behandelmethode met
gipstechniek volgens Kite

Inleiding
Er zijn bijna net zoveel technieken
voor manipulatieve behandeling
van een klompvoet als dat er
schrijvers zijn die een artikel
hierover hebben geschreven.
De twee meest succesvol toegepaste behandelmethodes zijn de
methode volgens Kite enerzijds
en de Ponseti-methode anderzijds. Deze beschikken allebei
over het hoogste gerapporteerde
lange termijn succes en worden
wereldwijd toegepast.
Hoe ziet de hedendaagse
behandelmethode volgens
Kite er uit?
In de ziekenhuizen van Maastricht
en Alkmaar wordt thans de methode zoals beschreven door Kite in
de dagelijkse praktijk toegepast.
De wijze waarop de behandeling
wordt verricht (en het verdere
zorgproces) staat beschreven in
een protocol. De behandelmethode volgens Kite is afgeleid
van het begrip pressie op drie
punten, zoals dit gebruikt wordt
om een gebogen draad te corrigeren. De techniek bestaat uit
het vastpakken en ontspannen
van de voorvoet met een hand,
terwijl met de andere hand de
calcaneus van achteren wordt
vastgehouden. Nadat de voet
gerekt is, zorgt een lateraalgeplaatste duim ervoor dat de
talus in mediale richting wordt
geplaatst. De naar het midden
geplaatste wijsvinger drukt het os
naviculare in laterale richting. De
calcaneus komt hierbij in eversie
terwijl de voorvoet abduceert.
Na deze manipulatie wordt het
been gegipst, het steunpunt is
het calcaneus cuboid gewricht.
Tijdens het uitharden van het
bovenbeengips wordt de voet in
eversie geplaatst door deze voorzichtig naar buiten te roteren.
Nadat de voorvoet in abductie
gecorrigeerd is en de achtervoet
in varus staat, wordt geleidelijk
de dorsoflexie* bewerkstelligd
om de equinesstand te corrigeren. Gipswisseling vindt plaats

één of twee keer per week, afhankelijk van het ziekenhuisprotocol
en van de stugheid van de voet.
De behandeling van klompvoetjes gebeurt in de eerste drie à vier
maanden conservatief, dat wil
zeggen niet operatief. De reden
hiervan is, dat men bij ongeveer
twintig procent van de kinderen
met behulp van conservatieve
gipscorrecties een dermate goed
resultaat bereikt, dat een operatieve ingreep kan worden voorkomen. Tevens brengt een operatieve ingreep in zulke kleine voetjes
grote risico`s met zich mee.
Gips
Zoals gezegd, bij kinderen met
een klompvoet(jes) wordt vrijwel
onmiddellijk na de geboorte een
bovenbeengips aangelegd.
Daarbij wordt de knie gebogen
in een stand van 90 graden. De
voordelen hiervan zijn dat er bij
een gebogen knie meer correctiemogelijkheden in de enkel en in
de voet bestaan en tevens wordt
hiermee de neiging tot het naar
binnen draaien van het onderbeen tegengegaan.
Deze intensieve conservatieve
behandeling heeft als einddoel de
voet plantigraad te krijgen voordat het kind gaat lopen (leeftijd
ongeveer één jaar), zodat het
kind de mogelijkheid heeft om
zijn motorische ontwikkeling
ongestoord te vervolgen.
Beoordelen van röntgenfoto`s
Na drie maanden van intensieve
gipsbehandeling wordt het tot op
dat moment behaalde resultaat
röntgenologisch beoordeeld.
Middels deze röntgenfoto`s
wordt bepaald in hoeverre de
stand van de botjes is gecorrigeerd en welke therapie verder
noodzakelijk is: wel of geen operatie. De reden waarom de röntgenfoto`s pas na een periode van
drie maanden worden gemaakt,
is gelegen in het feit dat vóór
deze tijd het voetskelet grotendeels uit kraakbeen bestaat en
dit niet zichtbaar is op een röntgenfoto.

Operatieve behandeling
Indien na drie maanden van
intensieve gipsbehandeling de
bereikte correctie onvoldoende
is, zal worden besloten tot een
operatieve ingreep. Deze zal
plaatsvinden tussen de vierde
en de negende maand na de
geboorte. Het voordeel van een
relatief vroege ingreep, is dat de
voet er klaar voor is, wanneer het
kind qua motorische ontwikkeling gaat staan en lopen. Het gaat
hier om een releaseoperatie. De
uitgebreidheid van de releaseoperatie hangt af van de mate
van de ernst van de klompvoet
alsmede van de bereikte correctie
in de eerste drie maanden. Er
wordt naar gestreefd de klompvoet in één operatie te corrigeren.
De Turco-operatie wordt het
meest toegepast in de ziekenhuizen in Alkmaar en Maastricht.
Na deze operatie volgt een gipsbehandeling van zes weken tot
ongeveer drie maanden, afhankelijk van het type operatie. Deze
gipsbehandeling is bedoeld om
de bereikte correctiestand vast te
houden en de botstructuur de
gelegenheid te geven zich aan
de nieuwe situatie aan te passen.
Na deze gipsperiode volgen
spalken die, net als bij de nietgeopereerde klompvoet, gemiddeld drie tot vier jaar gedragen
moeten worden om terugval te
voorkomen.
De behandelmethode
volgens Ponseti

Inleiding
Dr. Ignacio Ponseti ontwikkelde
halverwege de twintigste eeuw
een behandelmethode voor
klompvoetjes na het bestuderen
van tweeëntwintig patiënten, die
in de jaren twintig chirurgisch
waren behandeld. Deze groep
kenmerkte zich namelijk door
stugge, weke en pijnlijke voeten.
Na jaren van ervaring, een grote
kennis van de biomechanica en
de histopathologische en anatomische studies van de voet kwam
Ponseti tot de overtuiging, dat
chirurgisch ingrijpen een slechte
benadering was voor de klomp7

voetbehandeling op zich. Zijn
eerste artikel over aangeboren
klompvoetjes verschijnt in 1963
in “The Journal of Bone & Joint
Surgery”, maar wordt genegeerd.
Volgens Ponseti zelf wordt het
niet op de juiste wijze gelezen en
daarom niet begrepen. In 1995
komt hierin echter verandering
met de publicatie van een vervolgartikel over de effecten van
dertig jaar klompvoetbehandeling volgens de Ponseti-methode.
Mede door een groter inzicht in
de werking van de biomechanica
van de voet alsmede door de
goede behandelresultaten volgens Ponseti gaan nu veel orthopedisch chirurgen over tot deze
conservatieve behandelmethode.
Hoe ziet de behandelmethode
volgens Ponseti er uit?
In de conservatieve gipsbehandeling volgens Ponseti worden de
diverse componenten van de
klompvoet grotendeels gelijktijdig gecorrigeerd, waarbij het
accent tijdens de eerste behandeling ligt op het corrigeren van de
cavus door het supineren van de
voet. Later in de behandeling,
wanneer de voet meer geabduceerd is, komt het accent te liggen
op de correctie van de equinusstand. Dit gebeurt meestal en bij
voorkeur in combinatie met een
percutane achillespees tenotomie
onder lokale anesthesie.
Op deze manier wordt gedurende de totale correctieperiode
de nadruk gelegd op het initieel
supineren in combinatie met
extreme abductie van de gehele
voet.
Röntgenfoto`s
In de meeste gevallen zal een
radiodiagnostisch onderzoek
niet noodzakelijk zijn, aangezien
de orthopedisch chirurg de stand
>>
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van de botten alsmede de behaalde correctie kan palperen
(voelen met de vingers).
Uiteraard kan het maken van
röntgenfoto`s in bepaalde
(uitzonderlijke) gevallen wel
raadzaam zijn.
Terugval
Na een tenotomie is het jarenlang dragen van een brace vaak
een moeilijke opgave voor de
ouders en het kind; dit kan tot
een terugval leiden. Bij de eerste
tekenen van een terugval, dient
er niet geaarzeld te worden. In
zulke gevallen dient men een
korte periode van gipscorrecties
te overwegen, gevolgd door het
wederom dragen van een brace.
Beoordeelde onderzoeksliteratuur: resultaten en
conclusies

De zeven uiteindelijk door ons
beoordeelde onderzoeksartikelen
dragen allen in bepaalde mate bij
aan ons eigen onderzoek en het
beantwoorden van onze probleemstelling en onze deelvragen.
Hierna zullen we per onderzoeksartikel een inhoudelijke
toelichting geven en tevens de
resultaten en conclusies ervan
bespreken.
Eberhardt, O., et al6 hebben
onderzoek gedaan naar de efficiëntie van de Ponseti-methode;
deze methode is in september
2003 in gebruik genomen.
Tot en met medio 2003 werden
klompvoetjes in hun ziekenhuis
uitsluitend via de conservatieve
methode behandeld. Gebleken
is dat in gemiddeld 50 tot 90%
van de gevallen een operatieve
ingreep noodzakelijk was om een
volledige correctie van de voet te
verkrijgen. Het onderzoek betrof
de kinderen met klompvoetjes in
de periode 1 januari 2004 tot en
met 31 december 2005. De kinderen in de onderzoekspopulatie
hadden nog geen voorbehandeling gehad en waren jonger dan
6 maanden. Leidend daarbij was
de ernst van de klompvoetafwijking volgens de Pirani-score.

Verband

Resultaten:
In de genoemde periode werden
39 van de 41 klompvoetjes succesvol met de Ponseti- methode
behandeld. Gemiddeld waren
hiervoor 5,8 gipsbehandelingen
noodzakelijk over een tijdspanne
van gemiddeld 9,1 maanden.
Een percutane achillotenotomie
is bij 34 klompvoetjes uitgevoerd
(83%). De gemiddelde dorsoflexie van de voet was 19 graden
en de plantairflexie 42 graden.
Twee voetjes van één patiënt behoefden een operatieve ingreep.
Bij één patiënt was er een terugval, door het niet frequent dragen
van de brace, welke veroorzaakt
werd door het ontstaan van een
drukplek. Na het verdwijnen van
de drukplek is de bracebehandeling hervat.
Conclusie:
Met de Ponseti-methode is de
noodzaak om uitgebreid chirurgisch in te grijpen aanzienlijk
gereduceerd, er treden minder
complicaties op en de resultaten
zijn significant beter. Tevens is
het aantal benodigde gipsbehandelingen lager. De onderzoekers
bevelen de Ponseti-methode als
standaard behandeling bij de congenitale klompvoetbehandeling
aan. Het is volgens de onderzoekers niet zinvol de Ponseti-methode met andere methoden te combineren of deze te veranderen.
Men voert aan dat een lange termijn studie noodzakelijk is om
inzage te krijgen in de kans op
een terugval en hoe de functie
van de voet blijft.
Herzenberg, J.E., et al8 hebben
in 1997 hun (tot dan toe) standaard behandelingsmethode volgens de conservatieve wijze verlaten. Ondanks de goede korte
termijn resultaten na een operatieve ingreep, bleven de lange termijn resultaten duidelijk achter
(toenemende voetpijn, slechte
voetfunctie). Na ingebruikname
van de Ponseti-methode in 1997
werd een onderzoek ingesteld:
één groep behandeld volgens
de Ponseti-methode en één
8

controlegroep volgens de (oude) de door Ponseti berichte (lange
conservatieve methode. Leidend termijn) resultaten te bevestigen.
criterium daarbij was de noodzaak tot een operatieve ingreep in Kenneth J., et al10 erkennen
de cyclische invloeden in de
het eerste levensjaar. Bij de conservatieve methode kon in slechts medische wetenschap en zeker
11 tot 58% van de patiënten een ook in de behandelmethodes
operatieve ingreep worden voor- van klompvoetjes. Voor lange
komen. Met de Ponseti-methode tijd werd aangenomen dat een
zou in 89 % van de gevallen deze conservatieve behandeling van
operatie kunnen worden voorko- klompvoetjes geen volledige correctie en derhalve geen langdurig
men.
resultaat zou opleveren, met een
operatieve ingreep tot gevolg.
Resultaten:
De Ponseti-groep van 27 patiën- Lange termijn effecten zoals
terugval, stijfheid en pijn bij
ten met in totaal 34 klompvoeteen operatieve ingreep deden
jes werd gedurende 2 jaren
gevolgd. De gemiddelde gipspe- het oorspronkelijke beeld echter
weer wijzigen. Vandaar de herriode bedroeg 2 maanden, met
een gemiddelde van 7 gipsbehan- nieuwde interesse voor het condelingen en een controleperiode servatief behandelen van klompvoetjes. De auteurs gaan grondig
van 25 maanden. Bij 31 (91%)
in op een drietal methodes, waarvan de 34 voetjes werd een
onder de methode van Kite en
percutane achillotentomie uitgevoerd. Bij 1 (3%) klompvoetje de methode van Ponseti waarbij
was de correctie goed uitgevoerd zaken als preventie van terugval
en beheersen van terugval nader
maar ontstond een terugval
worden belicht.
wegens het niet consequent
dragen van de brace; een operatieve ingreep was hierdoor nood- Resultaten:
Er worden geen concrete resulzakelijk. Alle 34 voeten waren
taten vermeld in dit onderzoek.
succesvol behandeld, waarbij de
Volgens de onderzoekers is dit
gemiddelde dorsoflexie van de
afhankelijk van beoogde resulvoet 32 graden en de plantairtaatvariabelen en tevens van de
flexie 50 graden bedroeg. Bij de
duur van nabehandeling.
controlegroep bleken 32 van de
34 voetjes (94%) een operatieve
Conclusie:
ingreep nodig te hebben gehad
Het effectief gebruik van met
in het eerste levensjaar. De conname de Ponseti-methode
troleperiode bedroeg 30 maanvermindert de hoeveelheid
den. De gemiddelde dorsoflexie
van de voet bedroeg 8 graden en en zwaarte van de operatieve
plantairflexie 29 graden. Diverse ingreep en voorkomt daarmee
mogelijke overcorrectie.
vergelijkende toetsen hebben
aangetoond dat de resultaten met Er zijn nog geen gerandomiPonseti (zie hiervoor) significant seerde lange termijn onderzoebeter waren.
ken voorhanden, echter de voetfunctie wordt positief beïnvloed
Conclusie:
naarmate het aantal operatieve
De conservatieve methode leidt
ingrepen daalt.
tot een onvolledige correctie en
dientengevolge een (relatief dure) Morcuende J.A., et al15 hebben,
operatieve ingreep. Bij de Ponseti- na vele jaren succesvolle toepasmethode is er sprake van een rela- sing van de Ponseti-methode,
tief goedkope en snelle procedure, hernieuwd onderzoek gedaan
naar de doeltreffendheid en effidesnoods gebruik makend van
ciëntie hiervan. Ook worden de
een plaatselijke verdoving. De
onderzoekers bevelen wel een
>>
langere termijn studie aan om
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effecten bestudeerd van een veranderende leeftijd van de patiënten op het moment van aanvang
de initiële behandeling en in
relatie tot eventuele eerdere
behandelingen. Het hernieuwde
onderzoek komt mede voort uit
de veranderende leeftijd van de
populatie en de toegankelijkheid
tot de reeds behaalde resultaten
op het internet.
Resultaten:
In een tijdsbestek van 10 jaar
(1991-2001) werden in totaal
157 patientjes (256 klompvoetjes) behandeld volgens Ponseti.
Een volledige correctie werd
behaald in 98% van de gevallen.
De gemiddelde tijd om de volledige correctie te behalen bedroeg
20 dagen. In 90% van de gevallen waren minder dan 5 gipsbehandelingen noodzakelijk.
Percutane achillotenotomie
werd bij 86% uitgevoerd. Bij
12 patiënten (8%) ontstonden
door slechte gipstechnieken
complicaties zoals huiduitslag,
gezwollen teentjes en afzakkend
gips.
De gemiddelde dorsoflexie
van de voet was 20 graden. Bij
4 patiënten (2,5%) was de chirurgische ingreep noodzakelijk
en terugval werd gerapporteerd
bij 17 patiënten (11%); dit wordt
toegeschreven aan het niet consequent dragen van de voetabductie brace. Het is tevens
interessant om te weten dat bij
75 patiënten voorheen de orthopedische chirurg besloot tot een
operatieve ingreep, terwijl uit de
Ponseti-groep maar 1 patiënt
deze ingreep nodig had.
Conclusie:
De Ponseti-methode is een effectieve, veilige manier om klompvoetjes te behandelen. Ook kan
de techniek gehanteerd worden
voor kinderen tot een leeftijd
van 2 jaar, indien er geen eerdere
operatieve ingreep heeft plaatsgevonden. Richting de opleidingsprogramma`s van studenten
wordt geadviseerd de resultaten
van de diverse studies naar de

Ponseti-methode te onderkennen om zo de bewustwording
betreffende de Ponseti-methode
te versterken. Op die manier
kunnen (toekomstige) artsen
betere voorlichting geven aan
ouders van patiënten.

zoek opgestart gebruik makend
van twee identieke populaties.
Leidend daarbij was de ernst
van de klompvoetafwijking.
Het doel van hun onderzoek
was de uiteindelijke resultaten
van beide groepen te vergelijken.

Scher, D.M.,18 heeft in de literatuur onderzoek gedaan naar
de toepassing van de Ponsetimethode, aangezien deze methode jarenlang (volgens Scher) ten
onrechte onderbelicht is gebleven.
De herleefde interesse in de
Ponseti-methode is onder meer
te danken aan de opkomst van
het internetgebruik, zowel bij
artsen als bij ouders van patiënten, en daarmee de betere toegang tot medische informatie.

Resultaten:
Van de Kite-groep bleek, na
afloop van de controleperiode
van gemiddeld 54,9 maanden,
in 35 van de 61 (dit is 57%)
klompvoetjes een operatie noodzakelijk te zijn geweest. Bij een
laatste controle waren 34 klompvoetjes volledig gecorrigeerd,
terwijl 27 klompvoetjes een
resterende afwijking lieten zien.
Bij de Ponseti-groep bleek de
gemiddelde controleperiode
29,2 maanden te bedragen.
Na deze periode was bij 45 van
de 48 (dit is 94%) klompvoetjes
reeds een volledige correctie
behaald. In slechts 3 gevallen
(6%) resteerde er een afwijking.
Laatstgenoemde zijn uiteindelijk
geopereerd.

Met zijn bijdrage beoogt Scher
de toegenomen belangstelling te
koppelen aan de reeds bekende
behandelresultaten.
Resultaten:
Scher haalt diverse onderzoeken
aan welke aantonen dat behandeling met de Ponseti-methode
inderdaad met succes in de praktijk kan worden uitgevoerd.
Conclusie:
De laatste jaren is de Ponsetimethode wereldwijd op veel
plaatsen de primaire behandelmethode geworden. Scher verwacht dat deze tendens zich op
langere termijn zal voortzetten.
Hij daagt in feite artsen uit om
de Ponseti-methode te bestuderen om daarmee een kritische
afweging met betrekking tot de
beste behandelmethode te kunnen maken.
Segev, E., et al19 hebben onderzoek gedaan naar twee verschillende behandelmethodes, te
weten de methode volgens Kite
en de methode volgens Ponseti.
Eerstgenoemde methode werd
door de auteurs jarenlang als
standaard toegepast. Gelet op
de bestaande onenigheid over
de best toe te passen behandelmethode heeft men een onder-

Conclusie:
Behandeling volgens de Ponsetimethode levert in een korter tijdsbestek (dus ook minder lang een
gipsvoorziening nodig) significant
betere resultaten op. Niet alleen
zijn er minder operatieve ingrepen
nodig, ook treden er minder complicaties en andere bijkomende
ziektes op. Ten slotte is ook uit
kostenoverweging de Ponsetimethode aan te bevelen, omdat
er in veel minder gevallen een
behandeling middels een operatie noodzakelijk is gebleken.
Sud. A., et al20 hebben vanaf
de start van de klompvoetbehandeling in hun kliniek de Kitemethode gehanteerd. Een succesvolle introductie van de Ponsetimethode aldaar bracht hen ertoe
beide methodes te vergelijken in
een daartoe opgezet (experimenteel) onderzoek, temeer daar er
uitsluitend retrospectieve onderzoeken voorhanden waren en
geen prospectieve onderzoeken.
In hun onderzoek worden
9

diverse variabelen onderzocht,
zoals het percentage van de
gecorrigeerde voetjes, de duur
en het aantal van de gipsbehandelingen, het percentage waarbij een terugval optreedt en de
deformiteit welke hierbij
optreedt.
Resultaten:
Van de Ponseti-groep (36 klompvoetjes) zijn 33 klompvoetjes
(91,7%) volledig gecorrigeerd,
3 klompvoetjes zijn geopereerd
en bij 7 klompvoetjes (21,1%)
is een terugval geconstateerd. In
de Kite-groep zijn uiteindelijk 21
van de 31 klompvoetjes (67,7%)
gecorrigeerd, 10 klompvoetjes
zijn operatief behandeld en bij
8 klompvoetjes (38,1%) is een
terugval geconstateerd.
Conclusie:
Het percentage van de klompvoetjes dat is gecorrigeerd, is bij
gebruik van de Ponseti-methode
significant hoger en tevens kan
de correctie in een korter tijdsbestek en met minder gipsbehandelingen worden verkregen. Dit
vermindert tevens de lichamelijke en geestelijke belasting bij
patiënten en ouders. Mede naar
aanleiding van de resultaten uit
hun onderzoek wordt aan toekomstige patiënten geadviseerd
primair de behandeling te laten
plaatsvinden middels de Ponsetimethode.
Conclusies

Tot dusver hebben wij getracht
een beeld te schetsen van de
problematiek rondom onze probleemstelling. Daartoe hebben
wij in eerste instantie de theoretische achtergrond van de in het
kader van ons onderzoek relevante
behandelmethodes geschetst en de
inhoudelijk de relevante onderzoeksartikelen behandeld.
Daarmee hebben wij antwoorden
op onze deelvragen gevonden.
Derhalve zullen wij onderstaand,
mede aan de hand van het voornoemde, onze probleemstelling
beantwoorden.
>>

in dit

Onze probleemstelling “Zorgt de
behandelmethode volgens Ponseti
bij kinderen van 0 tot 1 jaar met
aangeboren klompvoet(jes) voor
aantoonbaar betere resultaten in
vergelijking met de behandelmethode met gipstechniek volgens
Kite?” kunnen wij bevestigend
beantwoorden.
Uit de door ons bestudeerde
onderzoeksartikelen volgt dat bij
het op juiste wijze toepassen van
de Ponseti-methode bij kinderen
van 0 tot 1 jaar met aangeboren
klompvoet(jes):
● in significant meer gevallen
een volledige correctie van de
voet behaald wordt;
● er minder gipsbehandelingen
nodig zijn;
● de correctie in een korter
tijdbestek kan worden
behaald;
● uiteindelijk een betere voetfunctie wordt behaald;
● een daling van het aantal en
de zwaarte van de operatieve
ingrepen optreedt;
● er minder complicaties optreden en/of andere bijkomende
ziektes;
● een algehele kostenbesparing
optreedt;
● de lichamelijke en geestelijke
belasting van patiënten en
ouders wordt verminderd.

●

●
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lange termijn studies zijn
noodzakelijk om inzage te
krijgen in de kans op terugval
en de uiteindelijke voetfunctie
op latere leeftijd;
het opnemen van de methode
en de onderzoeksresultaten in
opleidingstrajecten.

Op dit moment wordt in
Nederland, voor zover ons
bekend, gebruik gemaakt van
twee verschillende behandelmethodes voor het behandelen
van klompvoetjes, te weten de
Ponseti-methode en de Kitemethode. De keuze tussen beide
methodes is onder meer afhankelijk van de (positieve dan wel
negatieve) ervaringen van artsen
met een bepaalde methode. Zo
wordt in de ziekenhuizen van
Alkmaar en Maastricht op dit
moment de Kite-methode toegepast.

Ondanks het ontbreken van studies naar de resultaten, de mogelijke terugval en het behoud van
de voetfunctie op lange termijn,
wordt in de betreffende onderzoeken uniform geconcludeerd
dat de Ponseti-methode als primaire behandelmethode
gebruikt zou moeten worden.
Aanbevelingen

Mede gelet op de resultaten van
ons onderzoek bevelen wij huidige artsen, die werken met de
Kite-methode, aan de onderhavige onderzoeken grondig te
bestuderen en hun resultaten te
laten meewegen in hun beleidsoverweging. Wij zijn van mening
dat een kritische afweging en een
weloverwogen (beleids)keuze ten
aanzien van de te hanteren
behandelmethode uiteindelijk
het belang van de patiënt zal dienen; dit belang dient ook voorop
te staan bij de keuze, iets wat ook
terug komt in de onderzoeken.
Tevens dagen wij (met name)
Academische ziekenhuizen uit
om de lange termijn resultaten
van de Ponseti-methode middels
eens praktijkonderzoek wetenschappelijk te bepalen.

De belangrijkste aanbevelingen
uit de onderzoeksartikelen zijn:
● de Ponseti-methode als standaard methode te hanteren
bij de behandeling van klompvoetjes;
● het is niet zinvol de Ponsetimethode te combineren met
andere methoden of deze te
veranderen;

Uiteraard is het ook voor gipsverbandmeesters van groot belang
de verschillende behandelmethodes te (her)kennen en te benoemen. De keuze van de behandelmethode is weliswaar afhankelijk
van de beleidslijn van het betreffende ziekenhuis of de betreffende
artsen. Wij zijn echter van mening
dat gipsverbandmeesters bekend
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dienen te zijn met beide methodes, temeer daar ouders mede als
gevolg van de toenemende vakinhoudelijke interesse steeds vaker
vragen hierover (zullen gaan)
stellen. Het laatstgenoemde is
overigens mede een gevolg van
de inspanningen van de Vereniging
Oudergroep Klompvoetjes en
uiteraard ook van het toegenomen gebruik van internet en
daarmee de toegang tot medische
informatie en gegevens.
Een goede kennis van de behandelmethodes leidt uiteindelijk tot
een betere informatievoorziening
aan de ouders van patiënten en
tot een beter zorgaanbod. Het is
niet alleen de gipstechniek welke
voor een gipsverbandmeester van
belang is, ook de kinematica van
de voet dient in acht te worden
genomen ondanks dat de arts het
redresseren verricht.
Tevens moeten gipsverbandmeesters er ons inziens naar streven hun kennis op dit gebied te
blijven ontwikkelen middels het
volgen van cursussen/opleidingen
en/of het gebruik maken van
kennisoverdracht van collega`s /
artsen.
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Elizabeth Zwakhals

Werkt een Sarmiento brace bij een tibia fractuur?
Het bracing principe volgens Sarmiento is bekend bij de behandeling van midschacht humerus fracturen. Dat
dit principe ook kan worden toegepast bij tibia fracturen is minder bekend bij de artsen. Ook bij uitleg door de
gipsverbandmeester blijken de specialisten huiverig voor het daadwerkelijke gebruik. Dit literatuuronderzoek
hebben wij aangegrepen om ons te verdiepen in de toepassing van de Sarmiento brace bij tibia fracturen om in
de discussie met de specialisten goed beslagen ten ijs te komen.
Inleiding

In de jaren ‘60 heeft Sarmiento
de functionele behandeling van
onderbeenfracturen geïntroduceerd. In 1981 werd deze behandeling geïntroduceerd in het
Academisch Ziekenhuis te
Leiden.
Hoe werkt de botgenezing
bij bracing

Functionele prikkels veroorzaken
weefselaanmaak, vorming van
nieuw bot en het afbreken hiervan. Sarmiento stelt dat de beweging tussen de fractuuruiteinden
assisteert in de productie en ontwikkeling die begunstigend is
voor de osteogenesis. De functionele prikkels voor het aanmaken
van bot zijn de intermitterende
trek- of drukinwerkingen. Deze
trek- of drukinwerkingen worden
door beweging en belasting in
gang gezet.
Spanning en beweging hebben
dus een genezend effect op de
ontwikkeling van nieuw gevormd
weefsel en hun mechanische
trekkracht.
Het allerbelangrijkste waar het
principe van een brace op berust
is de wet van Boyle-Pascal. Deze
luidt: een druk op een vloeistof
uitgeoefend plant zich naar alle
richtingen voort.
Een vloeistof in een vat (starre
wand) is bij druk niet samen te
persen (hydraulische functie).
De methode gaat er dus van uit,
dat voor een goede stabiliteit van
het fractuurgedeelte en voor het
voorkomen van een beenverkorting een goed aangemodelleerde
voorziening (starre wand) de
meest bepalende factor is.
Door die starre wand wordt een
hydraulische functie gecreëerd,

die wordt veroorzaakt door de
niet samen te persen waterrijke
structuren, fasciën en musculatuur.
Een brace kan toegepast worden
bij fracturen van de lange pijpbeenderen en na osteosynthese
als therapieondersteuning. In ons
onderzoek gaat het om fracturen
in de tibia en richten wij ons dus
op de tibiabrace volgens het principe van Sarmiento. Een tibiabrace is een functionele immobilisatie van het onderbeen. De
belendende gewrichten worden
niet geïmmobiliseerd waardoor
bewegen mogelijk blijft.
Probleemstelling

Wat is de toepasbaarheid van een
brace volgens het principe van
Sarmiento bij de conservatieve
behandeling van een tibia fractuur bij een volwassen patiënt?
Om een antwoord hierop te
krijgen moet er duidelijkheid
verkregen worden in:
● Bij welke tibia fractuur kan
de Sarmiento brace ingezet
worden, gericht op de soort
fractuur en de plaats in de
tibia
● Wanneer kan de Sarmiento
brace absoluut niet ingezet
worden
● Wat zijn de factoren die de
genezingstijd beïnvloeden
tijdens de behandeling van
een tibiafractuur met een
Sarmiento brace
Doelstelling

Het doel van dit literatuuronderzoek is om duidelijkheid te verkrijgen wanneer een Sarmiento
brace ingezet kan worden bij een
conservatieve behandeling van
een tibia fractuur.

Het is van belang dat gipsverbandmeesters goed op de hoogte
zijn van de werking en gebruik
van een Sarmiento brace.
De specialist is de hoofdbehandelaar, maar het is de professionele taak van een gipsverbandmeester om mee te denken in
het beleid en behandeling en
ook voorstellen te doen in de
behandeling
Onderzoeksopzet

Via internet hebben we bij
Pubmed 8 wetenschappelijke
publicaties gevonden aangaande
de behandeling van tibiaschacht
fracturen met een Sarmiento
brace. De volledige artikelen
hebben we opgezocht in de
medische bibliotheek in de
verschillende tijdschriften.
Een aantal van deze onderzoeken
zijn wat ouder, uit de jaren tachtig, en verder komen ze van af
het jaar 1995 tot 2003. Alle 8
onderzoeken zijn longitudinaal,
retrospectief. Ons onderzoek
richt zich op volwassenen met
een proximale, midschacht,
distale of segmentale tibia fractuur die behandeld zijn met een
Sarmiento brace
Het onderzoek

Met behulp van de vragen uit
het boek “Lezen en beoordelen
van onderzoekspublicaties”
van Dr. Th. W. N. Dassen en
Drs. F.M. Keuning zijn de
artikelen nader bestudeerd.
●

●
●

●

Wat voor onderzoeksprobleem
staat centraal?
Wat voor design is gekozen?
Hoe zijn de gegevens vastgesteld?
Hoe zijn de gegevens
verzameld?
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●
●

●

●

●
●

Wat zijn de gegevens waard?
Hoe zijn de onderzoekseenheden geselecteerd?
Hoeveel concessies heeft de
onderzoeker gedaan?
Zit het onderzoek degelijk in
elkaar?
Hoe ver strekt het materiaal?
Gekeken werd naar het antwoord op onze probleemstelling volgens dit onderzoek:

Wat is de toepasbaarheid van een
brace volgens het principe van
Sarmiento bij de conservatieve
behandeling van een tibia fractuur
bij een volwassen patiënt?

Artikel 1. On the behavior of
closed tibial fractures: clinical
and radiological correlations1
Artikel 2. 450 closed fractures
of the distal third of the tibia
treated with a functional brace2
Artikel 3. Closed fractures of
the proximal tibia treated with
a functional brace3
Artikel 4. Tibial shaft fractures
treated with fuctional braces.
Experience with 780 fractures4
Artikel 5. Prefabricated functional
braces for the treatment of fractures of the tibial diaphysis5

Artikel 6. Factors influencing the
outcome of closed tibial fractures
treated with functional Bracing6
Artikel 7. Modern concepts in
functional fracture bracing: The
lower limb7
Artikel 8. Skiers lower leg shaft
fracture8
Eindconclusie

Na het analyseren van de 8 onderzoeken zijn wij tot de volgende
eindconclusie gekomen:
>>
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Een Sarmiento brace is een goede
behandeling voor patiënten met
een tibiaschachtfractuur.
De Sarmiento brace kan ingezet
worden bij:
● Distale 1/3, midschacht,
proximale 1/3 en segmentaal
● Axiaal dwarse (succesvol
gereponeerde) fractuur
● Axiaal instabiele fractuur,
schuin, spiraal en communitieve fractuur met minder dan
maximaal 15mm verkorting
en minder dan maximaal 5°
angulatie
● Ten gevolge van een hoog of
laag energetisch trauma
● Zowel geïsoleerd als met fibula
fractuur
● Gesloten en open (na behandeling van de wonden)
fracturen
● Na gebruik van externe fixatie
zodra de intrinsieke stabiliteit
is ontwikkeld.
De Sarmiento brace kan absoluut
niet ingezet worden bij:
● Axiaal instabiele fracturen met
een verkorting van meer dan
15 mm volgens 5 onderzoekers. Volgens 2 onderzoekers
bij meer dan 12 mm verkorting en volgens 1 onderzoeker
bij meer dan 10 mm verkorting
● Bij angulatie van meer dan 5°
volgens 6 onderzoekers.
Volgens 1 onderzoeker bij
angulatie van meer dan 4º en
1 onderzoeker vermeld hier
niets over
● Open fracturen met veel weke
delen letsel
● Multi trauma patiënten
● Verandering van de fractuur
stand tijdens de behandeling.
Er wordt beoordeeld volgens
vooraf vastgestelde protocollen, maar deze zijn niet beschreven in de onderzoeken
● Significante neurologische of
vasculaire schade
● Niet coöperatieve patiënten
Factoren die de genezingstijd
beïnvloeden:
● Soort fractuur. Een communitieve fractuur heeft een langere

●

●

●
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genezingstijd dan een dwarse,
schuine of spiraal fractuur. Een
open fractuur met veel weke
delen letsel heeft een langere
genezingstijd dan een gesloten
fractuur
Ongevalmechanisme, hoog of
laag energetisch. Hoog energetisch letsel heeft een langere
genezingstijd. Dit letsel wordt
meestal veroorzaakt door verkeersongevallen
Wel of geen fibulafractuur.
Bij een intacte fibula is de
genezingstijd van de tibiafractuur sneller
Tijdstip aanleggen brace:
het aanleggen van de brace
gebeurde gemiddeld tussen
de 3 en 4 weken. Uit de onderzoeken kwam overeen dat hoe
sneller je de brace inzet het de
fractuurgenezing bevorderd en
de stijfheid van de knie minimaal was aan het einde van de
behandeling. Fysiotherapie
was dus niet nodig.

Als de richting van de fragmenten binnen de uitgelijnde acceptabele parameters bevond en de
patiënt ervoer geen enorme pijn
of zwelling, kon de brace ingezet
worden.
Meer dan 95% van de patiënten
eindigt binnen de aanvaardbare
anatomische stand van minder
dan 15mm verkorting en minder
dan 5° angulatie.
In artikel 3 en 5 wordt een tibiabrace beschreven met femurcondylkappen en een voetstuk. In
artikel 8 wordt een tibiabrace
beschreven met een voetstuk.
In hoeverre we het uit de artikelen kunnen halen, wordt er in de
overige artikelen alleen gebruik
gemaakt van de tibiabrace.
In artikel 7 wordt in eerste
instantie een brace met PTB
ontwerp ingezet, maar na enig
uitproberen bleek dat de ondersteuning van de knie geen meerwaarde had en ook geen gevolgen
voor de stand van de fractuur
nadat de brace ingekort was tot
onder de condylen.
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Er komt uit de artikelen dus niet
duidelijk naar voren wanneer
welke brace ingezet zou moeten
worden.
Uit alle artikelen komt naar
voren dat de brace gemiddeld
tussen de derde en de vierde
week na het trauma wordt
ingezet.
Aanbevelingen

Naar aanleiding van dit literatuuronderzoek doen wij de
volgende aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn in de
eerste plaats bedoeld voor de
collegae gipsverbandmeester.
De gipsverbandmeester heeft
kennis van het vroegtijdig
mobiliseren met een brace
● De gipsverbandmeester kan
het gebruik beargumenteren
aan arts (-assistenten) over
de bracebehandeling van
Sarmiento. Dit kan gedaan
worden door middel van een
presentatie te geven
● De gipsverbandmeester weet
aan welke criteria een patiënt
moet voldoen om voor een
brace volgens het principe van
Sarmiento in aanmerking te
komen. Dit volgens een goedgekeurd protocol opgezet door
de artsen
● De gipsverbandmeester heeft
kennis en kunde om een brace
te maken. Dit behouden door
middel van scholing
● De gipsverbandmeester is in
staat de patiënt te informeren,
stimuleren en te controleren
in het gebruik van de brace.
De voorkeur naar de functionele
brace gaat boven operatief, omdat
deze geassocieerd is met vele
complicaties, zoals: non union,
infectie, cortex necrose, spier
compartiment syndroom, breken
van de pen, chronische kniepijn
dat uiteindelijk leidt tot verwijdering van de pen bij een hoog
percentage van de patiënten.
De behandeling moet worden
blijven gepromoot. Anders
dreigt dit bij de arts (-assistent)
onbekend te raken. Onbekend
is onbemind.
●

Hier ligt dus een taak voor de
gipsverbandmeester om dit
onder de aandacht te brengen
en te houden!! Hiermee is onze
doelstelling behaald!
Samenvatting

Het doel van dit literatuuronderzoek was om inzicht krijgen wanneer een Sarmiento brace ingezet
kan worden bij een conservatieve
behandeling van een tibia fractuur.
Zelf hadden we al ideeën daarover en het is fijn dat naar aanleiding van ons onderzoek de
ideeën ook bevestigd werden.
De artikelen geven unaniem
aan dat je tibia fracturen (midschacht, 1/3 deel distaal en 1/3
deel proximaal, dwarse, schuine,
spiraalvormig en communitieve)
kunt behandelen met een Sarmiento brace. De behandeling
kan na 3 a 4 weken beginnen.
De voordelen van een Sarmiento
brace zijn: doordat je sneller gaat
belasten worden de fractuurdelen
op elkaar geduwd waardoor er
sneller callus wordt gevormd en
het bot dus steviger wordt.
De standsafwijking is minimaal
doordat het Sarmientoprincipe
zorgt dat de vorm wel maar het
volume niet veranderd.
De patiënten zijn minder afhankelijk, keren sneller terug in de
maatschappij, het voorkomt stijfheid van enkel en kniegewricht
en doordat je het lopen met een
brace opbouwt is de eventuele
pijn prima onder controle te
houden. De restverschijnselen
blijken minimaal te zijn.
Patiënten die zich niet aan de
behandeling gehouden hebben
of te snel zijn gestart met intensieve sporten hadden wel problemen zoals angulatie of verkorting
maar dat waren geen gevolgen
van te vroeg starten met bracen.
Een voorwaarde voor brace
behandeling is dus dat de patiënt
instrueerbaar is. Het doel van
deze manier van behandelen
moet duidelijk zijn bij de patiënt.
>>
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De patiënt moet weten waar hij/
zij op moet letten en wanneer er
contact opgenomen moet worden.
De brace wordt gemaakt van
thermoplastisch( of een laminatie
van semi-rigide- en rigide cast;
de redactie) materiaal en is rigide
genoeg om de fractuur op zijn
plaats te houden. Het principe is
dan ook: de vorm kan wel maar
het volume kan niet veranderen.
Het is dan ook niet nodig om af
te steunen op de condylen en/of
een voet er aan te maken.
Het mag duidelijk zijn dat wij
als gipsverbandmeesters de
Sarmiento brace nog meer
bekendheid moeten geven bij
de artsen.

2

3

4

5

6

7
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Dominique Tangelder

Verstoorde wondgenezing na een operatie aan de
achtervoet
Op de gipskamer van de St. Maartenskliniek worden met enige regelmaat patiënten gezien met een verstoorde
wondgenezing na een operatie aan de achtervoet. De achtervoet bestaat uit de enkel en de voetwortel. Enkele
veel voorkomende operaties aan de achtervoet zijn de enkelarthrodese en de triple-arthrodese. Per jaar worden
in de St. Maartenskliniek ongeveer 200 patiënten aan de achtervoet geopereerd en nabehandeld volgens hetzelfde
protocol. De nabehandeling bestaat uit vier weken gips onbelast (gipsachterspalk van Plaster of Paris) en daarna
vier weken onderbeenloopgips. Afhankelijk van het radiologische beeld worden de gipsperioden onbelast of belast
eventueel verlengd. Vervolgens krijgt de patiënt nog een walker voor de duur van vier weken. Deze vormt de
overgang van de gipsperiode naar het lopen met een (orthopedische) schoen. Bij zowel artsen als gipsverbandmeesters bestond er onduidelijkheid over de frequentie van verstoorde wondgenezing en de oorzaken hiervan.
Hieruit is het idee ontstaan om een onderzoek te doen naar verstoorde wondgenezing na achtervoetoperaties.
In de periode van november 2006 tot en met juli 2007 is het onderzoek uitgevoerd op de gipskamer.
Literatuuronderzoek

Voordat het onderzoek voorbereid en uitgevoerd kon worden is
een literatuurstudie uitgevoerd.
De kernvraag hiervoor luidde:
Welke factoren zijn van invloed
op wondgenezing?

Een overzicht vanuit de literatuur
van factoren die van invloed zijn
op wondgenezing op een rijtje:
(Bron: WCS, Woundcare
Consultant Society 2007)
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Algemene (patiëntgebonden)
factoren:
1 Motivatie van de patiënt
2 Leeftijd (ouderdom)
3 Obesitas
4 Lichamelijke conditie:
onderliggende ziektes
(Diabetes Mellitus en
Reumatoïde Artritis) en
activiteiten die de conditie
negatief beïnvloeden zoals
roken en alcoholgebruik.
5 Voeding:
voldoende eiwitten, mineralen, vitaminen en water.
6 Medicijngebruik:
Corticosteroïden en cytostatica
hebben een negatief effect op
wondgenezing.
7 Circulatie en zuurstofvoorziening:
optimaal functioneren van
hart, bloedvaten en longen is
belangrijk. Mobiliteit en spiergebruik verbeteren circulatie
en zuurstofvoorziening.
Lokale factoren:
1 Pijn
2 Wondinfectie
3 Druk en mechanische
belasting.
4 Duur van de operatie
(Aangetoond is dat een
operatieduur langer dan
twee uur de infectiekans
aanzienlijk vergroot)
5 Maken van incisies over
oude (operatie)littekens.

Doelstelling, methode
en resultaten

Vraag- en doelstelling
Vanuit de literatuurstudie is een
vragenlijst opgesteld, van waaruit de volgende vraagstelling is
geformuleerd:
Wat is de frequentie en wat
zijn de mogelijke oorzaken
van verstoorde wondgenezing
na achtervoetoperaties?
De doelstelling hierbij is:
Meer inzicht krijgen in de
prevalentie van verstoorde
wondgenezing en de negatief
beïnvloedende factoren.
Patiënt en methode
Gedurende vier maanden is een
inventariserend, kwantitatief
onderzoek uitgevoerd bij 65
patiënten. Alle patiënten die
gedurende deze vier maanden
volgens het achtervoetprotocol
zijn nabehandeld zijn in het
onderzoek geïncludeerd.
Twee weken na de operatie werden op de gipskamer met behulp
van een vragenlijst gegevens verzameld over algemene en lokale
factoren die van invloed zijn op
wondgenezing. Daarnaast werd
de staat van de wondgenezing
gescoord in zes groepen.
>>
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Van groep 1: gesloten wond,
tot groep 6: diepe primaire
purulente ontsteking.
Deze zes groepen zijn na de
uitvoer van het onderzoek
overzichtelijker onderverdeeld
in drie groepen.
Resultaten
1 Wond droog en gesloten:
16 patiënten = 24,6 %
2

3

4

5

6

Wijken van de epidermis,
subcutis gesloten:
30 patiënten = 46,2%
Wondrandnecrose, wijken
van de wond, oppervlakkig:
10 patiënten = 15,4 %
Wondrandnecrose met geel
beslag/necrose:
8 patiënten = 12,3 %
Diepe wond tot op het
bot/osm:
1 patiënten = 1,5%
Primaire diepe purulente
ontsteking:
0 patiënten = 0%

Groep 1 + Groep 2
Totaal 46 patiënten
Goede wondgenezing
Geen extra controle nodig
Groep 1: 70,8%
Groep 3
Totaal 10 patiënten
Verminderde wondgenezing
Gem. 3x extra controle nodig
Groep 2: 15,4%
Groep 4 + Groep 5
Totaal 9 patiënten
Slechte wondgenezing
Gem. 6x extra controle nodig
Groep 3: 13,8%
Met extra controle wordt
bedoeld dat patiënten vaker
dan het achtervoetprotocol
aangeeft naar de gipskamer
moeten komen voor gipswissel
en wondcontrole. Bij een onderbeenloopgips wordt de wondcontrole bij voorkeur via een
luik in het gips gedaan.

Beïnvloedende factoren
wondgenezing
Geslacht M
V
Leeftijd
BMI (1)
Patiënten met
ondergewicht
Roken
Sigaretten p/d (2)
Alcohol consumptie
Glazen p/w (3)
Reumatoïde Artritis
Diabetes Mellitus
HMSN
Gebruik Beïnvloedende
medicatie (4)
Operateur A
B

Totalen/
Gemiddelden alle
65 patiënten
36
29
46,5 jaar
26,2
8
(12,3%)
16 (24,6%)
11,7
36 (55,4%)
6,4
5
5
4
8

Groep 1
Goede
wondgenezing
46 patiënten (70,8%)
24
22
49,1 jaar
26,9
3
(6,5%)
10 (21,7%)
11,4
29 (63,0%)
6,2
4
5
3
5

Groep 2
Verminderde
wondgenezing
10 patiënten (15,4%)
7
3
47,7 jaar
25,1
2
(20%)
2 (20%)
8,5
4 (40%)
7,8
1
0
0
2

Groep 3
Slechte
wondgenezing
9 patiënten (13,8%)
5
4
32,3 jaar
24,2
3
(33,3%)
4 (44,4%)
16,5
3 (33,3%)
3,4
0
0
1
1

35
30

24 (68,6%)
22 (73.3%)

6 (17,1%)
4 (13,3%)

5 (14,3%)
4 (13,3%)

Duur ok

80,2 min

75,8 min

84,5 min

97,8 min

Eerdere operaties
Aantal operaties (5)
Extra gipswissel
na operatie (6)
Percentage
Aantal incisies (11)
Incisies over oude
littekens (7)
Percentage
Mobiliteit voor ok:
•
Slecht (8)
•
Gemiddeld (9)
•
Goed (10)

34 (52%)
2.0 keer
19

23 (51%)
2,0 keer
10

4 (40%)
3,8 keer
6

7 (78%)
1,0 keer
3

29%
2,5
20

21,8%
2,5
12

60%
1,9
3

33,3%
2,8
5

30,8%

26,1%

30%

55,6%

23
37
5

16 (70%)
27 (73%)
3 (60%)

3 (13%)
5 (13%)
2 (40%)

4 (17%)
5 (13%)
0 (0%)

(1): BMI = Body Mass Index
(normaal gewicht: 20-25)
(2): Gemiddeld aantal sigaretten
per patiënt per dag
(3): Gemiddeld aantal glazen
alcoholische drank per patiënt
per week
(4): Medicatie voor Reumatoïde
Artritis en/of corticosteroïden.
(5): Gemiddeld aantal operaties
per patiënt.
(6): Extra gipswissel 1e of 2e dag
postoperatief vanwege grote
operatie of nabloeden door
gipsspalk.
(7): Littekens van eerdere
operaties (oude incisies).
(8): Patiënt is bed/rolstoel
gebonden.
(9): Patiënt kan korte afstanden
lopen, echter moeizaam.
(10): Patiënt kan (redelijk) grote
afstanden lopen, evt. ook sporten.
(11): Gemiddeld aantal incisies
per patiënt.
Bij 13,8% van de onderzoeksgroep wordt een slechte wondgenezing geconstateerd.
Uit de resultaten blijkt dat de uit
de literatuur bekende negatieve

factoren, niet of weinig méér
voorkomen bij de patiënten met
slechte wondgenezing. De factoren leeftijd, BMI en bijkomende
ziekten (DM, RA) scoren zelfs
minder in de groep met slechte
wondgenezing.
Uit het schema met de resultaten
blijkt dat de gemiddelde leeftijd
in de groep met slechte wondgenezing met 32,3 jaar veel lager
ligt dan het gemiddelde van de
gehele groep, dat 46,5 jaar is. Bij
aanvang van het onderzoek was
de verwachting dat de leeftijd
van de groep met slechte wondgenezing juist boven het gemiddelde zou liggen.
De resultaten bij de BMI-waarde
zijn eveneens niet volgens de verwachting. De gemiddelde BMI
in groep 3 ligt met 24,2 onder het
totale groepsgemiddelde van 26,2.
Ook hier was de verwachting dat
groep 3 gemiddeld de hoogste
BMI-waarde zou hebben.
Volgens de verwachting zijn er
onder de patiënten met een
slechte wondgenezing meer
rokers. 44% van de patiënten
15

in groep 3 rookt tegen ruim
24% voor de gehele groep.
Opmerkelijk is ook het feit dat
alle diabeten (vijf personen) een
goede wondgenezing hadden.
Een verklaring hiervoor kan zijn
dat deze diabeten geopereerd zijn
ter behandeling van neuropathische skeletpathologie. De macrocirculatie was in deze groep niet
verstoord, wat een voorwaarde
was voor het uitvoeren van de
operatie.
Wel volgens verwachting zijn
de resultaten van de duur van de
operatie. In groep 3 ligt deze met
gemiddeld 97 minuten duidelijk
boven het totale gemiddelde van
80 minuten.
Het maken van incisies over
oude (operatie)littekens blijkt
eveneens een negatief effect te
hebben op de wondgenezing.
In groep 3 werd bij 55% van
de patiënten gesneden in oude
littekens terwijl dat bij de gehele
groep 30% is.
>>
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Slechte wondgenezing komt ook
voor bij twee jonge gezonde
mensen zonder dat daarvoor
een aanwijsbare oorzaak is. Een
lokale factor zoals teveel druk in
de gipsspalk zou een rol kunnen
spelen bij de wondgenezing.
Voor aanvang van het onderzoek
was de gedachte dat jongeren
over het algemeen sneller gaan
mobiliseren na de operatie en
het been meer af laten hangen.
Op deze manier ontstaat er meer
druk op het wondgebied en meer
oedeem. Uit het onderzoek is
echter niet naar voren gekomen
of jonge mensen sneller na de
operatie gaan mobiliseren.

●

●
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vervullen. De diëtiste zou in
het geval van ondervoeding of
ondergewicht preoperatief al
in consult geroepen moeten
worden.
(Nog) meer aandacht voor
stoppen met roken.
Verder onderzoek naar de oorzaak van de gemiddelde jonge
leeftijd in groep 3.

De resultaten uit dit onderzoek
zullen er toe bijdragen in de toekomst het aantal patiënten met
een verstoorde wondgenezing te
verminderen.

Foto 1: Wondrandnecrose
met geel beslag:
slechte wondgenezing.

Foto 2: Wijken van de wondranden,
zonder geel beslag of necrose:
verminderde wondgenezing

De literatuurlijst is op te vragen
bij de auteur

Aanbevelingen
●

Wat betreft de patiënten met
ondergewicht of ondervoeding
zou het effect van bijvoeding
peri-operatief onderzocht kunnen worden. De diëtiste kan
hierbij een belangrijke taak

Dominique Tangelder,
gipsverbandmeester
St. Maartenskliniek
Nijmegen.
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Foto 3: gesloten wond, doch
wijken van de epidermis:
goede wondgenezing
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Jose Westdijk-Mooibroek

Een bewuste keuze….?
Dit onderzoek betreft wat voor materiaal we gebruiken in de gipskamers in Nederland bij wonden onder het
gips. Naast het aanleggen van immobiliserende of ondersteunende applicaties worden gipsverbandmeesters
geconfronteerd met een diversiteit aan wonden. Deze wonden dienen eerst behandeld te worden alvorens men
overgaat tot de gewenste applicatie. De toepassing van wondverbanden moet deel uitmaken van een holistische
wondbehandeling en gekoppeld zijn aan een cliëntgericht doel. Belangrijk is de wondgenezing niet te belemmeren
door optimale omstandigheden te creëren voor het herstelproces.
Methoden en technieken

Het onderwerp heeft betrekking
op gips en polstermateriaal. Ik
heb bewust niet gekozen voor
onderzoek naar wondbedekkers
omdat hiervoor veel meer tijd
nodig is. Door middel van een
landelijke enquête heb ik onderzocht of de Nederlandse gipsverbandmeesters zich bewust zijn
van de invloed van gips en polstermateriaal op een wond.

3
4

5
6

Hebben gips en polstering
invloed op de wondgenezing?
Wordt er gebruik gemaakt
van wondconsulenten/podotherapeuten?
Heeft de gipsverbandmeester
speciale scholing nodig?
Heeft de gipsverbandmeester/
wondconsulente voldoende
kennis om gebruik te maken
van wondbedekkers met effect
van gipssoorten?

Vraag 2: Onder het gips wordt
het meest een katoenen kous
gebruikt met een zeer uiteenlopende variëteit aan polstermateriaal (zie tabel 2), waaruit
●
●
●

●
●

Onderzoeksprobleemstelling
Heeft gips en polstermateriaal
effect op een wond?
Doelstelling:
A) Inzichtelijk maken van de
invloed van gips en polstermateriaal op een wond.
B) Inzichtelijk maken van een
bewuste keuze voor gipssoorten
en polstermateriaal om de wond
zo goed mogelijk te behandelen
Wat is onderzocht?
Hoe de gipsmeesters landelijk omgaan met gips en polstermateriaal
indien een wond aanwezig is.

Om te weten te komen wat de
gipskamers in Nederland gebruiken heb ik een landelijke enquête
gehouden onder 102 ziekenhuizen
in Nederland waarvan 80 hebben
gereageerd.
Resultaten van de
enquête en antwoord
op deelvragen

Vraag 1: De meerderheid gebruikt
een aangepast materiaal bij wonden onder gips (zie tabel 1) en
wel een combinatie van kalkgips
en kunststof. De reden die werd
opgegeven is dat het kalkgips
vocht opneemt en het kunststof
gebruikt wordt voor de sterkte.

Methode
Als onderzoeksmethode is gekozen voor een experimenteel
gerandomiseerd kwalitatief onderzoek. Kwalitatief omdat gegevens
die gezocht worden betrekking
hebben op het beschrijven van
ervaringen/ opvattingen/ verschijnselen en eigenschappen.
Deelvragen:
1 Wat voor gipssoort gebruiken
de Nederlandse gipskamers bij
wonden?
2 Wat voor polstering wordt er
gebruikt bij wonden onder het
gips?

●

●

●
●
●
●
●
●

●

Drukontlastend vilt
Specifieke wondbedekkers
Luik aanbrengen
(vochtproductie en wondinspectie)
Soms dikker watteren
Extra polstering t.h.v.
wondgebied
Dun polsteren t.p.v. de
wond
Soms t.h.v. wond, alle polstering weg, zodat kalkgips
rechtstreeks op het wondgebied komt, waardoor
betere drainage
Aquacell op de wond
Druk vrij leggen
Viltring, ontlastende pallot
Weinig polstering
Gedeeltelijke polstering
Geen pre-tape op locatie
van de wond. Pretape
houdt vocht vast
Afhankelijk van wondexsudaat

60%
50%

Kunststofgip
s

40%
30%
10%

Tabel I

●

●

●

●

●

●

●

●

Synthetische/katoenen
watten, het ligt aan de
wond wat er gebruikt
wordt
Zo dun mogelijk zodat het
gips zo snel mogelijk het
vocht op kan nemen.
Zorgen dat je geen vensteroedeem krijgt
Veel afneembaar
(gipsvoetjes) ongewatteerd,
geen schuifkrachten.
Direct na OK: katoenen
watten
Soms geen pre-tape op het
wondgebied. Dit alleen bij
zeer lekkende wonden of
wonden die slecht genezen.
Dun of niet polsteren t.h.v.
de wond
De wondbedekker zelf is
van essentieel belang. Voor
immobilisatietechnieken is
minimale polstering van
belang

▲
Tabel 2
Lijst van bijzonderheden die men
uitvoert bij wonden onder gips wat
betreft de polstering.
Letterlijke reacties vanuit de gipskamers uit Nederland.

Mineraalgips

20%
0%

blijkt dat hierover in het land
geen consensus bestaat. Wel
worden over het algemeen synthetische watten gebruikt onder
het gips (zie tabel 3 op pagina 18).

Gipssoorten
gebruik bij w onden

Com binatie
van beide

Kunststof
15= 19%
Mineraal
27= 34%
Combinatie 45= 56%

17

>>

in dit

Verband

Pre-tape

100%

Crepe

80%
60%
40%

Synthetische
w atten

20%

Vilt

0%

Polstering onder
gips bij w onden

Badstof
Delta rol S

Tabel 3
25=31%
Pre-tape
3= 4%
Crêpe
Synthetische watten 73=91%

Vilt
Badstof
Delta rol s
Katoenen watten

Vraag 3: Geen van de wondenprotocollen die zijn ingestuurd
bij de enquête bevatten informatie over wonden in het gips. Op
Landelijk- en instellingsniveau is
er geen protocol t.a.v. wonden of
wondmaterialen of gevolgen hiervan m.b.t. gips. Ook de VGN
heeft geen consensus hierover.
Als het gips en polstermateriaal
dampdoorlatend is voorkom je
dat er wondvocht aanwezig blijft.
Hierdoor neemt de kans op infectie en maceratie van de huid af

vraagden is niet gespecialiseerd in
wondverzorging en 60 % geeft
aan dat er geen wondenprotocol
aanwezig is op de gipskamer.
Goede wondzorg is veel meer dan
het ontwerpen en introduceren
van een procedure. Het is noodzakelijk om de onophoudende
ontwikkelingen binnen de wondzorg op de voet te volgen.
Daarom zijn bijscholingen en
congressen erg belangrijk.
Kennis en inzicht op het vlak
van wondzorg staat soms ver af
van de doorsnee kennis van de
doorsnee gipsverbandmeester.

Vraag 4: 39% van de respondenten kan advies vragen aan wondconsulenten en in 66% van de
ondervraagde gipskamers is een
podotherapeut die maar door
36% geconsulteerd kan worden
Vraag 5 en 6: 56 % van de onder-

16=20%
2= 3%
1= 1%
4= 5%

gaat eerder om een aanzet of uitnodiging tot een andere manier
van denken over wondproblematiek in combinatie met gips in
de Nederlandse gipskamers. Men
zou meer evidence based kunnen
werken door meer scholing en/ of
intercollegiale consulten te doen.
Wondzorg onder gips draagt bij
aan een verdere professionalisering van het beroep gipsverbandmeester. Specifieke kennis zou
een toegevoegde waarde hebben
aan adequate wondbehandeling.
Verder onderzoek naar wondbedekkers (letterlijk) onder invloed
van gips is aan te bevelen.
Aanbevelingen
●

●

●

●

Conclusie

De relevantie van dit onderzoek
ligt niet in het aanreiken van pasklare oplossingen in wondbedekkers en concrete uitspraken. Het

Hallo Collega’s,

Synthetische kous in combinatie met synthetische watten
zorgen voor betere ventilatie
en zijn daarom te prefereren
boven katoen.
Verzadigd mineraalgips ademt
niet meer, dus kunststof gips is
te prefereren.
Wondverzorging vraagt veel
tijd en energie. Belangrijk is
zich te realiseren dat elke
patiënt uniek is. Het is goed
mogelijk dat de ene interventie wel werkt en de andere
interventie helemaal niet.
Men zou meer evidence based
kunnen werken door meer
scholing en/ of intercollegiale
consulten te doen. Wondzorg
onder gips draagt bij aan een
verdere professionalisering van

Betreft: Broekensteun

Wat denk je van dit hulpstuk?
Wij gebruiken het in plaats van het
broekentafeltje.
Erg makkelijk en de anesthesie is er ook erg
gelukkig mee.
Peter Dronkert van het Roesingh uit Harderwijk
heeft het voor ons in koolstof uitgevoerd.
Dit is zeer sterk en röntgen-doorlaatbaar.
Misschien vind je het een leuk idee doe er dan
je voordeel mee.
Vriendelijke groeten,
Chris Kuijper,
Gipsverbandmeester,
Flevoziekenhuis Almere.
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●

●

●

●

het beroep gipsverbandmeester. Specifieke kennis zou een
toegevoegde waarde hebben aan
adequate wondbehandeling.
Het ontwikkelen van een landelijk- of instellingsprotocol
t.a.v. wonden onder gips en het
gebruik van wondmaterialen.
Voor volgend onderzoek zou
ik andere vragen stellen, meer
gericht op het gebruik van
wondmaterialen onder gips.
Verder onderzoek naar wondbedekkers (letterlijk) onder
invloed van gips. Het inventariseren, actualiseren en standaardiseren van richtlijnen en
protocollen i.v.m. wondzorg
Om een gerichte keuze te
maken over ‘ welk verband
moet worden aangebracht op
de wond’ dient men eerst de
wond goed te omschrijven
(belangrijkste karakteristieken).
Wil men het juiste verband
kiezen dan is enige kennis
betreffende de eigenschappen
van de wondverbanden en
wonden noodzakelijk.

J.C Westdijk-Mooibroek
Ruwaard van Putten
Ziekenhuis
mooibroek@rpz.nl
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Redactie In dit Verband
Ingezonden brief m.b.t. het artikel
`De uitbehandeling van de Torusfractuur door de gipsverbandmeester`
Uitgave 4 Jaargang 17

Beste collega`s,
Met belangstelling lazen we het artikel van de collega`s Hol en Houben waarin wordt ingegaan op de
behandeling van de torusfractuur en de rol die de gipsverbandmeester daarin kan spelen.
Graag maken we van de gelegenheid gebruik daar uit eigen ervaring enkele opmerkingen bij te plaatsen.
Als eerste zijn we blij met het artikel waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de greenstick
fractuur en de torus fractuur. Wanneer de gipsverbandmeester zelfstandig behandelingen uitvoert en deze
behandelingen ook zelfstandig afsluit is het als eerste van belang te weten waarin deze fractuur typen zich
onderscheiden. Terecht wordt in het artikel van Hol en Houben onderstreept dat de torusfractuur geen
secundaire problematiek zal veroorzaken, terwijl dat voor de greenstick niet altijd opgaat. De literatuur is
daarin duidelijk. Op basis van protocol is het mogelijk dat de arts deze (uit)behandeling delegeert aan de
gipsverbandmeester, maar volgens de letter van de Wet BIG zou dit per patiënt moeten gebeuren.
Een goed en éénduidig protocol zal in dit (grijze) gebied kunnen voorzien.
Als aanvulling op het artikel melden we graag dat in Delft drie jaar geleden in het kader van het afstuderen
van collega Nicole van der Vlist als gipsverbandmeester een (pilot) onderzoekje werd gedaan naar de behandeling
van de torus fractuur met een onderarmvoorziening van softcast wat door de ouders na 2-3 weken1 zelf
mocht worden verwijderd. Instructies daartoe werden schriftelijk meegegeven. De ouders werden door een
gipsverbandmeester telefonisch benaderd met een aantal vragen daags na het verwijderen van de softcast.
De resultaten daarvan lieten zien dat het technisch zeer goed mogelijk is de softcast door ouders/verzorgers
te laten verwijderen en dat dit stemde tot tevredenheid.
De voordelen zijn duidelijk: Het scheelde tenminste één en in veel gevallen twee polibezoeken:
ouders behoeven zich niet vrij te maken en de kinderen kunnen naar school.
Zoals uit literatuur blijkt is de behandeling van de torusfractuur eenvoudig en blijkt terugkomen naar het
ziekenhuis niet nodig. Het streven is de beschreven behandeling medio 2008 protocollair in te voeren.
De verslaglegging van de pilot werd beschreven in In dit Verband uitgave 1, jaargang 15, maart 2005.
Wij misten een verwijzing naar dit onderzoekje in het artikel van Hol en Houben.
Ten aanzien van de DBC willen we opmerken dat deze ten dele inkomsten genereert aan een medicus die
slechts op grote afstand bij de behandeling lijkt te zijn betrokken. Of een taakverschuiving in de toekomst
zal leiden tot vragen bij de zorgverzekeraars moet worden afgewacht.
Nicole van der Vlist &
Peter van den Berg
Gipsverbandmeesters
Reinier de Graaf Groep Delft
Pberg@rdgg.nl

1 De totale immobilisatie duur betrof 3 weken. Werd de patiënt direct via de SEH door de gipsverbandmeester voorzien van softcast dan bedroeg de
immobisatieduur direct drie weken. Kwam de patiënt een week na het SEH bezoek via de gipspoli dan bedroeg de immobilisatieduur nog twee weken.
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VGNieuws
Verandering...

De krokussen en narcissen zijn al aan het
ontluiken en de dagen worden alweer wat
langer. Het wordt weer voorjaar. Ook de
tijd waarin uw bestuur druk is met de voorbereidingen voor de voorjaarsvergadering.
Dit keer in nieuwe stijl. Maar liefst 11
sponsoren hebben zich bereid getoond
om met een stand op de voorjaarsvergadering acte de presence te geven waardoor
de aankleding van de algemene ledenvergadering dit voorjaar een volledig ander
karakter zal hebben dan voorgaande jaren.
De locatie is anders dan anders en de sprekers tijdens het middag programma zullen
een ander verhaal presenteren waardoor u
misschien uw eigen werk anders gaat zien
en uw eigen werkomstandigheden wellicht, anders zal weten te waarderen. 2008
begint dus met de grote verandering.
Ook de opleiding heeft een verandering
ondergaan waarover tijdens de najaars-

vergadering al druk werd gedebatteerd.
Deze discussie zal ongetwijfeld wegens
succes geprolongeerd worden. Ook de
bestuurssamenstelling staat op het punt
te gaan veranderen. Liesbeth Rietra zal dit
voorjaar haar taken als bestuurslid na vele
jaren van activiteit neer leggen. Ook de
huidige voorzitter Eric Schaft en de voorzitter van de opleidings commissie René
van der Lugt gaan hun laatste zittingsjaar
in. Een dringende oproep aan enthousiaste
leden om zich aan te melden voor een
bestuursfunctie, zodat de portefeuilles
weer verdeeld kunnen worden.
Tijd voor verandering…?
Groeten uit het LUMC
Ron Groenewegen

Hoofdsponsor

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

Hoofdsponsor

Voorjaarsvergadering 5 April 2008
De algemene ledenvergadering van het voorjaar 2008 zal dit jaar gehouden worden in
“Restaurant Groot Kievitsdal” te Baarn.
De dag zal beginnen om 9.30 uur en eindigen met een diner.
Er is een leuk en leerzaam middagprogramma samengesteld dat dit keer anders ingericht is dan gewoonlijk.
Meer informatie over het programma en inschrijving kunt u vinden op de website www.vgned.nl
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Vanuit de schoolbanken
Erkenningaanvraag CZO

Zoals bekend bestaat de Erkenningaanvraag CZO uit een theoriegedeelte
en een praktijkgedeelte. Het Opleidingsinstituut vult het theoriegedeelte in.
Waar mogelijk zullen zij ook een voorzetje geven hoe het praktijkgedeelte
ingevuld kan worden. Nu heeft het
CZO een maand vertraging opgelopen in het ontwerp van de definitieve
Erkenningaanvraag. In plaats van januari kwam de tekst pas in februari vrij.
Het gevolg was dat ook het Opleidingsinstituut later dan gepland hun aandeel
konden leveren. Inmiddels hebben de
instellingen met LOG- cursisten de
Erkenningaanvraag (met reeds ingevuld
theoretisch kader) via het OI ontvangen.
Het is nu aan de instellingen om het
praktijkgedeelte in te vullen.
Het invullen blijkt een flinke kluif,
dus begin op tijd! Probeer ook niet
alleen het wiel uit te vinden.
De Erkenningaanvraag geldt voor 15
verschillende ziekenhuisopleidingen,
variërend van SEH, oncologie VK tot
operatie- assistent. Elk ziekenhuis heeft
hier dus mee te maken. Neem contact
op met degene die in jouw ziekenhuis
verantwoordelijk is voor de opleidingen!
Overigens heeft het CZO de inleverdatum van de Erkenningaanvraag
opgeschoven naar 1 juli (was 1 juni).
De “blote” tekst van de Erkenningaanvraag is te vinden op de website
van het CZO:
● College Ziekenhuis Opleidingen
● Harmonisatie: hier vind je de
aanvraagformulieren per opleiding
● Aanvraagformulier erkenning
ziekenhuisopleiding tot gipsverbandmeester
Als je het exemplaar met theoretisch
kader wilt ontvangen kun je contact
opnemen met het OI
a.brandenburg@erasmusmc.nl.

Ook op onze VGN website staat sinds
januari een aanzet tot het invullen van
de praktijkleerplaats.
De komende maanden zal de CZO
Opleidingscommissie Gipsverbandmeester de ingestuurde aanvragen
beoordelen. Verleende Erkenningen
worden ook op de VGN- website en
In dit Verband gepubliceerd.
LOG actueel

De cursisten van de LOG 2006 hebben
hun externe stage inmiddels afgerond
en zijn druk bezig met hun onderzoek.
De presentaties (en aansluitend diplomauitreiking) vinden plaats op dinsdag
23 september.
Bij de LOG 2007 zijn twee cursisten
gestopt vanwege problemen in hun
praktijk. Deze groep telt momenteel
21 studenten. Het vaardigheidsonderwijs binnen het OI geeft geen problemen
aangezien er een extra lokaal wordt gebruikt. De LOG 2007 is de eerste groep
die met It’s- Learning wordt opgeleid.

Dit verloopt goed; de cursisten
kunnen er goed mee uit de voeten.
Ook de werkbegeleiders hebben er
schijnbaar geen problemen mee
want er is nog niemand geweest die
van de mogelijkheid gebruik heeft
gemaakt om extra begeleiding te
krijgen.
Bij- en nascholing
2007/2008

In januari en februari 2008 heeft
Helmie Cornelissen namens de
Opleidingscommissie twee scholingsdagen georganiseerd over vaardigheden en coachen voor werkbegeleiders. In een volgende editie zal
zij hiervan verslag doen.
René van der Lugt,
Voorzitter Opleidingscommissie

nummer

thema

verschijningsdatum

sluitingsdatum
artikelen

sluitingsdatum
advertenties

2 2008

De schouder

1 juni 2008

23 april 2008

2 mei 2008

3 2008

Sportletsels

21 september 2008

14 augustus 2008

21 augustus 2008

4 2008

Open uitgave

14 december 2008

7 november 2008

14 november 2008

1 2009

Afstudeer scripties

1 april 2009

1 maart 2009

7 maart 2009
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Miranda Philips

Infectiepreventie op de gipskamer te ingewikkeld?
Een onderzoek naar de naleving van de algemene voorzorgsmaatregelen ten
aanzien van infectiepreventie in de gipskamers van Nederland.
Hygiëne en infectiepreventie zijn belangrijke begrippen in de gezondheidszorg. Toch lijkt het in de gipskamer
een ondergeschoven kindje te zijn. In mijn tienjarige ‘carrière’ als verpleegkundige is ‘hygiëne en infectiepreventie’
op de verpleegafdeling wel altijd op de voorgrond aanwezig geweest. Op verschillende manieren ben ik tijdens
het werk in aanraking gekomen met het begrip en hierdoor is het een belangrijk onderdeel in het uitoefenen van
het vak. Sinds twee jaar werk ik als leerling gipsverbandmeester in de gipskamer van het UMCG. Het doen van
praktijkgericht onderzoek is een vast onderdeel van de opleiding. De werkwijze van de gipsverbandmeesters op
de (voor mij nieuwe) werkplek en de interesse voor hygiëne en infectiepreventie liet mij inzien dat een onderzoek
noodzakelijk was. Er wordt nauwelijks stilgestaan bij de manier van omgaan met materialen, gereedschap en
overige apparatuur.
De aanleiding voor dit onderzoek
was een aantal vragen die onbeantwoord bleven. Een van deze vragen
was bijvoorbeeld de manier van
omgaan met materialen, nadat
we op een Intensive Care (IC)
hadden gegipst. Alle patiënten
liggen op de IC in een bepaalde
vorm van isolatie. Wij als gipsverbandmeesters komen daar

met onze apparatuur, gereedschap en nemen het vervolgens
weer mee terug naar de gipskamer.
Enkele vragen waren of het desinfecteren van de schaar met Sterilium® (een handenalcohol) wel
voldoende was en is het verantwoord dat je met die spullen weer
de IC verlaat zonder je af te vragen
wat voor gevolgen dit kan hebben.
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Informatieronde

Interne richtlijnen

Navraag bij verschillende personen
en instanties ( ziekenhuishygiënist,
Werkgroep Infectie Preventie
(WIP), voorzitter Vereniging
Gipsverbandmeesters Nederland,
docent gipsverbandleer Rotterdam)
leerde dat er heel weinig tot niets
bekend is over infectiepreventie
in de gipskamer. Er zijn geen
landelijke protocollen specifiek
voor de gipskamers en gipsverbandmeesters beschikbaar bij
de Werkgroep Infectie Preventie
(WIP) en ook niet in het ziekenhuis zelf. Kwamen deze vraagstukken op andere gipskamers
in Nederland ook voor en werd
hier iets mee gedaan?
Andere vragen over hygiëne en
infectie preventie die onbeantwoord blijven zijn bijvoorbeeld
het omgaan met het gipsmateriaal, gereedschappen en apparatuur dat de hele dag door gebruikt
wordt. De persoonlijke scharen
worden het meest gebruikt, evenals het stanleymes en de gipszaag.
De behandeltafel (waar het allemaal ‘om draait’) wordt behalve
van een schoon laken, zelden
voorzien van een schoonmaakbeurt. De volgende vraag die
daar aan verbonden is: lopen
de patiënten risico als zij op de
gipskamer komen voor een gipsverband. Wat is het risico en hoe
groot kunnen de gevolgen zijn
voor de patiëntveiligheid. Het
gaat hier dan om zowel klinische
als poliklinische patiënten.

Normaal gesproken worden als
interne richtlijnen de “algemene
voorzorgsmaatregelen hygiëne
en infectiepreventie” toegepast
in de zorginstellingen. Deze maatregelen zijn toepasbaar voor medewerkers met patiëntencontact.
De uitzonderlijke afdelingen,
bijvoorbeeld de IC en de verloskunde hebben eigen maatregelen.
De gipsverbandmeester vormt
een kleine groep in de categorie
‘directe patiëntenzorg’. Deze
groep geniet weinig bekendheid
in de gezondheidszorg. Wanneer
de gipskamer vergeleken wordt
met een verpleegafdeling zijn er
een paar verschillen. In tegenstelling tot verpleegafdelingen wordt
de gipskamer (door zijn geringe
bekendheid) in het kader van
voorlichting en toezicht houden,
nauwelijks bezocht door een
medewerker van de afdeling
Medische Microbiologie (MMB).
Een ander verschil tussen verpleegafdeling en gipskamer is het
materiaalgebruik. Op een verpleegafdeling wordt gebruik
gemaakt van disposable materiaal, of materiaal dat, op wat
voor manier dan ook, (pospoeler,
vaatwasser, desinfectie via
Centrale Sterilisatie Afdeling )
gedesinfecteerd wordt. Op de
gipskamer wordt veel meer
gewerkt met gereedschappen
die de hele dag door in gebruik
>>
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zijn, zoals een verbandschaar,
spreidtang, kniesteun of een
stanleymes. Alleen in geval van
kleine verrichtingen (hechtingen
verwijderen) wordt steriel materiaal gebruikt. De Werkgroep
Infectie Preventie (WIP) heeft
de richtlijn “Algemene voorzorgsmaatregelen Hygiëne en
Infectiepreventie” geschreven.
Het UMCG heeft daaruit de
onderdelen genomen die van
toepassing zijn in haar instelling.
De richtlijnen zijn aangepast aan
de UMCG vorm. “Het handboek infectiepreventie bevat
informatie en richtlijnen over
infectiepreventie en is bedoeld
voor alle medewerkers die
(in)direct bij de patiëntenzorg
betrokken zijn of die met patiëntenmateriaal in aanraking kunnen
komen.”3 Omdat Infectiepreventie
zowel voor de patiënt als voor de
medewerker van belang is, is dit
een gezamenlijk onderwerp van
de groep Infectiepreventie van de
afdeling MMB, (infectiepreventie
bij patiënten) en de dienst Arbo,
Veiligheid en Milieu, die zich onder
andere bezighoudt met infectiepreventie van de medewerkers.
Om de situatie in kaart te brengen
volgt hieronder een overzicht dat
de problemen op drie niveaus
weergeeft:

* Uiteraard zijn er protocollen
beschikbaar die we interpreteren
als een protocol dat gemaakt is
voor de gipskamer. Hiermee
worden onder andere de voorzorgsmaatregelen bedoeld. Het
hete hangijzer blijft de manier
van omgaan met gebruikte
gereedschappen die voor de
gipskamer specifiek zijn.
**Er is alleen een keuze in disposable materiaal of steriel materiaal. De voorzorgsmaatregel die
betrekking heeft op reinigen van
instrumenten, zijn instrumenten
voor kleine of grote verrichtingen.
Deze worden dus per definitie
gesteriliseerd. Hier valt het
gereedschap van de gipsverbandmeester buiten de richtlijnen.
In sommige ziekenhuizen heeft
men zelf diverse maatregelen
genomen wat betreft het schoonhouden van materiaal. Dit is niet
landelijk in een protocol vastgelegd. Dit kan meer beschouwd
worden als een interne afspraak
dan als een richtlijn.
Probleem-, doel- en
vraagstelling

Naar aanleiding van alle verzamelde gegevens kan ik diverse
problemen benoemen met daarbij hun vraag- en doelstelling.

Situatie nu
●

●

●

●

Op macroniveau:
Geen landelijk protocol specifiek
geschreven voor de gipskamer
(werkgroep infectiepreventie:
WIP)
Geen protocol vanuit de
vereniging, (Vereniging Gipsverbandmeesters Nederland)
Op mesoniveau:
Geen protocol/richtlijnen
materiaalhantering door de
gipsverbandmeesters, *
Op microniveau:
Geen regels of afspraken over
hygiëne, hoe omgaan met
gebruikt materiaal, apparatuur,
gereedschap, gipsen op andere
afdelingen. Weinig materiaalkeuze en weinig contact met
inkoop.**

Situatie gewenst
●

●

●

●

Protocol landelijk via Wip
ondersteund geschreven door
en voor gipsverbandmeesters
toegespitst op het werkveld van
de gipsverbandmeester.
Afspraken met afdeling MMB
en ziekenhuishygiënisten over
contacten met de gipsverbandmeesters, scholing over infectiepreventie.
Veranderingen doorvoeren op
de gipskamer in de vorm van
gipsmaterialen, gereedschappen
en reiniging daarvan.
Verpakkingsvormen
aanpassen voor gebruik buiten de gipskamer.

Probleemstelling
De interne richtlijn algemene
voorzorgsmaatregelen met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie zijn niet toereikend
genoeg voor de gipskamers in
Nederland, waardoor onvoldoende voorzorgsmaatregelen
getroffen worden.
Doelstelling
Inzicht krijgen in het naleven
van de algemene voorzorgsmaatregelen en aanbevelingen geven
voor het verbeteren van hygiëne
en infectiepreventie op de gipskamers van Nederland, om overdracht van micro-organismen te
voorkomen/verkleinen.
Vraagstelling
Op welke wijze worden de
algemene voorzorgsmaatregelen
toegepast in de gipskamers van
Nederland? Welke maatregelen
zijn nodig om overdracht van
micro-organismen te voorkomen?
Hieronder volgt een uitwerking
van de punten die als uitgangspunt dienen.
● Welke risico’s lopen de klinische
en niet-klinische patiënten wanneer zij behandeld worden met
deze materialen.
Door middel van literatuurstudie
wil ik erachter komen wat er staat
beschreven over de overdracht van
micro-organismen via gebruikte
materialen, apparatuur en gereedschap.
Op deze manier kan inzichtelijk
worden of er eventuele risico’s
aanwezig zijn voor klinische en
niet-klinische patiënten. Om
te laten zien of er besmettingsbronnen zijn ga ik, in samenwerking met een ziekenhuishygiëniste, de materialen en
instrumenten op de gipskamer
waar ik werkzaam ben, onderwerpen aan kweken.
● Hoe worden de algemene
voorzorgsmaatregelen toegepast op de gipskamers van
Nederland: hoe wordt er
gedacht aan en over hygiëne
en infectiepreventie?
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Om erachter te komen hoe
hygiëne en infectiepreventie
leeft in de gipskamers van
Nederland, wordt deze vraag
gesteld aan de gipsverbandmeesters. Ook de vraag hoe er omgegaan wordt met verontreinigde
materialen, gereedschap en apparatuur kan inzichtelijk maken of
het nodig is om maatregelen te
nemen. Deze maatregelen kunnen
eventueel vastgelegd worden in
de vorm van een protocol. De
resultaten van het onderzoek
worden toepasbaar gemaakt in
iedere gipskamer in Nederland.
Dit is in het belang van de patiënt
en verhoogt de kwaliteit van zorg
die gegeven wordt in de gipskamers.
● Een ‘praktische oplossing’ voor
het reinigen van het materiaal,
apparatuur en gereedschappen
op de gipskamer.
Deze stap kan pas worden gezet
wanneer uit de resultaten blijkt
dat het nodig is om een praktische oplossing te bedenken voor
het reinigen van de gebruikte
gereedschappen, apparatuur en
materialen. Als voorbeeld wordt
de verbandschaar genoemd.
Deze wordt de hele dag door
‘non-stop’ gebruikt en over het
algemeen genomen wordt deze
niet tussen elke patiëntenbehandeling door gereinigd. Het is
van belang dat de toepasbaarheid
van het reinigen van materialen,
gereedschap en apparatuur op de
eerste plaats staat. Tevens moet
duidelijk worden hoe er met de
materialen omgegaan moet worden als er op locatie gegipst wordt.
Wanneer het praktisch toepasbaar is zal het sneller een routineonderdeel worden in het werk
van de gipsverbandmeester.
Naar aanleiding van mijn eigen
ervaringen met de tijdsdruk
waarin gewerkt moet worden
en de extra handelingen die er
eventueel bij komen kan ik een
voorstel maken wat de eisen
kunnen zijn om materiaal,
apparatuur en gereedschap te
reinigen.
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Eenvoudig: zodat het voor
iedere medewerker op de
gipskamer toepasbaar is in
de praktijk.
Snel: de tijd die daar mee
gemoeid is moet de werkdruk
niet verhogen, noch afgaan
van de tijd voor patiënten.
Goedkoop: het middel moet
niet erger zijn dan de kwaal.
Het moet geen aanslag zijn op
het budget van de gipskamer.
Winst: als er regels ingevoerd
worden, moeten er ook structureel veranderingen toegepast
worden in de werkwijze en
omgang met de materialen.
Dit moet dan ook resultaten
opleveren voor de patiënten
Goed te bevoorraden, verpakkingen eventueel aangepast of
reserve materialen aangeschaft
worden.

Uiteraard hangen de maatregelen
af van de resultaten van diverse
onderzoeken die ik toepas in de
praktijk. Wanneer de resultaten
bekend zijn zal ik hieruit conclusies en aanbevelingen schrijven.
Vanwege de gemaakte afspraken
met de opleiding over het verrichten van een praktijkonderzoek
kunnen niet alle doelen verwerkt
worden in dit onderzoek. De tijd
binnen de opleidingsperiode is
hiervoor te gering en het onderwerp te omvangrijk. Daarom
wordt er een keuze gemaakt in de
volgorde van belangrijkheid en
logica om één doel uit te werken.
Maar niet getreurd: de overige
uitwerkingen volgen na de opleiding, wat zeer goed past in mijn
genoten HBO-V opleiding en in
het kader van professionalisering
van mijn beroep.
Enquête

Het totale aantal verstuurde enquêtes was 171. Daarvan zijn er
75 stuks terug gestuurd. Dit is 44%
en een gemiddelde opbrengst.
Conclusies

Hieronder worden de vragen die
per onderwerp in groepen zijn
verdeeld de conclusies beschreven
die uit de resultaten zijn gekomen.

Verband

Een en ander wordt zowel in dit
deel toegelicht alsook in de aanbevelingen. Voorafgaande moet
gezegd worden dat er een algemene conclusie getrokken kan
worden.
Het dragen van handschoenen
Er wordt niet consequent omgegaan met het dragen van handschoenen. Er wordt onderscheid
gemaakt in lichaamsvloeistoffen,
mogelijk besmet materiaal, en
zichtbaar verontreinigt linnengoed. Het blijkt uit de resultaten
dat mogelijk besmet materiaal
meer als hoofdreden gezien wordt
om handschoenen te dragen dan
wanneer de handen in contact
kunnen komen met lichaamsvloeistoffen. Wanneer het materiaal zichtbaar verontreinigd is
met bloed, worden er veel minder handschoenen gedragen.
Hieruit kan geconcludeerd
worden dat naar mate iets meer
zichtbaar wordt, men dit als
minder reden ziet om handschoenen te dragen.
Er lijkt onderscheid gemaakt
te worden in mogelijk besmet
materiaal, lichaamsvloeistoffen
of linnengoed om wel of geen
handschoenen te dragen.
Het toepassen van handhygiëne
Iedereen wast zijn/haar handen
bij zichtbare verontreiniging.
Gelukkig kan de conclusie hieruit gehaald worden dat het grootste aantal gipsverbandmeesters
zijn/haar handen daarna zelfs
desinfecteert. Het probleem ligt
in de manier waarop. Er zijn
maar negen personen die de handen 30 seconden lang over elkaar
wrijven bij het desinfecteren van
de handen.
84% = 63 man: handen wassen
plus desinfecteren.
16% =12 man: wast de handen
zonder daarna te desinfecteren.
12% =9 man: desinfecteren op
de juiste manier: 30 seconden
handen over elkaar wrijven met
een handenalcohol. Het percentage van handen wassen in combinatie met desinfecteren, ligt
dus op 12%. De overigen doen
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de desinfectering niet goed en
kunnen bij de andere 16% opgeteld worden die alleen de handen
wast zonder desinfectie en dat
geeft een totaal van 84% - 12%
=72% + 16% =88%.
Conclusie: de handen worden
gewassen, zonder erna te desinfecteren, door 88%. Er is 12%
welke de handen wast en daarna
nog eens op de juiste manier
desinfecteert. De richtlijnen
beschrijven dat de handen alleen
gedesinfecteerd moeten worden
bij zichtbare verontreiniging van
de handen. Men moet dan eerst
de handen met water en zeep
wassen alvorens men desinfecteert. Uit de vraag of de handen
10 seconden over elkaar gewreven worden bij het handen wassen met zeep heeft 40%: ‘altijd’
geantwoord. Als ik deze gegevens
ook bij de vorige gegevens zou
voegen betekent dat van de 88%
de handen voor 40% goed
gewassen worden en de overige
48% niet op de goede manier
zijn/haar handen wast. De overige keuzemogelijkheden zijn
door 45.3% als ‘meestal’ beantwoord, 13.3% ‘soms’ en 1.3%
‘nooit’. De conclusie hieruit is
dat het lijkt alsof de handen
gewassen worden, maar dit uiteindelijk niet op de goede manier
gebeurt.
Het toepassen van handhygiëne
bij het dragen van onsteriele
handschoenen
Er wordt onderscheid gemaakt
in handhygiëne vóór en na het
dragen van onsteriele handschoenen. Het percentage wat
het enige juiste antwoord heeft
gegeven is erg laag: 18.7% (14
personen). Het hoogste percentage ligt bij het antwoord handhygiëne toepassen na het dragen
van onsteriele handschoenen:
45.3% (34). Dit zou kunnen
zeggen dat na ieder klusje zonder
handschoenen door de meeste
personen geen handhygiëne wordt
toegepast, maar alleen als men
handschoenen heeft gedragen.
De 18.7% past handhygiëne toe
voor en na iedere handeling.

Overige vragen

Het dragen van sieraden en
zakdoeken
De enige conclusie die over dit
resultaat gezegd worden, is dat
er over het algemeen vrij veel
sieraden worden gedragen. Er is
geen sieraad wat niet gedragen
wordt. De oorbel scoort het
hoogst met 25.3% bij de frequentie ‘altijd’ en daarna de ringen
(24%). Dan volgt het polshorloge met 20% en de halsketting
wordt door 16% gedragen. De
armbanden hebben bij de frequentie ‘nooit’ de hoogste score
en bij ‘soms’ een score van 4%.
Bij de vraag wat er gedaan wordt
na het gebruik van zakdoeken/
tissues antwoordt 82.7% dat deze
nooit in de broekzak of elders in
de kleding terug worden gestopt.
Verbazend is dat 12% dit soms
wel doet en zelfs 2.7% altijd!
Conclusie: het lijkt of er geen
besef is van de besmettingsbronnen en het gevaar daarvan en
waardoor die kunnen ontstaan.
Het kan een gewoonte zijn, het
ontbreekt aan kennis en inzicht
of het is nooit op een goede
manier aangeleerd. Gelukkig is
de meerderheid wel op de goede
manier bezig. (zie fig.1.)
Op de hoogte zijn van de algemene
voorzorgsmaatregelen hygiëne en
infectiepreventie:
Van de eigen instelling 88%
Van de Werkgroep Infectie
Preventie(WIP)
29.3%
Werken met de algemene voozorgsmaatregelen hygiëne en infectiepreventie:
Van de eigen instelling 56.2%
Van de WIP
14.7%
Men is op de hoogte van de
algemene voorzorgsmaatregelen
van de instelling, maar niet van
de landelijke Werkgroep Infectie
Preventie. Meer dan de helft van
de ondervraagden werkt ook met
de maatregelen van de instelling.
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Precies de helft van de ondervraagden werkt met de maatregelen van de WIP. De score van
deze vragen komt goed overeen
met de resultaten van de gestelde
vragen over de voorzorgsmaatregelen. Hiermee wordt bevestigd
dat er niet voldoende of nauwelijks met de voorzorgsmaatregelen gewerkt wordt. Als er mee
gewerkt wordt dan is dit ook niet
op de goede manier. De kennis
van de voorzorgsmaatregelen
ontbreekt dus om op de juiste
manier deze maatregelen toe te
passen. Toch weten de meeste
gipsverbandmeesters (70.7%)
dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet alleen zijn
om de gebruiker te beschermen.
Werkgroep
Infectiepreventie

heidszorg (en dus ook de gipsverbandmeesters) op de hoogte
te zijn van het bestaan van deze
werkgroep en zich op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen op dit gebied. Als men de
WIP zou kennen zou men dan
beter op de hoogte zijn van de
richtlijn “algemene voorzorgsmaatregelen hygiëne en infectiepreventie”? De vraag die hier
gesteld kan worden is waar of
bij wie de verantwoordelijkheid
ligt, om er zorg voor te dragen
dat de WIP meer bekendheid
krijgt bij de gipsverbandmeesters
en andersom. Mijns inziens heeft
de ziekenhuishygiënist een bemiddelende rol hierin.
Zijn protocollen aanwezig over
omgaan met gereedschap?
Zijn afspraken gemaakt over het
schoonmaken van gereedschap?

De werkgroep Infectiepreventie
heeft heel weinig bekendheid.
Mijns inziens zit hier een wisselwerking aan vast. Omdat de
WIP geen aandacht besteed aan
de gipsverbandmeesters in de
protocollen, heeft het niet de
gewenste bekendheid bij deze
groep (als er bijvoorbeeld een
protocol gemaakt zou worden
voor de gipsverbandmeesters
dan zou men dat weten). Aan de
andere kant behoort de gezond-

Meer dan driekwart van de ondervraagden heeft op deze drie vragen
ontkennend geantwoord.
Gemiddeld heeft 13% gezegd
dat er wel protocollen zijn over
één van deze drie punten.
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat men zich (voor

figuur 1

Draagt u oorbellen?

Zijn middelen waarmee schoongemaakt moet worden bekend?

Altijd
Meestal
Soms
Nooit

figuur 2

Aantal n
18
3
5
49

Percentage
24
4
6.7
65.3

Draagt u ringen?
Altijd
Meestal
Soms
Nooit

Aantal n
19
3
3
50

Percentage
25.3
4
4
60.7

het grote gedeelte) niet afgevraagd
heeft hoe daarmee omgegaan moet
worden of daarop geen actie heeft
ondernomen. Het kan ook zijn
dat er niet voldoende hulp van
de ziekenhuishygiënist beschikbaar is, waardoor hier niets mee
gedaan wordt. De andere mogelijkheid is dat deze drie vraagstukken eenvoudig niet als een
probleem gezien worden waardoor er ook niets gedaan wordt.
Over de aanwezigheid van de
protocollen ( van de 13%) is er
geen beschikking over voldoende
inhoudelijke gegevens om hier
een conclusie uit te kunnen halen.
Volgens mij zijn deze protocollen
niet toereikend genoeg om het
probleem te bedekken.
De behoefte aan protocollen
over infectiepreventie lijkt wel
te bestaan gezien de resultaten.
62.6% heeft behoefte aan een
protocol. De verantwoordelijkheid voor het schrijven van de
protocollen wordt door 60% van
de ondervraagden toegeschreven
aan de instelling. 34% is voor de
gipsverbandmeester en 2% is voor
de VGN.
Aanbevelingen

Naar aanleiding van de conclusies,
die ontstaan zijn uit de resultaten,
is het duidelijk geworden dat:
Er onvoldoende kennis aanwezig
is over de richtlijn “algemene
voorzorgsmaatregelen hygiëne
en infectiepreventie” en de naleving daarvan in de gipskamers
van Nederland.
Er zijn geen eenduidige afspraken over het omgaan met
gereedschap.
Om die kennis aan te vullen kunnen er verschillende maatregelen
genomen worden:
Contact met de ziekenhuishygiënist.
De taak van de ziekenhuishygiënist zou hier gezocht kunnen
worden in het bezoeken van de
gipskamer. De frequentie kan per
gipskamer/instelling afgesproken
worden. Wanneer er regelmatig
contact is met deze tak van de
gezondheidszorg in de gipskamer,
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is de verwachting dat men zich
er meer van bewust wordt hoe
er met hygiëne omgegaan kan
worden.
Klinische les over algemene
voorzorgsmaatregelen.
Een klinische les kan veel onduidelijkheid en onwetendheid uit
de wereld helpen. Door bijvoorbeeld in een ‘opfrisles hygiëne’
uitleg te geven over hoe en wanneer handen gewassen moet worden en wat de besmettingsbronnen kunnen zijn, die specifiek
zijn voor de gipskamer.
Intercollegiale toetsing door
middel van, bijvoorbeeld E-learning kan gebruikt worden om te
toetsen of de kennis op de juiste
manier benut wordt. Dit zou als
een verplicht onderdeel kunnen
mee doen in het praktische
gedeelte van de opleiding.
Kennis van WIP
De reden dat ik ‘kennis van
WIP’ en ‘contact met ziekenhuishygiënist’ niet in één aanbeveling schrijf, is omdat beide
groepen verschillende taken hebben. De WIP heeft een overkoepelende functie en de ziekenhuishygiënist werkt alleen in een
instelling. De WIP maken de
landelijke richtlijnen en de
instelling bepaalt welke richtlijnen van toepassing zijn in haar
zorginstelling.
Protocol schrijven voor de
omgang met gereedschappen
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De Fractuur en Osteoporosepolikliniek:
Positie en Interventie.
In het kader van mijn opleiding tot Nurse Practitioner peilde ik de meningen van een aantal betrokkenen bij
de behandeling van osteoporose en legde hen eigenlijk de vraag voor of een onderzoek naar en behandeling van
osteoporose gekoppeld aan fractuurbehandeling een zinvolle interventie zou kunnen zijn. Sedert het promotieonderzoek van Hegeman2 is het fenomeen `Fractuur en Osteoporosepolikliniek` naar het door McLellan beschreven
`Glasgow model`8 onder de aandacht van chirurgen en orthopaedisch chirurgen gebracht. In april 2005 startte
in de Reinier de Graafgroep een Fractuur en Osteoporosepolikliniek naar het Groningse model op initiatief van
chirurg-traumatoloog Maarten van der Elst. Eigen onderzoek onder de door de patiënten die op de Delftse Fractuur
en Osteoporosepolikliniek werden behandeld in de eerste twee jaar toonde duidelijke cijfers: 45% osteoporose,
45% osteopenie en 10% een normale botdichtheid, allen fractuurpatiënten ouder dan vijftig jaar. Ik zal kort
iets zeggen over de aandoening en de behandelmogelijkheden, beknopt verslag doen van mijn onderzoek en
aandacht vragen voor de rol van de gipsverbandmeester omdat deze een rol kan spelen bij de case finding.
Wat is osteoporose

Osteoporose is een systemische
aandoening van het skelet waarbij de (micro)architectuur toenemend en irreversibel raakt
beschadigd. Het vormt een
gezondheidsbedreiging: door
het asymptomatische verloop
lijkt de onderschatting van de
omvang van het probleem in
de hand te worden gewerkt. Het
eerste signaal van een bestaande
osteoporose is niet zelden de
laagenergetische fractuur.
(RIVM, 2004) Het wordt dan
ook wel geduid als de stille epidemie5. In Nederland zijn er
naar schatting op basis van
bevolkingsonderzoek in 2000
ruim 430.000 mensen met osteoporose: 52 per 1000 mannen,
en 166 per 1000 vrouwen van
55 jaar en ouder. In totaal
87.700 mannen en 344.200
vrouwen. Cijfers voor osteopenie: 373 per 1000 mannen
boven de 55 jaar en 490 per
1000 vrouwen van 55 jaar en
ouder. In totaal 630.000 mannen en 1.016.700 vrouwen.20
De botafbraak overtreft de
botaanmaak na het dertigste
levensjaar: op die leeftijd wordt
de zgn. piekbotmassa bereikt.
Een hoge piekbotmassa biedt
veel `wisselgeld`: na het dertigste
levensjaar overtreft de botafbraak
geleidelijk aan de botaanmaak,
waarbij vrouwen na het door-

maken van de menopauze nog
een extra sterke daling van gemiddeld 0,2 SD doormaken.
Mannen maken dat waarschijnlijk door vanaf het 65e levensjaar.11
Tevens werd aangetoond dat
wanneer een senior een fractuur
opliep hij of zij waarschijnlijk
snel een volgende fractuur zal
oplopen. Dit wordt beschreven
als het cascade verschijnsel.3
Er bestaan een CBO richtlijn
en een NHG standaard maar
ondanks het bestaan van deze
richtlijnen lijkt de voorgestane
aanpak van osteoporose nog onvoldoende te worden toegepast.
Naar de schatting van Hegeman2
kunnen er per jaar door secundaire preventie* 2000 fracturen
worden voorkomen als alle
Nederlandse ziekenhuizen een
Fractuur en Osteoporosepolikliniek zouden opstarten.
Overigens zijn er per jaar in
Nederland 84.000 fracturen
waarbij osteoporose in het spel is.
Betreft dit een heupfractuur,
15.000 per jaar, dan overlijdt
meer dan 30% van de patiënten
in het eerste jaar na het breken
en blijft ongeveer dezelfde groep
patiënten geïnvalideerd. Het aantal benodigde ziekenhuisbedden
voor de behandeling van osteoporotische fracturen in de EU is
jaarlijks groter dan de benodigde
capaciteit aan ziekenhuisbedden
voor CVA`s en hartinfarcten
samen.4
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Het verraste mij dat er in de
Delftse Reinier de Graaf Groep
bij patiënten boven de 50 jaar in
2006 meer heupfracturen dan
polsfracturen werden gezien.

●

Classificatie

De World Health Organisation
(WHO) onderscheidt verschillende gradaties die zijn gebaseerd
op botmineraaldichtheidsmetingen
en de bij die gemeten dichtheid
optredende fracturen. (WHO,
1996) In aanvulling op klinisch
onderzoek kan de diagnose worden bevestigd met een botmineraaldichtheidsmeting.
De botdichtheidsmeting of botdensitometrie met behulp van
Dual energy X-ray Arbsorptiometry (DEXA) staat bekend als
de gouden standaard vanwege
hoge precisie en accuratesse en is
een patiëntvriendelijk onderzoek
met lage stralenbelasting. Het
wordt uitgedrukt in een tweetal
scores: de T-score die de relatie
aangeeft tussen de eigen piekbotmassa rond het 30e jaar en de Zscore die de verhouding aangeeft
met de scores van vergelijkbare
leeftijdgenoten.
De volgende gradering wordt
door de WHO sedert 1996
gehanteerd:
● Normale waarde: De botmineraaldichtheid (BMD, T-score)
is niet meer dan 1 standaarddeviatie (SD) lager dan de
gemiddelde dichtheid bij jong

●

●

volwassen vrouwen, de zogenaamde piekbotdichtheid;
Osteopenie: De botmineraaldichtheid is verminderd, maar
er is nog geen sprake van osteoporose. De BMD (T-score) ligt
tussen -1 en -2,5 SD onder de
gemiddelde botdichtheid bij
jong volwassen vrouwen;
Osteoporose: De botmineraaldichtheid (T-score) ligt meer
dan -2,5 SD onder het gemiddelde bij jong volwassen vrouwen;
Ernstige osteoporose: De osteoporose gaat gepaard met osteoporotische fracturen.

NB: Een BMD score kan geflatteerd hoog zijn en sluit niet uit
dat de patiënt geen osteoporose
heeft. De DEXA scan kan niet
worden geïnterpreteerd zonder
anamnese en lichamelijk onderzoek, veelal aangevuld met foto`s
van de wervelkolom en laboratoriumonderzoek.
Geïdentificeerde risicofactoren
voor osteoporose zijn5,9:
● Een positieve familieanamnese
(met name moeders met een
heupfractuur),
● (wervel)fracturen na het 50e
levensjaar;
● een laag lichaamsgewicht
(<67 kg of zelfs < 60 kg.);
● ernstige immobiliteit;
● het gebruik van corticosteroïden.
>>
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Om het ziektebeeld te completeren
dient men onderscheid te maken
in primaire en secundaire osteoporose. Primaire osteoporose
hangt samen met het verouderingsproces en kan niet worden
toegeschreven aan het falen van
een orgaan of medicijngebruik.
Secundaire osteoporose wordt
veroorzaakt door een ziekte en/of
medicijngebruik die vervolgens
als neveneffect osteoporose
veroorzaakt zoals het gebruik
van corticosteroïden of een
malabsorptiesyndroom.
Wat betekent dat?
Uit deze cijfers mag worden geconcludeerd dat fractuurpatiënten boven de vijftig jaar waarbij
de fractuur ontstond door laagenergetisch geweld gebaat zijn
bij een gericht onderzoek (case
finding) naar osteoporose omdat
er behandelmogelijkheden zijn.
De doelstelling van een dergelijk
onderzoek is opsporen van het bestaan van osteoporose aan de hand
van risicofactoren. Bij het bestaan
van osteoporose lijkt de behandeling van de osteoporose gewenst
om een volgende fractuur zo veel
als mogelijk is te voorkomen.
De behandeling van de osteoporosepatiënt is drieledig: deze
richt zich op meer bewegen en
aandacht voor de intake van vitamine D en calcium als leefstijlverbeteringen en het gedurende
langere tijd gebruiken van medicatie, zoals bijvoorbeeld een bisfosfonaat dat de afbraak van het
bot remt. Naast de aandacht
voor het aspect `osteoporose`
wezen veel respondenten op het
belang van het aspect `vallen`.
Osteoporose en vallen moeten in
combinatie worden beoordeeld.
Het aantal valincidenten onder
senioren is hoog en resulteert in
veel gevallen in een fractuur.19,21
Door de frequentie waarmee
ouderen vallen is het van belang
in de anamnese het vallen aan de
orde te stellen. Wanneer blijkt
dat de patiënt naast een verminderde botdichtheid tevens een
verhoogd valrisico heeft lijkt de

behandeling van de verminderde
botdichtheid onvoldoende. Het
analyseren van het valrisico en
het aanbieden van een valpreventietraining aan de trainbare
patiënt vermindert de kans op
herhaling van valincidenten en
daarmee aan het voorkomen van
nieuwe fracturen. (Weerdesteijn,
2006)
Opzet en uitvoering van
het onderzoek

In dit kwalitatieve onderzoek
werd met behulp van vijftien
interviews en drie observaties
gewerkt aan het ontwikkelen
van een visie op de `Fractuur
en Osteoporosepolikliniek`,
bedoeld voor de opsporing van
osteoporose bij fractuurpatiënten. Deze groep respondenten
werd deels toevallig en deels op
kennis en betrokkenheid geselecteerd. Deze groep respondenten
hadden allen als zorgverlener of
als patiënt een betrokkenheid bij
de behandeling van osteoporose.
Acht van hen werden geselecteerd
op inhoudelijke kennis en vijf
werden bij toeval geselecteerd als
betrokkenen bij de patiëntenzorg. Het betrof twee snijdend
specialisten, twee huisartsen, drie
verpleeghuisartsen, drie internisten c.q. endocrinologen, drie nurse
practitioners, de directeur van de
Osteoporosevereniging en twee
patiënten. De observaties werden
uitgevoerd op valpoliklinieken
en/of osteoporosepoliklinieken.
De kleine groep respondenten
kan enerzijds worden ervaren als
een zwakke kant van dit onderzoek. Anderzijds werden veel
verschillende betrokkenen bij
de `osteoporosepatiënt` aan het
woord gelaten, waardoor meerdere perspectieven beschikbaar
kwamen.
Doelstelling

Het vormde niet de doelstelling
van het onderzoek om een getalsmatige onderbouwing van de
effectiviteit van de Fractuur en
Osteoporosepolikliniek aan te
tonen. De vraag was van belang

met welke interventies deze polikliniek effectief kon bijdragen
aan de reductie van de hoeveelheid (recidief ) fracturen. Naast
deze vraag werd de respondenten
de vraag voorgelegd wat de gewenste positie in de zorgorganisatie
kon zijn. Uit de interviews bleek
dat er geen expliciete tegenstander te vinden was van de aan de
fractuurbehandeling gekoppelde
aanvullende osteoporose zorg.
Wel waren er respondenten met
bedenkingen en suggesties. Eén
respondent tekende aan het logischer te vinden primaire preventie toe te passen. Naast overwegend
duidelijke voorstanders waren er
twee respondenten die vraagtekens
plaatsten bij het te verwachten
resultaat van de nagestreefde
secundaire fractuurreductie.
De responderende verpleeghuisartsen stelden de bredere blik
van chirurgen en orthopaedisch
chirurgen erg op prijs en wilden
graag meedenken.
Positie van de polikliniek

Wat betreft de positie van de
Fractuur en Osteoporosepolikliniek leek de ideale situatie
een directe koppeling tussen
het specialisme dat de fracturen
behandelt en de Fractuur en
Osteoporosepolikliniek.
De chirurgen en orthopaedisch
chirurgen die de fracturen behandelden zagen de patiënten met
de risicofactoren op de spreekuren en konden vervolgens
gericht case finding naar osteoporose in gang zetten. Voor de
patiënt zou dat kunnen voorzien
in een systematiek die onnodig
veel polikliniekbezoek kan voorkomen. Naar de mening van één
van de respondenten (internist)
is de behandeling van osteoporose niet het domein van de chirurg en de orthopaedisch chirurg
en achtte hij ook de nurse practitioner daartoe niet de juiste zorgverlener. Vooral de gemiste diagnosestelling secundaire osteoporose vormde daarin zijn zorg.
De beide geïnterviewde endocrinologen herkenden deze
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problematiek, maar vonden
het opsporen van osteoporose
te belangrijk. Aan de hand van
goede protocollen en werkafspraken vastgesteld door een multidisciplinair team osteoporose
zou de kwaliteit van de medische
zorg gewaarborgd zijn.
Vergoedingen

Het ontbreken van een DBC
osteoporose is voor de snijdend
specialismen niet stimulerend.
Ook zorgverzekeraars voelen zich
niet direct verantwoordelijk voor
(secundaire) preventie en wijzen
voor preventieve maatregelen
naar de overheid. Het komt echter steeds vaker voor dat preventieve initiatieven projectmatig
worden gefinancierd om de zorgverlener de kans te geven bij een
goed initiatief om te zien naar
een structurele financiering.
Een voorbeeld hiervan is de
financiering van de Fractuur en
Osteoporosepolikliniek te Delft.
De keerzijde van dit beleid wordt
gekenmerkt als de preventie
paradox. (Voorkomen is nu
duurder dan genezen. Volkskrant
19-05-2007)
Doel van de polikliniek:
verandering van leefstijl

De Fractuur en Osteoporosepolikliniek heeft als doelstelling case
finding op osteoporose bij de
patiënt met de in de CBO richtlijn gehanteerde risicofactoren.
Bij de behandeling van osteoporose vormen leefstijlverandering
en medicatietrouw de peilers.
Uit onderzoek bleek dat de
medicatietrouw bij patiënten
die worden behandeld voor een
chronische aandoening zeer matig
is. Na een jaar bleek 50% van de
onderzochte patiënten de medicatie te hebben gestaakt.12
Ondersteuning van de patiënt bij
medicatietrouw bleek waardevol
bij onderzoeken in Eindhoven en
Maastricht. Hier werden na één
jaar hoge cijfers aan medicatietrouw gemeten. De patiënten
werden op deze poliklinieken
>>
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gezien door betrokken gespecialiseerde osteoporoseverpleegkundigen. De huisartsen in deze
regio`s werden ook nauw bij
de uitvoering van de projecten
betrokken. Medicatietrouw en
leefstijlverandering droegen naar
de overtuiging van deze verpleegkundige respondenten veel bij
aan het voorkomen van nieuwe
fracturen. Deze mening werd
ondersteund door de meeste
respondenten. Het werd geacht
een verpleegkundige competentie te zijn om medicatie trouw
en leefstijlverandering met de
patiënt te communiceren.
Een opgeleide nurse practitioner
voegt hieraan nog competenties
op cure-aspecten toe.
Leefstijlverandering werd gezien
als de moeilijkste te realiseren
doelstelling: Het NIVEL beschrijft
dat in een meta-analyse naar therapietrouw. De verandering van
leefstijl omvatte dan ook meer
dan het trouw slikken van de
voorgeschreven medicatie, veelal
omschreven als compliance.10
Adherence

De WHO hanteerde voor de
mate waarin de patiënt de leefregels inpaste, het menu aanpaste
en de medicatie innam de term
`adherence`. Het NIVEL nam
deze terminologie over en omschreef deze als `een veelomvattende trouw op de gebieden leefstijl en medicatietrouw`. Niet
omdat het moet, maar omdat
de patiënt de keuze maakt.
Adherence is hiermee dan ook
een meer omvattend begrip dan
compliance.16 Het werd onwaarschijnlijk geacht dat de patiënt
na één consult waarin de diagnose en de therapie werden
gecommuniceerd maximaal
adherent zou zijn.14 Uit onderzoek is gebleken dat de mate
van betrokkenheid, naast de
vriendelijkheid en het begrip
van de zorgverlener, een directe
weerslag heeft op de adherence
van de patiënt.16 Behalve het
onderhouden van contact met de
patiënt bleek uit dit onderzoek
ook dat ook de dosering van de
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medicatie van invloed was op de
adherence. Hoe minder vaak de
medicatie moest worden ingenomen, hoe groter de adherence.
Bisfosfonaten zijn beschikbaar
in een wekelijkse en zelfs maandelijkse dosering. Dat resulteerde
in een verbeterde adherence.
Inzicht in voeding en bewegen
Van belang is eveneens een voeding waarin aandacht bestaat
voor voldoende intake van calcium en vitamine D. Het verrijken van voedingsmiddelen met
vitamine D zou een goede mogelijkheid zijn, waarbij het wel een
overweging is of de bedoelde
groepen in de samenleving
bereikt worden.7 Uit onderzoek
bleek dat vitamine D deficiëntie
veroorzakend zou zijn voor spierzwakte en daardoor een verhoogde
valneiging kon veroorzaken.7,11
Over gezonde voeding bestaan
nogal wat misverstanden en het
loont beslist de moeite de patiënt
daarover goed te informeren.
`Er bestaan mogelijk misverstanden over vette visconsumptie en
zonlichtexpositie door publieksvoorlichting aangaande cholesterol en huidkanker. Vette vis vormt
een belangrijke vitamine D leverancier en is lichtverteerbaar.
Zonlicht op niet ingesmeerde
onbedekte armen en hoofd gedurende 20 minuten per dag helpt
het vitamine D gehalte volledig
op peil, ook bij de oudere huid
die niet zo gemakkelijk meer
vitamine D uit zonlicht genereert`.13

De rol van de gipsverbandmeester

Zoals uit het onderzoek bleek
werd de Fractuur en Osteoporosepolikliniek door veel respondenten in logisch verband gebracht
met de orthopaedische of chirurgische fracturen en trauma
poliklinieken. Degene die de
fracturen behandelde op polikliniek of gipskamer was degene
die de risicopatiënt daadwerkelijk
zag en de interventie kon initiëren. Actieve samenwerking en
communicatie met andere
betrokkenen zorgdisciplines
bij de osteoporosepatiënt is van
belang: de behandeling moest
een zorgketen vormen.
De gipsverbandmeester vormt
een belangrijke schakel: hij ziet
immers veel fractuurpatiënten
en kan zeer goed signaleren en
(laten) verwijzen voor case finding of deze zelf in gang zetten.
Preventie vormt een onderdeel
van het Beroepsdeelprofiel van
de gipsverbandmeester.
De collega gipsverbandmeesters
Kruithof en Bakker werkten de
rol die de gipsverbandmeester kan
spelen bij de osteoporosepatiënt
in hun afstudeeronderzoek nader
uit. (LOG 2007).
Afsluitend

ner voltooide door de verworven
competenties op het snijvlak care
en cure. Leefstijlaanpassing lijkt
niet direct het werkterrein van
een (snijdend) medisch specialist
te zijn. Door het afstemmen van
de werkterreinen kan de nurse
practitioner binnen kaders zelfstandig opereren. De patiëntendoorstroming kon hierdoor aanzienlijk verbeteren en de kwaliteit
van zorg neemt toe, zeker wanneer
de spreekuren gelijktijdig werden
aangeboden om extra bezoeken
te voorkomen. Het is van belang
dat de juiste interventie wordt
ingezet. Osteoporose vormt één
facet van de fractuur, het vallen
als risicofactor is een ander
belangrijk aspect. Het behandelen van een osteoporosepatiënt
met een verhoogd valrisico met
alléén medicatie is niet afdoende.
Het vaststellen van het valrisico
kon worden verricht door de
fysiotherapeut. Deze kan tevens
de trainbaarheid van de patiënt
beoordelen.
Kortom: de behandeling van een
osteoporose patiënt is beduidend
meer omvattend dan het voorschrijven van medicijnen na een
botdichtheidsmeting.17
De Fractuur en Osteoporosepolikliniek lijkt bij de inzet van
de juiste interventies en therapietrouw ondersteunende contacten
met de patiënt een doeltreffende
mogelijkheid om het aantal fracturen door vallen en osteoporose
te verminderen.

De organisatorische spil van deze
polikliniek wordt gevormd door
een osteoporose verpleegkundige
die de inclusie controleert, processen afstemt en met betrokkenen communiceert. Met name
de communicatie met de opvolgende schakels in de zorgketen
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* Secundaire preventie betekent het
voorkómen van een volgende fractuur, primaire preventie duidt in dit
kader op het voorkomen van de eerste
fractuur door de aandoening niet te
laten ontstaan. Tertiaire preventie is
gericht op het voorkómen van toename van de complicaties door een al
bekende aandoening.
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De rol van de gipsverbandmeester bij osteoporose
Er is aandacht voor de ziekten die ouderen bedreigen,
nu nog de aandacht voor de patiënt!
Veel patiënten ouder dan 50 jaar met fracturen worden op de gipskamer door de gipsverbandmeester behandeld.
De gipsverbandmeester is de beroepsbeoefenaar die uitgebreid de kans heeft tijdens het aanbrengen van het gips
met de patiënt te praten. Als geen ander wordt deze beroepsbeoefenaar die zorg verleent aan de fractuurpatiënt
in staat gesteld het aspect osteoporose met de patiënt te bespreken en een inschatting te maken van de kans dat deze
patiënt een osteoporose als onderliggende oorzaak voor de fractuur heeft. Een veel voorkomende polsfractuur kan
een eerste signaal zijn.
Toch wordt deze kans bijna niet
of helemaal niet benut omdat er
geen duidelijkheid bestaat of dit
wel of niet tot de taak van de gipsverbandmeester hoort. Ook zijn
er binnen de ziekenhuizen vaak
geen afspraken tussen de verschillende disciplines traumatologie,
orthopedie en interne geneeskunde wie deze taak op zich
neemt en zorgt dat de patiënten
op de juiste plek terecht komen.
Soms onderneemt de huisarts
nog actie, maar in veel gevallen
gebeurt er eigenlijk niets en als
het tegenzit zien we de patiënt
van tijd tot tijd terug met een
recidief fractuur. En dit terwijl de
literatuur duidelijk aangeeft dat
een polsfractuur bij een senior in
veel gevallen de eerste aanwijzing
is voor osteoporose. De afgelopen
jaren kwam osteoporose als belangrijke gezondheidsbedreiger
meer in de belangstelling. Het
lijkt van groot belang dat osteoporose meer wordt erkend en
herkend als oorzaak van fracturen, bij de populatie patiënten
die ouder is dan 50 jaar. Naast
de kans op osteoporose is een
verhoogd valrisico bij de oudere
patiënt een miskende risicofactor, in elk geval een risicofactor
waaraan al helemaal geen aandacht wordt besteed. We kunnen
ons afvragen wanneer er dan wèl
aandacht is voor de oudere patiënt
met kans op osteoporose of een
verhoogd valrisico.
Voor ons onderzoek gingen wij
uit van de volgende veronderstellingen:

1
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osteoporose kan worden
behandeld en
de gipsverbandmeester zou vanwege de bijzondere behandelrelatie met de fractuurpatiënt
een professional kunnen zijn
om de aandoening te signaleren.

Osteoporose en
diagnostiek

Osteoporose is een skeletaandoening waarbij de botmassa is
afgenomen en er een toegenomen kans bestaat op fracturen.
De botmassa neemt toe tijdens
de groei en rond het 30e levensjaar wordt de grootste botmassa
ofwel piekbotmassa bereikt.
Daarna neemt de botmassa
weer geleidelijk af. Bij vrouwen
gebeurd dat rond de menopauze
in een versneld tempo. Bij mannen lijkt dat vanaf het 65e levensjaar plaats te hebben. (CBO richtlijn).
Osteoporose zonder fracturen
geeft veelal geen klachten. De
pijn begint na het ontstaan van
een fractuur, spontaan of na een
val. Fracturen zoals wervelfracturen kunnen ook betrekkelijk
pijnvrij verlopen, maar wel forse
inzakkingen en kyphosering veroorzaken, waardoor de valneiging
opnieuw verder toeneemt. Een
röntgenfoto toont pas bij meer
dan 30% botverlies een verminderde botdichtheid. Vroegtijdige
opsporing van osteoporose, bij
voorkeur voor het optreden van
fracturen, kan het beste gebeuren
met een botdichtheidscan ofwel
dual-X-ray-absorptiometrie
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(DEXA). Vooral bij vrouwen
die een vroege menopauze doormaken en een belaste familieanamnese kennen moet aan
osteoporose worden gedacht.
Ook patiënten die zijn of werden
behandeld met bepaalde medicijnen zoals corticosteroïden vormen
risicogroepen.
Het onderzoek

Literatuur en veronderstellingen.
Osteoporose is behandelbaar.
Uit de literatuur hebben we
begrepen dat de microarchitectuur van het bot ten gevolge van
de osteoporose onherstelbaar
raakt beschadigd. Uit literatuur
werd ook duidelijk dat een eenvoudig letsel als een polsfractuur
vaak het eerste signaal is voor een
bestaande osteoporose. Herstel
is maar ten dele mogelijk, afhankelijk van het type medicijn dat
wordt gekozen. Bisfosfonaten
vormen de meest gebruikte groep
medicijnen. Deze medicijnen
remmen – bij juiste inname - de
botafbraak en geven in enkele
maanden een aanzienlijke versteviging van het skelet. Pubmed
toonde duizenden hits bij de
zoektermen bisfosfonaat – osteoporose – behandeling. Enkele
recente artikelen werden door
ons gelezen en beoordeeld op
validiteit. De uitkomsten van de
verschillende onderzoeken tonen
aan dat bisfosfonaten zeer effectief zijn in de behandeling van
osteoporose.
Voor de tweede veronderstelling
is het lastiger bewijs te vinden.

In Pubmed konden geen publicaties worden gevonden.
De Nederlandse gipsverbandmeester speelt - internationaal
vergeleken - mogelijk een voorhoederol. Gaandeweg ons onderzoek bekroop ons het gevoel dat
het ook niet zozeer een veronderstelling is die bewezen zou moeten worden, maar het veeleer als
stelling verdient verdedigd te
worden.
Beroepsdeelprofiel
We hebben ons hiertoe verdiept
in het Beroepsdeelprofiel van de
gipsverbandmeester. Dit document werd in 2004 door de
Algemene Ledenvergadering
van de VGN geaccordeerd na
een eerdere consultatie in het
najaar van 2003. De basis voor
het Beroepsdeelprofiel van de
gipsverbandmeester wordt gevormd door het beroepsprofiel
van de verpleegkundige.
Het Beroepsdeelprofiel is geen
opsomming van technische
vaardigheden en bevoegdheden,
maar vertaalt deze in de vorm
van competenties. Een competentie is een combinatie van
kennis, vaardigheden en gedrag
waardoor een omschreven deel
van de zorg op optimale wijze
geboden zal kunnen worden.
Specifiek beschrijft het Beroepsdeelprofiel in het algemene deel
de essentie van de beroepsuitoefening van de gipsverbandmeester en bakent het in de breedte de
>>
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grenzen van de functie-uitoefening af. Het verkent de grenzen
van de autonomie en beschrijft
de ontwikkelingen in de verschuiving van de verpleegkundige en medische zorg.
Dit is extern gericht noodzakelijk
voor de beeldvorming van aanpalende beroepen en de zorgverlening die van de gipsverbandmeester verwacht mag worden.
Preventie
Ons onderzoek richtte zich op
de zorg die geboden wordt aan
de polsfractuurpatiënt waarbij
verdenking bestaat op een onderliggende osteoporose. Naast de
zorg die door de gipsverbandmeester wordt besteed aan de
behandeling van die fractuur
beschrijft het Beroepsdeelprofiel
kerntaken als preventie, signaleren en observeren. Dit riep de
vraag op wat preventie voor en
door de gipsverbandmeester
betekent en op welke zorg wordt
dan gedoeld. Een veel gebruikte
indeling van preventie is die naar
primaire, secundaire en tertiaire
preventie. Onder primaire preventie vallen activiteiten die voorkómen dat een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval
ontstaat. De doelgroep bij primaire
preventie wordt gevormd door
gezonde mensen. Bij secundaire
preventie worden ziekten of afwijkingen in een vroeg stadium
opgespoord. De ziekte of afwijking kan daardoor eerder worden
behandeld, zodat de zieke eerder
geneest of de ziekte niet erger
wordt. De doelgroep bestaat
uit personen die ziek zijn of een
verhoogd risico lopen, maar de
ziekte is bij deze personen nog
niet vastgesteld. Bij tertiaire
preventie worden complicaties
en toename van een bestaande
ziekte voorkómen. Tertiaire preventie kan ook gericht zijn op
het meer zelfredzaam maken
van patiënten. Zo is tertiaire
preventie van diabetes gericht
op het optimaal behandelen van
bekende diabetespatiënten om
ziekte-inzicht te vergroten en
hierdoor complicaties te voor-

kómen. Onderzoek naar osteoporose na een fractuur wordt
gekenmerkt door een secundair
karakter. Deze vorm van onderzoek laat zich omschrijven als
case-finding. In het Beroepsdeelprofiel geeft de beroepsvereniging onder kerntaak L aan
dat de gipsverbandmeester het
verzorgen van preventie en het
geven van voorlichting als integraal onderdeel van de zorgvraag
moet beschouwen. De gipsverbandmeester voorkomt in een zo
vroeg mogelijk stadium het ontstaan van gezondheidsproblemen
en de gevolgen hiervan.
Doelstelling daarbij is het verminderen van risico`s en complicaties voor de gezondheid. Bij
voorlichting gaat het erom dat de
juiste informatie wordt gegeven
om goede leefgewoonten te bevorderen. Als competentie formuleert het Beroepsdeelprofiel
de vroegtijdige signalering van
gezondheidsbedreigende risicofactoren. De gipsverbandmeester
behandelt deze door in vroegtijdig stadium in overleg met de
zorgvrager te interveniëren met
als doel het voorkómen van een
ernstiger situatie. Door de voorlichting kan de zorgvrager zich
een beeld vormen van het mogelijke bestaan van een chronische
aandoening.
Het initiatief tot secundaire
preventie van osteoporose na
fractuurbehandeling door de
gipsverbandmeester lijkt hiermee
tot het areaal van de gipsverbandmeester te behoren. Als direct
betrokkene bij de fractuurbehandeling zou de gipsverbandmeester
op de hoogte moeten zijn van het
feit dat in meer dan 40% van alle
fracturen boven de 50 jarige leeftijd osteoporose een rol kan spelen.
Het bekend zijn met de mogelijke
onderliggende oorzaak biedt de
gipsverbandmeester de gelegenheid in overleg en in afstemming
met de behandelend arts de zorgvrager te informeren over het
mogelijke bestaan van een osteoporose en daarin een adviserende
rol te spelen.

Conclusies en discussie

Het behandelen van de fractuur
in goede samenwerking met de
orthopedisch chirurg of traumatoloog vormt een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden
van de gipsverbandmeester. Uit
geraadpleegde literatuur bleek
dat van de patiënten boven de
50 jaar die met een polsfractuur
de gipskamer bezochten ruim
40% lijdt aan osteoporose, 40%
aan een verminderde botdichtheid en slechts 20% een normale
botdichtheid heeft.
Ook bleek uit de literatuur dat
de behandeling met bisfosfonaten zeer zinvol is om de botafbraak te remmen waardoor binnen korte tijd de botstevigheid
verbetert.
Ten aanzien van het leveren van
een bijdrage aan het onderzoek
naar preventie heeft de VGN
als beroepsvereniging zelf de
argumenten neergelegd in het
Beroepsdeelprofiel van de gipsverbandmeester. In dit Beroepsdeelprofiel worden de taakgebieden van de gipsverbandmeester
omschreven en is er aandacht
voor de preventie die door de
gipsverbandmeester zou moeten
worden aangeboden. De mate
waarin de individuele gipsverbandmeester of gipskamer kan
bijdragen aan secundaire preventie met betrekking tot osteoporose wordt bepaald door de
afspraken die er zijn of gemaakt
kunnen worden gemaakt met de
andere beroepsbeoefenaren in de
zorgketen rond de fractuurpatiënt.
Afhankelijk van die situatie lijkt
ook de inzet van de gipsverbandmeester in die zorgketen ten
behoeve van de casefinding op
osteoporose zeer wenselijk.
Aanbevelingen

Als aanbevelingen willen we
graag de volgende overwegingen
neerleggen.
● Het lijkt ons belangrijk dat de
Vereniging Gipsverbandmeesters
Nederland (VGN) een bijscholing ’osteoporose’ organiseert.
Het lijkt een onderwerp te zijn
wat iedereen gemakkelijk be31

●

●

●

noemt wanneer er gesproken
wordt over de fracturen bij
oudere mensen, maar de precieze inhoud lijkt niet altijd
geheel bekend te zijn. Er zal
sprake moeten zijn van goede
inhoudelijke kennis om het
gesprek met artsen en patiënten op de juiste manier te kunnen voeren.
Er mag van de Nederlandse
gipsverbandmeesters worden
verwacht dat er betrokkenheid
is bij dit onderwerp. Niet alleen
omdat het een belangrijk deel
van zijn patiëntenpopulatie
betreft, maar vooral ook omdat
(secundaire) preventie als competentie in het beroepsdeelprofiel van de gipsverbandmeester
is opgenomen.
De CBO richtlijn osteoporose
is duidelijk en redelijk toegankelijk en leesbaar. Het moet
mogelijk zijn het gesprek aan
te gaan met orthopeden en
traumatologen over de aandacht die aan de van osteoporose-verdachte-patiënt moet
worden gegeven.
De invulling van de osteoporosepreventie zal per gipskamer
verschillen. Van meer belang
is het, dat er een start wordt gemaakt met het onderkennen van
de ernst van de situatie van deze
toch grote patiëntengroep.
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Leukotape-K, een nieuwe tape voor op de gipskamer?
Functioneel tapen met Leukotape-K. Een interessante, leerzame en vooral leuke cursus gegeven bij BSN medical
in Almere door Cees van der Linden en Han Thijshen. Beide zijn sportfysiotherapeut bij betaald voetbalclub N.E.C.

Leukotape-K is een hoogwaardige elastische tape. Het is de
nieuwste tape van BSN medical,
die met behulp van een speciale
techniek aangelegd dient te worden. In 1973 heeft de Japanner
kinesioloog Kenzo Kaze deze
methode uitgevonden. Sinds de
jaren ’90 wordt deze techniek
ook in Europa toegepast. De
techniek is gebaseerd op het
natuurlijke genezingsproces en
de werking berust op de activering van neurologische en circulatoire systemen. Als de spieren
niet goed functioneren kunnen
fysiologische bewegingen minder
goed verlopen. Daarnaast kunnen arteriële, veneuze-en lymfecirculatie gestoord raken.
Als de tape in verlengde toestand
van de spier wordt aangebracht
ontstaan er bij ontspanning convolutions(ribbelingen). Hieruit
kun je opmaken dat het subdermale circulatiesysteem wordt
gestimuleerd. En dat er via het
onderhuids bindweefsel een
reflectoire werking plaatsvindt.
Bij het gebruik van gewone
sporttape wordt de beweging
van het aangedane gewricht
en/of spier beperkt in tegenstelling tot het gebruik van leukotape-K. Hier wordt de beweging

juist ondersteund. Tegelijkertijd
activeert het de lymfebanen
waardoor de afvalstoffen eerder
worden afgevoerd, de zwelling
vermindert en het bewegingsgevoel verbetert. Hierdoor kan
de sporter eerder weer aan
zijn/haar training beginnen.

De indicaties voor op een
gipskamer zijn o.a.:
● Inversietrauma enkel
● Zweepslag
● Achillespeesklachten
● Fasciïtis plantaris
● Surmenageklachten
● Epicondylitis lateralis/medialis
● Carpaal tunnel syndroom
● Quervain
● Impingement syndroom
schouder
● Lymfeoedeem na mamaamputatie
● Patella-pathologie
De contra-indicaties zijn:
● Vaatpathalogie
● Allergieën
● Veel gebruik van cortisonen
● Bestraling en chemotherapie
● Onverklaarbare koorts
● Acute/ chronische huid\ziekten
Hoe breng je het aan:
Er zijn verschillende kniptechnieken:
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de I – strook: spiertechniek
de Y -strook: correctie- en
facietechniek
de X –strook: spiertechniek
de waaier : lymfetechniek
De huid “moet” haarvrij zijn, de
huid moet droog en vetvrij zijn.
De verschillende technieken
zijn:
1 Spiertechniek: Detoniserend
effect: de tape wordt aangebracht van insertie naar origo
met een stretch van 10 %. Dit
is gelijk aan de stretch op de
rol.
Toniserend effect: de tape
wordt aangebracht van origo
naar insertie met een stretch
van 15-25 %.
2 Ligamenttechniek: deze techniek wordt gebruikt bij schade
en/of overbelastingsproblemen
van banden. Deze techniek
zorgt voor een ondersteunend
en ontlastend effect. Deze
wordt onder volledige stretch
(100%) aangebracht.
3 Facietechniek: deze techniek
wordt toegepast bij verklevingen van de spierfascie. De huid
wordt verplaatst waardoor er
een verbetering optreedt van
de beweeglijkheid van deze
fascie. De Y-stroken worden
dwars op het spierverloop aangebracht onder submaximale
stretch.
4 Correctietechniek: Deze techniek wordt toegepast ter verbetering van de houding en het

beter laten verlopen van bewegingen in gewrichten. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld klachten rondom de patella. Door
middel van deze techniek wordt
er een functionele correctie verkregen die voorwaarden scheppend kan zijn voor de start van
oefentherapie. Het zorgt in de
meeste gevallen voor een directe
vermindering van de klachten.
Leukotape-K wordt onder volledige stretch aangebracht.
Op de cursusdag waren we met
22 gipsverbandmeesters en hebben we s’morgens na de inleiding
onder begeleiding van Cees als
eerste de schouder getaped. Een
toniserende tape voor de Musculus
Deltoïdeus en daarna een detoniserende tape. We konden het verschil goed merken. Bij de toniserende tape voelt het net alsof je
bovenarm omhoog wordt getrokken, tegen het acromion aan. Bij
de detoniserende tape juist ontspannend en omlaag. Cees deed
het eerst voor en daarna gingen
we in groepjes van 2 op elkaar
oefenen. Erg leuk en altijd lachen,
omdat niet iedereen erop had
gerekend om uit de kleren te
gaan. Maar een gipsmeester
draait daar zijn/haar hand niet
voor om en doet daar ook niet
moeilijk over. Vooral niet met al
die “gestroomlijnde” gipsmeesters bij elkaar. De gemiddelde
leeftijd van deze groep lag tenslotte een stuk boven de 30.
>>
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Ook voor de lumbale wervelkolom werd een tape aangelegd en
toen het proefkonijn weer rechtop
ging staan waren de convolutions
dan ook goed te zien. Dit was bij
de meeste van ons het geval en
aangezien we in ons vak regelmatig last van onze ruggen hebben
was dit een hele nuttige tape om
te leren.

schoonmaakmiddel) mocht het
proefkonijn zijn voor de tape van
de knie, bij patellapathologie.

Hierna was het tijd voor de lunch
en even ontspannen. In de middag gingen we verder met de indicaties die we op de gipskamer
krijgen, zoals: een enkelbandletsel, zweepslag, fascitis plantaris,
achillespeesklachten etc.
Eric, die helaas van de verkeerde
voetbalclub houdt!, (als je zijn
accent hoort weet je wel van
welke; persoonlijk vind ik het een

Een tape voor cts-klachten en
epicondylitis lateralis
Diana zorgde nog voor hilariteit
door te vragen naar de stand
van N.E.C. in de competitie.
“Haar” Feyenoord staat ook
een keer eerste, en dat wilde ze
er natuurlijk even in wrijven.
Door deze opmerking mocht
zij de volgende proefpersoon

zijn. Ja, dan moet je maar niet zo
opscheppen.

Na verschillende demonstraties
van Cees en Han (die kwam er
s’middags bij, er waren wat blessures bij N.E.C., waardoor hij er
s’morgens niet bij kon zijn) gingen
we weer vrolijk op elkaar oefenen.
Op een gegeven moment waren
we van top tot teen ingetaped.
De tape voelt prettig aan, irriteert niet, ondersteunt goed en
geeft geen bewegingsbeperking.
De tape is niet ter vervanging
van de gewone tape, maar meer

als aanvullende. Bijvoorbeeld na
een enkelbandletsel. Nadat je
eerst drukverband of spalk hebt
gehad en daarna 2 weken de
“normale”tape, dan kan je als het
lopen goed gaat en de zwelling
een eind weg is de leukotape-K
goed toepassen. De patiënt kan
dan langzaam weer wennen
voordat alles er helemaal af mag
blijven. Zo kan het bij de meeste
toepassingen dus goed als overgangsfase toegepast worden. Als
afsluiting van een leerzame en
bovenal gezellige dag konden we
nog genieten van een Indische
rijsttafel. Daarna nog even nakletsen met elkaar zodat we weer
naar huis konden nadat de files
achter de rug waren. De cursus
wordt in het voorjaar nog een
keer georganiseerd door BSN en
ik kan het iedereen aanbevelen
om daar naar toe te gaan,
Annemieke de Gier
Gipsverbandmeester in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem
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Dr. Boudewijn Kollen en Dr. Helen Klip
Epidemiologen

Klinimetrie
De wetenschap van het meten
Een wetenschappelijk onderzoek probeert antwoorden te vinden op onderzoeksvragen. Ten grondslag aan de
uitkomsten van een onderzoek liggen metingen. Meten is immers weten. Daarvoor zijn meetinstrumenten nodig
die voldoen aan bepaalde eisen. Met begrippen als betrouwbaarheid en validiteit wordt een bepaald niveau van
kwaliteit aangeduid. In dit artikel proberen wij een overzicht te geven van de kwaliteitseisen waaraan een meetinstrument idealiter zou moeten voldoen.
Inleiding

Metingen vormen een integraal
onderdeel van wetenschappelijk
onderzoek. De onderzoeksvragen
kunnen immers pas beantwoord
worden wanneer informatie is
verkregen door metingen op basis
van concrete waarnemingen in de
onderzoekspopulatie.
Wanneer de uitkomsten van een
onderzoek betrekking hebben op
een frequentieoverzicht of berusten op een (statistische) berekening is het noodzakelijk dat een
meetinstrument wordt gebruikt
dat tevens de mogelijkheid biedt
de meting uit te drukken in maat
en getal. Nu is het omzetten van

een vraagstelling naar een meetbare grootheid niet zo eenvoudig
als dat wellicht op het eerste
gezicht lijkt. Dit vereist veelal
een herformulering van de onderzoeksvraag in een meetbare vorm
(operationalisatie in jargon).
De beantwoording van de onderzoeksvraag vindt uiteindelijk
plaats in de vorm van het accepteren of verwerpen van de hypothese. In de hypothese zijn eindpunten opgenomen. Doorgaans
wordt er onderscheid gemaakt
tussen één primair eindpunt en
één of meerdere secundaire eindpunten.

Voor de bewerking en analyse van
de gegevens verkregen uit metingen
spelen ook het doel van de meting
en meetniveau van de variabele
een belangrijke rol. Over het meetproces is inmiddels veel kennis ontwikkeld. Klinimetrie is de wetenschap van het meten. Deze term
werd door Alvan Feinstein in 1987
geïntroduceerd en beschrijft het
domein dat betrekking heeft op
indexen en beoordelingsschalen
die gebruikt worden bij het beschrijven of meten van symptomen
en andere onderscheidende fenomenen in de gezondheidszorg.1
In dit artikel wordt een aantal
aspecten van klinimetrie belicht.

Aard van meting Meetniveau

Bijzonderheden

Voorbeeld

Kwalitatief
(categorisch)

Nominaal
(polychotoom)

Geen sprake van een
bepaalde volgorde.

bloedgroep

Dichotoom

Indeling op basis van
één afkappunt.

Ziek/niet ziek;
koorts/geen koorts;
breuk/geen breuk

Ordinaal

Volgorde tussen categorieën.
Afstanden tussen categorieën
zijn niet gelijk.

Pijn: nooit, soms,
vaak, altijd

Discreet

Volgorde tussen getallen.
Afstanden tussen getallen
zijn gelijk. Geen tussenliggende waarden.
Beperkt aantal mogelijke
meetuitkomsten.

Aantal hartslagen;
aantal ziekenhuisopnames

Volgorde tussen getallen.
Afstanden tussen getallen
zijn gelijk.
Tussenliggende waarden
in principe beschikbaar.
Verschillen zijn kwantificeerbaar en interpreteerbaar.
Onbeperkt aantal mogelijke
meetuitkomsten.

Bloeddruk;
temperatuur;
leeftijd;
gewicht;
lengte

Kwantitatief
(numeriek)

Continue
(interval en
ratioschaal)
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Doel en meetniveau van
een meting

Allereerst moet het doel van de
meting duidelijk zijn. Dit doel
wordt geconcretiseerd in de onderzoeksvraag en kan betrekking
hebben op één van de volgende
aspecten:
1 Het onderscheiden van
patiënten op basis van hun
gezondheidstoestand aan de
hand van bijv. classificaties
en/of diagnoses.
2 Het voorspellen van het
beloop van een ziekte of
aandoening.
3 Het evalueren van eventuele
veranderingen in de tijd.
De factoren die hierbij gemeten
worden zijn over het algemeen
oorzakelijk, prognostisch of
diagnostisch van aard.
Daarnaast is het meetniveau van
belang. Het meetniveau heeft
betrekking op de aard van de
meting en bepaalt in feite welke
rekenkundige bewerkingen mogelijk zijn. Kwantitatieve metingen
zijn daarbij informatiever dan
kwalitatieve metingen.
Wie doet de meting?
A De patiënt zelf. Bijvoorbeeld

m.b.v. een visueel analoge
schaal (VAS). Hierbij wordt de
patiënt gevraagd aan te geven
op een lijn van 10 cm de mate
waarin hij of zij last heeft van
een bepaald symptoom (bijv.
pijn). De uiteinden van de lijn
geven in dit geval ‘geen pijn’
en ‘ondragelijke pijn’ aan.
Deze schaal kan als continue
worden beschouwd. Een der>>
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gelijke beoordeling kan ook
plaatsvinden op basis van een
soort rapportkaart (1 t/m 10)
ook wel numerieke beoordelingsschaal genoemd. Dit is
een discrete schaal, omdat de
informatie tussen getallen ontbreekt (bijv. geen 6,5). Voorts
kan de patiënt gevraagd worden een oordeel te geven over
zijn of haar klachten op een
schaal die bijvoorbeeld loopt
van nooit, soms, vaak, altijd
(adjectieve schaal). Een dergelijke schaal kan meer of minder categorieën bevatten. Dit is
in principe een ordinale schaal
hoewel bij aanwezigheid van
veel categorieën deze soms als
kwantitatief wordt geïnterpreteerd. Daarnaast is er nog
de zogenaamde Likert schaal.
Deze schaal vraagt de patiënt
aan te geven de mate waarin
hij of zij (on)eens is met een
geponeerde stelling (dichotoom of ordinaal meetniveau).
B De onderzoeker. In dat geval

is het aan de onderzoeker om
vast te stellen in welke categorie bepaalde klachten thuis
horen. Zo zal een arts of onderzoeker een röntgenfoto beoordelen maar er zijn ook andere
minder voor de hand liggende
voorbeelden denkbaar. Het
classificeren van de mate van
functiebeperking door een breuk
geschiedt veelal ook niet door
de patiënt (bijv. ADL schaal).

vragenlijst items zijn opgenomen die handelen over de
dimensies ontvangst, verzorging en ontslag dan behoren
de vragen
die deel uitmaken van zo’n
dimensie zodanig geformuleerd te zijn dat de beoogde
informatie leidt tot een zo
volledig mogelijk beeld van
de betreffende dimensie.
Daarbij is het van belang
vragen te vermijden die min
of meer dezelfde informatie
opleveren. Anderzijds mogen
er geen vragen die betrekking
hebben op een bepaalde
dimensie (bijv. verzorging)
worden ondergebracht bij
een andere dimensie (bijv.
ontvangst). Een en ander kan
o.a. op statistische gronden
worden vastgesteld. Een instrument dat intern consistent is
voldoet aan deze criteria van
homogeniteit en is geschikt om
datareductie te ondergaan t.b.v.
een statistische bewerking.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om één gemiddelde score
te berekenen voor alle items
die deel uitmaken van een
dimensie (bijv. ontvangst) of
voor alle dimensies gezamenlijk. Dit maakt onderlinge vergelijkingen van dimensies of
totaal scores mogelijk met die
van andere groepen patiënten
of tussen voor- en nametingen
op basis van dezelfde vragenlijst.

Meetfouten worden veroorzaakt
door bronnen van variatie
(variantie in jargon: spreiding
van waarnemingen rondom
gemiddelde) en vertroebelen het
zicht op de werkelijke waarde.
Naar mate deze spreiding groter
is neemt de nauwkeurigheid van
waarnemingen af. De variatie
is het gevolg van fluctuaties en
fouten in:
● meetinstrumenten zelf,
● variatie tussen en binnen
beoordelaars en
● tussentijdse veranderingen
in patiënten kenmerken.
Meetfouten worden als ‘ruis’
beschouwd wanneer deze
berusten op toevallige fouten.
Toevallige meetfouten, die de
variatie in meetuitkomsten
rondom de werkelijke waarde
veroorzaken, zijn voor een deel
onvermijdelijk. Door echter
metingen te herhalen kunnen
fouten worden uitgemiddeld.
Zo kan men bloeddruk, die
gevoelig is voor fluctuaties, in
het kader van een onderzoek in
plaats van één keer bijvoorbeeld
drie keer per dag meten. Door bij
voorkeur op verschillende, vooraf
afgesproken vaste, tijdstippen te
meten gedurende een meetperiode
ontstaat de mogelijkheid om daaruit een gemiddelde waarde per dag
te berekenen. In feite berust deze
laatste variatie op een natuurlijke
spreiding (biologische variatie).

B Reproduceerbaarheid. Dit
Kwaliteit van een
meetinstrument

De kwaliteit van een meetinstrument is afhankelijk van de
mate waarin het meetinstrument
voldoet aan bepaalde eisen. Deze
eisen worden als volgt ingedeeld:
A Interne consistentie. Hiermee
wordt tot uitdrukking
gebracht het onderscheidende
vermogen van een multi-item
meetinstrument. Alle items
behoren betrekking te hebben
op verschillende aspecten van
één dimensie (begrip of kenmerk). Wanneer bijvoorbeeld
in een patiënten tevredenheid-

geeft informatie over de mate
waarin achtereenvolgende
metingen door één beoordelaar of dezelfde metingen
door verschillende beoordelaars bij dezelfde patiënt
dezelfde resultaten opleveren
Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in de mate van overeenkomst (d.w.z. geven herhaalde metingen dezelfde uitkomsten?) en de mate van
betrouwbaarheid (d.w.z. hoe
goed kunnen patiënten onderscheiden worden op bepaalde
kenmerken ondanks de onvermijdelijke meetfouten?).

De totale spreiding in de meetuitkomsten wordt bepaald door
de optelsom van de afzonderlijke
bronnen van variatie. Om nu een
beter beeld te krijgen van de werkelijke variatie (alleen biologische
variatie) is het van belang het aandeel van de vermijdbare meetfouten te verkleinen. Een klinimetrisch goed meetinstrument
is daarbij een eerste vereiste,
maar ook op beoordelaarniveau
is winst te behalen. Zo kan bijvoorbeeld de variatie tussen en
binnen beoordelaars gereduceerd
worden door de wijze van uitvoering van metingen te standaardi35

seren en de beoordelaars goed te
instrueren in het juiste gebruik
van het meetinstrument. Dit
voorkomt een deel van de te
verwachten toevalsfouten (ruis).
De standaardisatie beoogt er
namelijk voor te zorgen dat
iedere beoordelaar de metingen
op identieke wijze uitvoert en
beoordeelt waardoor de waarnemingen onderling beter kunnen
worden vergeleken en de uitkomsten beter kunnen worden
geïnterpreteerd.
Indien een meetinstrument de hoek
van een gewricht (bijvoorbeeld
maximale flexie van de knie)
beoogt te meten en bekend is dat
deze stand wordt beïnvloed door
de positie van aangrenzende
gewrichten is het noodzakelijk
van te voren af te spreken dat alle
metingen plaatsvinden in dezelfde
uitgangshouding. Voorts is het van
belang vooraf vast te stellen wat
onder “maximaal” moet worden
verstaan (bijvoorbeeld actief of
passief verkregen maximale bewegingsomvang). Zo kan bijvoorbeeld
pijn of afweerspanning het bereiken
van de eindstand bemoeilijken bij
actieve flexie (uitgevoerd door de
patiënt). Mag in dat geval de waarnemer de patiënt aanmoedigen
om toch nog verder te gaan bij het
bereiken van de eindstand? Zo ook
is het bij passieve flexie (uitgevoerd
door de waarnemer) van belang te
weten of de maximale stand bereikt
wordt bij een voelbaar lichte of
zware weerstand.
Al deze maatregelen garanderen
overigens nog niet dat metingen
van verschillende beoordelaars
precies dezelfde uitkomst zullen
geven maar dragen daar wel aan
bij. Het belang van strikte standaardisering van meetprocedures
neemt nog meer toe wanneer in
een onderzoek, waarin de meting
betrekking heeft op een subjectief oordeel, patiënten onderling
met elkaar vergeleken worden en
degene die de metingen afneemt
bekend is met de groep waartoe
de patiënt behoort.
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Men kan voorafgaande aan een
onderzoek ook de mate waarin
beoordelingen overeenkomen op
een aantal proefpersonen onderzoeken. Men probeert in een dergelijk
vooronderzoek een indruk te krijgen
of de aanname gerechtvaardigd is
dat de meetuitkomsten bij meerdere
beoordelingen van één onderzoeker
of één beoordeling van meerdere
onderzoekers op dezelfde patiënt(en)
identiek zijn. De mate waarin deze
beoordelingen overeenkomen kan
in geval van nominale en ordinale
variabelen inzichtelijk worden
gemaakt met behulp van de Cohen
Kappa coëfficiënt. Deze coëfficiënt
houdt rekening met de kans op toeval dat de beoordelingen overeenkomen. De maximaal haalbare
coëfficiënt is 1 (volledige overeenkomst). Wanneer deze coëfficiënt
de waarde 0 bedraagt, is de overeenkomst niet beter dan dat op basis
van toeval te verwachten is en bij
een lagere score (tot minimaal -1)
is de overeenkomst zelfs lager dan
toeval. Zoals eerder aangegeven
wordt een volledige overeenkomst
zelden gevonden omdat o.a.
patiënten eigenschappen tussen
de metingen enigszins aan verandering onderhevig zijn, bijvoorbeeld door toenemende vermoeidheid. Mocht blijken dat met name
de scores van de beoordelaars onderling sterk afwijken dan is het
gewenst deze beoordelaars voorafgaande aan het echte onderzoek
een training aan te bieden op het
juiste gebruik en interpretatie van
het meetinstrument.
Wanneer de meetfouten aanleiding geven tot systematische
(i.p.v. toevallige) afwijkingen
t.o.v. de werkelijkheid dan is
niet de reproduceerbaarheid
maar validiteit in het geding. In
dat geval treedt er vertekening
op (bias in jargon).
C Validiteit. Validiteit geeft

inzicht in de geldigheid van de
uitkomsten van een onderzoek
voor de onderzochte populatie
(interne validiteit) en de populatie waarnaar de uitkomsten
gegeneraliseerd (of geëxtrapo-
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leerd) kunnen worden (externe
validiteit). Externe validiteit
heeft in principe betrekking
op dezelfde categorie patiënten
die onder vergelijkbare omstandigheden verkeren maar die niet
aan het onderzoek hebben deelgenomen. Externe validiteit zegt
daarom iets over de representativiteit van de onderzoekspopulatie.
De resultaten van een onderzoek dat niet in voldoende
mate intern valide is hebben
weinig of geen bewijskracht
omdat zij een systematische
afwijking vertonen van de
werkelijkheid. In dat geval is
er ook geen sprake van externe
validiteit en is een eventuele
reproduceerbaarheid niet relevant meer. Het meetinstrument
geeft in dat laatste geval steeds
dezelfde reproduceerbare afwijkingen. Zo zal een reproduceerbaar maar niet-valide
meetinstrument dat de botdichtheid bepaalt steeds nauwkeurig dezelfde over- of onderschatting van de botdichtheid
geven t.o.v. de werkelijke
waarde.
Bij het bepalen van de validiteit worden verschillende hiërarchische vormen onderscheiden2 De hoogst bereikbare en
belangrijkste vorm wordt
criterium validiteit genoemd.
Hierbij wordt het meetinstrument vergeleken met een gouden standaard, hetzij door deze
gelijktijdig af te nemen (concurrente validiteit) hetzij door
deze af te zetten tegen een
meting die later in de tijd gaat
plaatsvinden (predictive validiteit). De gouden standaard
wordt vertegenwoordigd door
een meetinstrument dat door
het veld (specialisme) op dat
moment als beste wordt
beschouwd en precies hetzelfde meet als dat wat het te
vergelijken meetinstrument
beoogt te meten. Criteriumvaliditeit is gevoelig voor vor36

men van vertekening die veelal berusten op spectrum bias
(de kenmerken van de onderzochte populatie komen niet
overeen met die van de populatie waarnaar de resultaten
geëxtrapoleerd worden), verificatie bias of ‘work-up bias’
(treedt op wanneer patiënten
met een negatieve testuitslag
niet in aanmerking komen
voor de gouden standaard test)
en/of contaminatie bias of
‘review bias’ (voorkennis van
de uitslag van de gouden standaard test beïnvloedt de interpretatie van de nieuwe test).
De belangrijkste maten waarin
criterium validiteit wordt vastgesteld zijn sensitiviteit, specificiteit en likelihood ratio.
Sensitiviteit zegt iets over het
vermogen van een meetinstrument om patiënten met een
bepaalde aandoening (of te
onderzoeken eigenschap)
daadwerkelijk te herkennen
(terecht positief ), terwijl specificiteit informatie geeft over
het vermogen van een test om
patiënten die de aandoening
of eigenschap niet hebben uit
te sluiten (terecht negatief ).
Hieruit volgt dat vrijwel elk
meetinstrument dat vaststelt
of iemand wel of niet een
bepaalde eigenschap bezit
(bijv. ‘wel of niet ziek’, ‘wel
of geen breuk’, ‘wel of geen
koorts’ etc.) ook ten onrechte
patiënten kan classificeren. Dit
wordt aangeduid als onterecht
positief of onterecht negatief.
Een likelihood ratio (LR) verenigt beide maten en geeft
de verhouding weer tussen de
kans op positieve (LR positief )
of negatieve testuitslag (LR
negatief ) bij personen met de
ziekte of eigenschap en een
positieve (LR positief ) of negatieve testuitslag (LR negatief )
bij personen zonder de ziekte
of eigenschap. Daarnaast worden ook de positief en negatief
voorspellende waarden en de
diagnostische odds ratio (DOR)
als maten beschreven.

D Responsiviteit. Dit begrip

heeft betrekking op het vermogen van een meetinstrument
om een klinisch relevante verandering waar te nemen.
Metingen die in de tijd herhaald worden, om bijvoorbeeld het beloop na een interventie inzichtelijk te maken,
moeten gevoelig genoeg zijn
om (ook kleine) verschillen te
kunnen registreren. Metingen
die hiervoor in aanmerking
komen zijn veranderscores
(bijv. meting 1 minus meting
2) en transitiescores. Bij een
transitiescore moet de patiënt
antwoord geven op de vraag
of zijn of haar klachten nu
juist zijn afgenomen, gelijk
gebleven of toegenomen ten
opzichte van voorheen.
Veranderscores zijn het meest
betrouwbaar omdat daarbij
naar de actuele toestand wordt
gevraagd en dus geen beroep
wordt gedaan op het geheugen
van een patiënt.
Om te bepalen wat onder een
betekenisvolle verandering wordt
verstaan wordt gebruik gemaakt
van het begrip klinisch relevante
verandering. De aanwezigheid
of afwezigheid van een klinisch
relevante verandering wordt
bepaald aan de hand van een
extern criterium. Dit wordt ook
wel het minimale klinische relevante verschil (MCID: minimal
clinical important difference) genoemd. Veelal wordt hierbij een
10% verandering, 0,5 standaard
deviatie of 1 punt verschil op
een 7 puntsschaal aangehouden.
Een ‘echte’ verandering wordt
uitgedrukt als de grootte van de
veranderscore bij een klinisch
relevante verandering (signaal),
terwijl hiervan geen sprake is bij
de variabiliteit van veranderscore bij de afwezigheid van een
klinisch relevante verandering
(ruis). Om een en ander inzichtelijk te kunnen maken zijn er
tal van maten beschikbaar die
de grootte van een bepaald effect
beschrijven (effect size) hetzij
met of zonder verdiscontering >>
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van de relevantie van het effect.3
In grote lijnen wordt zo’n effect
size berekend door het gemiddelde verschil van 2 metingen
(voor- en na meting) te delen
door de standaard deviatie van
dit verschil.
E Gebruikersvriendelijkheid.

Dit spreekt voor zich. Een
uitermate goed meetinstrument kan soms te gebruikersonvriendelijk, te arbeidsintensief of te duur zijn waardoor
het niet toepasbaar is voor frequent gebruik in de praktijk.
In de geneeskunde zijn er weinig
meetinstrumenten te vinden die
voldoen aan alle bovengenoemde
criteria. Een meetinstrument dat
voldoet aan een aantal criteria maar

niet precies het bedoelde aspect
of ziekte beoordeelt (generiek
meetinstrument) is doorgaans te
prevaleren boven een meetinstrument dat wel precies het bedoelde
aspect of ziekte (ziektespecifiek
meetinstrument) meet maar
waarvan niet is aangetoond dat
het voldoet aan een of meerdere
van genoemde criteria. Zo zal in
een onderzoek naar de kwaliteit
van leven bij patiënten met chronische rugklachten een betrouwbaar en valide algemeen toepasbaar meetinstrument (bijv. SF 36)
beter voldoen (hoewel niet alle
items even relevant zijn voor de
rugpatiënt) dan een geheel nieuw
ziektespecifiek meetinstrument
waarvan de klinimetrische eigenschappen nog niet zijn vastgesteld. Hieruit mag de conclusie

getrokken worden dat men over
het algemeen er goed aan doet
om terughoudend te zijn met
het ontwikkelen van een nieuw
meetinstrument. Dat geldt zeker
wanneer de beoogde test bedoeld
is om subjectieve kenmerken te
meten.
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Refereeravond 31 oktober 2007
in het Gemini Ziekenhuis te Den Helder
Op 31 oktober jl. werd in het Gemini Ziekenhuis te Den Helder
een refereeravond gehouden. Het was de eerste keer dat deze avond
werd georganiseerd door de gipsverbandmeesters van Den Helder.
Sinds enkele jaren worden refereeravonden georganiseerd in Noord
Holland.
Twee maal per jaar wordt, iedere keer door een ander ziekenhuis,
een avond voorbereid. Het organiserende ziekenhuis bepaald zelf
de invulling van deze avond.
Deelnemende ziekenhuizen zijn: Medisch Centrum Alkmaar,
Westfries Gasthuis Hoorn. Zaans Medisch Centrum, Kenemer
Gasthuis Haarlem, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Waterland
Ziekenhuis Purmerend en het Gemini Ziekenhuis Den Helder.
De opkomst tijdens de avonden is altijd goed te noemen.
Deze avond waren er 21 belangstellenden. Omdat de voorgaande
refereeravond grotendeels een theoretische invulling hadden, hebben
we in het Gemini gekozen voor ook een stukje praktijk.
De avond werd gesponsord door BSN-medical die geregeld heeft
dat de tweede spreker naar Den Helder is gekomen.
De avond werd begonnen met een presentatie van J.E. Brouwers,
orthopedisch chirurg over ESWT, Extracorporeal ShockWave
Therapy. Kort gezegd ShockWave Therapie.
Sinds twee jaar worden patiënten in ons ziekenhuis m.b.v. deze
methode behandeld. Wat voor klachten hebben deze patiënten?
Veelal chronische pijn vaak veroorzaakt door ontstekingen of verkalkingen van pezen of van de slijmbeurs. Ook verkrampte spieren
of spierknopen (trigger points) kunnen veel pijn veroorzaken.
Waarvoor wordt de ESWT-methode in ons ziekenhuis zoal
gebruikt: epicondylitis lateralis, achillodynie, fasciïtis plantaris
en andere vormen van tendinitis.

Veel patiënten die behandeld worden aan een achillodynie en
fasciïtis plantaris worden nabehandeld met een castverband.
Nadat de diagnose door de orthopedisch chirurg is gesteld wordt
de patiënt doorverwezen naar de ortho-fysiotherapeut. Dit omdat
de behandeling wordt vooraf gegaan door instructies over het rekken
van de aangedane spiergroep. De behandeling wordt uitgevoerd op
de functieafdeling door één van de ortho-fysiotherapeuten .
Wat houdt ESWT in:
Allereerst lokaliseert de ortho-fysiotherapeut het pijngebied.
Er wordt tevens een echografisch onderzoek gedaan om diepte
en grootte van de afwijking te bepalen. Nadat de exacte plek is
bepaald, wordt het pijngebied behandeld d.m.v. ESWT. Hierbij
worden korte ShockWave-impulsen gegeven, tot 1000 impulsen.
Deze hoogenergetische akoestische impulsen verbeteren de stofwisseling in het pijn gebied en de bloedcirculatie. Ze stimuleren
op die manier de aanwezige herstelmechanismen van het lichaam.
Met andere woorden, ESWT heeft alles te maken met het activeren
van de eigen genezingskracht van het lichaam.
Wat is het voordeel van ESWT:
● Behandeling zonder (chirurgische) ingreep of geneesmiddel.
● Kortdurende behandeling ( 5 tot 10 minuten per sessie).
● Uitstekend therapiesucces na slechts 2 tot 4 behandelingen.
● Behandeling van de oorzaak in plaats van de symptomen.
● Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit.
● Weinig bijwerkingen. Wel kan direct na de behandeling een
lichte roodheid of zwelling ontstaan.
>>
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Na een korte pauze met soep en broodjes en intercollegiale contacten
werd de avond vervolgd met een presentatie van Axel A. Wierzimok.
Axel is een Duitse collega die een eigen methode heeft ontwikkeld
om polyestercastverband aan te leggen , het MOK-cast.
Het cast dat wordt aangelegd is rigide waar het moet en flexibel
waar het kan.
Hierdoor is het cast heel dun en kan met een fractie van de normale hoeveelheid worden gewerkt. In het ziekenhuis in Duitsland
waar Axel jarenlang heeft gewerkt worden alle patiënten m.b.v.
deze methode behandeld.
Axel heeft allerlei castproducten uitgeprobeerd en geeft tijdens de
presentatie aan dat de MOK-cast techniek alleen kan worden uitgevoerd met Delta Cast Conformable (DCC) van BSN-medical.
Dit omdat DCC unieke eigenschappen heeft die alle andere materialen niet hebben. Het is een polyester materiaal waardoor je kan
spelen met de rigiditeit, hoe meer lagen hoe rigider de cast. Het is
siliconenvrij waardoor er een goede laminatie plaatsvindt en een
grote stabiliteit met weinig materiaal.
Axel gebruikt alleen nog maar DCC en dat voor iedere indicatie!
Primair krijgen patiënten op de SEH een DCC-applicatie aangelegd die gedurende de hele behandeling kan worden gebruikt.
Bijna alle applicaties zijn afneembaar en daardoor aan te passen
aan wisselende omstandigheden tijdens de behandeling.

Na de presentatie heeft Axel op de gipskamer gedemonstreerd hoe
hij met de MOK-cast techniek werkt. Zelfs reposities zijn mogelijk
m.b.v. DCC!
Wat opvalt is dat applicaties steeds kleiner worden! Ook grote casten
kunnen aan gepast worden, wat niet meer nodig is wordt er afgeknipt
en de rest hergebruikt.
Wat zijn de voordelen van de MOK-cast methode:
● Kostenbesparend, want één applicatie nodig voor de hele
behandeling. En veel minder materiaal nodig tijdens het
aanleggen.
● Alles kan geknipt worden, daardoor vooral voor kinderen
erg patiëntvriendelijk
● Geen verschillende materialen meer nodig, alleen DCC
volstaat.
● Functioneel inzetbaar, Axel heeft voor veel sporters
applicaties gemaakt die tijdens wedstrijden gedragen
werden (bijv: David Beckham!)
Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan eens op www.mokcast.com
De avond werd besloten met het uitreiken van een certificaat en
een hapje en een drankje.

Kleur
dinsdag 19 februari 2008
Als ik wakker schrik van de schrille
voordeurbel heb ik geen benul
waar ik ben. Ben op de bank in
slaap gevallen, na een hapje boerenkool wat ik uit de vriezer heb
opgewarmd. Op de stoep staat
een busje van schiphol met mijn
koffertje. Gelukkig dan kan ik
tenminste aan de was beginnen.
Ik voel me zo volkomen brak en
doelloos, zo gaar als een klontje
ga ik even later maar weer ’es
douchen. Het water wat hier uit
de kraan komt kun je drinken en
is warm. Gelukkig hadden we na
een paar dagen door waar al die
38

knoppen voor waren en hadden
we in onze kamers ook een warme
douche, Bangladesh.
Veertien uur vliegen, 2 keer 3 uur
in de achterbak van een jeep en
2 uur varen hier vandaan ben ik
geweest. Een andere wereld waar
sinds de uitvinding van het wiel
en de breinaald de klok heeft stil
gestaan. Te gast bij de Aloshika
Foundation for Health
Development, www.aloshika.nl .
Een organisatie die met sponsorgeld scholen bouwt en doet aan
health education.
>>
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Ik zelf ben sinds een paar jaar
“relatie” beheerder van Medical
Checks for Children,
www.medicalchecksforchildren.org
en nu ben ik voor het eerst ook
mee geweest.
’s Nachts, in mijn slaap, komen
nog steeds mensen langs om datgene wat aan multi vitaminen over
is op te halen. Ik heb het er maar
druk mee.
Wat wij als stichting doen??
Wij zijn een 100 % non profit
organisatie en komen op uitnodiging met een team in 1 week
een heleboel kindertjes nakijken.
Nu 764, waarvan 44 % tussen
de 0 en 5 jaar, onze doelgroep!
Nakijken?
Wegen en meten -station 2-,
moeder gaat met baby op de weegschaal, vervolgens wordt moeder
gewogen, het verschil is het gewicht
van het kind. Een moeder ging
vervolgens ook onder de meetlat,
volkomen logisch dat als je samen
gewogen wordt dat je lengte dan
ook goed is als je met het kind in
je armen onder de meetlat staat.

Bij het prikken in de vingertjes,
voor het bepalen van het Hb
–station 3-, viel me op wat een
koude handjes iedereen heeft.
Om naar de dokter te gaan zijn
alle kinderen flink geschrobt en
in hun mooiste jurkje gestopt.
Gelukkige, blozende kindertjes
met glanzende ogen die mij aanstaren omdat ze nog nooit zo’n
bleekscheet hebben gezien. Ze
zijn beslist niet bang en kijken
aandachtig als ik in hun vinger
prik; sommigen schrikken van
de druppel bloed, maar over het
algemeen geen drama’s. De health
workers van Aloshika hebben scholing gehad over wat wij komen
doen en helpen bij het vertalen
en pleisters plakken, wat niet
iedereen zomaar onder de knie
heeft. Hebben deze mensen überhaupt ooit een pleister gezien??
Met deze gegevens gaat het kind
naar de dokter –station 4-, die
heel basaal het kind nakijkt. De
artsen van het Maria ziekenhuis
kijken mee en leren een anamnese afnemen, iets wat kennelijk
hier niet in de cultuur hoort. Aan
de hand van de anamnese en het
onderzoek kun je een diagnose
stellen en beleid bepalen. Bij de
apotheek -station 5-, zijn veel
kindertjes ontwormd, eten daar
gelijk hun pil, en krijgen ijzer of
multi vitaminen al dan niet met
vitamine C. Jongens jullie moeten groeien, spelen en gezonde
kindertjes worden.
Het team waar we mee gekomen
zijn is geweldig, qua samenstelling een overkill aan eigenwijze
mensen die allemaal gewend zijn
om hard te werken en naast het
werken ook heel gezellig zijn.

Getver, het is reuze afzien om na
zo’n gezellige, hechte belevenis
weer eenzaam je mand in te
kruipen. Om 4 uur ’s nachts
ben ik klaarwakker en stop de
wasmachine nog een keertje vol.
Na een kop thee en wat lezen zak
ik weer in een onrustige droom.
Ik ben wel thuis in mijn eigen
bed, maar in mijn dromen ben
ik nog in dat prachtige land.
Bijna alle ochtenden hebben we
gewandeld, de zon op zien komen,
die als een vette oranje pompoen,
glimmend over de rijstvelden, een
warme dag aankondigt. Het is daar
nu voorjaar en de rijstplantjes zijn
uitgezet over de velden. Van horizon tot horizon zie je groene velden
met rijst. Met enorme pompen
houden ze de velden nat. Men
wordt nu wakker en gaat een
vuurtje maken om water te koken
voor thee met veel suiker. Velen
groeten ons, lopen een stukje
mee of zijn bezig met wassen.

Trouwe vriendin Jet haalt me op
van schiphol, en verteld tijdens
de autorit naar huis dat ze hard
heeft gewerkt om de krokussen
uit de grond te stampen voor mijn
thuiskomst. Een zielig grasstrookje
tussen het asfalt, waar ze wat kleur
geven aan ons bestaan hier in het
westen.

Bijna iedere ochtend passeren we Margreet Luger.
een man met fiets, achterop heeft margreet@medicalchecks
forchildren.nl
hij een enorme mand verse vis,
hoelang is hij al onderweg?, waar
gaat hij heen? Bedrijvige mensjes,
kijken naar die rare blanken die zomaar zonder doel wat rondlopen.
Waar je ook ter wereld komt is
bepalend voor je levenswandel,
de horizon van je wereldbeeld.
Als ik vertel aan mensen daar dat
hier in het westen ook mensen
op straat wonen en geen geld
hebben om de dokter te betalen
begrijpen ze daar helemaal niets
van. Als je blank bent ben je rijk,
maar zo werkt het dus helaas niet.
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Iets heel anders
Op de afdeling neurochirurgie is Els, een jonge vrouw van 22 jaar,
opgenomen. Zij heeft vijf weken geleden een ernstig auto- ongeluk
gehad. Als gevolg van intracraniële zwelling heeft men een decompressie craniotomie verricht. De botlap is verwijderd en de hoofdhuid is weer gesloten. Deze botlap wordt over een paar weken
teruggeplaatst als de intracraniële druk goed blijft. Tijdens het
revalideren is Els al een paar keer gevallen. De neurochirurg wil
graag een bescherming van de craniotomie.
Els komt in een rolstoel op de gipskamer in gezelschap van haar
beide ouders.
Uit de anamnese worden de volgende doelen in kaart gebracht:
● De craniotomie wordt beschermd
● De “helm” moet geen druk geven op de craniotomie
● De “helm” is afneembaar
● De “helm” is zodanig dat de patiënt het accepteert
Uit de anamnese blijkt dat Els en haar ouders het doel van de behandeling begrijpen en ondersteunen. Zij kiest voor een paarse kleur.
Aanvullend onderzoek:
De craniotomie is aan de rechter temporale kant uitgevoerd.
De verwijderde botlap is 10 x 8 cm waarbij een holte van maximaal
3 cm diep is ontstaan.

contouren van de schedel

symmetrie van de schedel is
hersteld
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Uitvoering
Eerst wordt de holte opgevuld met watten zodat de vorm correspondeert met de linkerkant. De vorm van de schedel is nu weer
symmetrisch. Vervolgens wordt een badstofkous aangelegd en glad
afgeplakt. Met 1 rol polyester wordt de helm gemaakt waarbij de
meeste lagen over het operatiegebied lopen. De randen van de kous
worden omgeslagen. Bij de oren wordt het cast iets uitgebogen
Evaluatie
De helm is symmetrisch van vorm en ziet er meer uit als een paars
bolhoedje. Na het uitharden blijkt de helm makkelijk afneembaar.
De helm is ter plaatse van de craniotomie voldoende hard en geeft
bescherming. Els en haar ouders zijn tevreden over het uiteindelijke
resultaat.
Het maken van de helm is ongewoon en vaktechnisch is het geen
moeilijke klus. De grootste uitdaging is eigenlijk om samen met
de patiënt (en ouders) te komen tot een aanvaardbare en waardige
oplossing.
Gipsverbandmeesters Erasmus MC Rotterdam

badstofkous afgeplakt
(puntje is later nog weggewerkt)

eindresultaat

