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Van de redactie
Afgelopen zomer hebben wij ons
niet hoeven te vervelen voor wat
betreft het sportaanbod dat via
diverse media tot ons kwam. De
grote sportevenementen zoals de
Olympische- en Paralympische
spelen, het Europees kampioenschap voetbal en ook de jaarlijks
terugkerende kampioenschappen
zijn afgesloten. Inmiddels zijn de
clubcompetities van diverse takken van sport weer opgestart,
behalve voor die sporters die
langdurig geblesseerd zijn
geraakt. Alvorens u het een en
ander over de inhoud van het
blad te vertellen wil ik u meedelen dat wij zeer verheugd zijn
met de toezegging van Miranda
Philips, gipsverbandmeester in
het UMCG, ons team van de
redactiecommissie te willen
versterken. Niettemin wil ik
toch weer een oproep doen aan
gipsend Nederland, dat mocht u
nog tijd over hebben en iets voor
de vereniging willen betekenen,
grijp dan nu de kans en wordt
lid van onze redactiecommissie.
Kopij kunnen we natuurlijk
altijd wel gebruiken.

Jan Maarten Heideman, marathonschaatser en bekend van
onder anderen de klapschaats
werd geïnterviewd door Arjan
Harsevoort en verteld hoe het
hem verging nadat, tijdens een
val, een concollega zijn peroneus
longus doorsneed.

Henk van der Hoeven, orthopedisch chirurg in het st. Antonius
Ziekenhuis te Nieuwegein,
trakteerde ons op een leerzaam
en verhelderend artikel over de
werpschouder. Dit is een blessure
die vaak voorkomt bij bovenhandse sporters. Te denken valt
aan de beoefenaars van tennis,
speerwerpen, honkbal en andere
balsporten. Enerzijds is de
schouder het meest beweeglijke
gewricht van het lichaam en laat

We hebben Fleur Pieterse bereid
gevonden om verslag te doen
over haar belevingen tijdens haar
deelname aan de Paralympics.
Fleur maakt deel uit van het
Olympisch rolstoelbasketbalteam en kort voor haar vertrek
raakte ze geblesseerd. Het is verbazingwekkend en bewonderenswaardig te vernemen met welk
elan deze mensen met hun
sport omgaan. Heel wat uren
trainingsarbeid en internationale

door zijn anatomische bouw veel
bewegingen van de arm toe.
Anderzijds wordt in de sport
vaak kracht en stabiliteit
gevraagd. Dit evenwicht wordt
niet zelden overschreden en kan

Sportletsels?
Sporten met een letsel!
leiden tot schouderblessures
waarover bovengenoemde auteur
u voor wat betreft de biomechanische aspecten, pathogenese,
klinische verschijnselen en de
behandelingsmogelijkheden uitgebreid zal informeren.
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Open uitgave

wedstrijden gingen vooraf aan
dit evenement en dat alles voor
één doel: een medaille in Beijing.
Erg jammer dat ook deze
Paralympics onderbelicht zijn
gebleven in de media.

We zien de laatste jaren een toename van achillespeesrupturen,
waarvan bekend is dat 75% ontstaat tijdens het sporten. Yasmin
van Benthem, arts-assistent chirurgie, beschrijft in haar artikel
een onderzoek naar vroegtijdig
mobiliseren bij achillespeesrupturen. Hierin wordt beweerd dat
vroegtijdig mobiliseren peesgenezing versterkt en dat dit een
belangrijke factor is in het verbeteren van het eindresultaat bij
zowel chirurgische als conservatieve behandeling.
Tiny Smid en Ben Overbeek,
beide orthopedisch instrumentmakers, vertellen in hun artikel
hoe zij omgaan met vragen van
sporters met een onderbeenamputatie. Belangrijk hierbij is om
de mogelijkheden en materialen
af te stemmen op de vraag van de
sporter en zijn/haar trainer en de
soort sport die deze beoefend.

“Maggot debridement Therapy in
Surgery” van Pascal Steenvoorde,
chirurg in het Rijnland ziekenhuis. Het proefschrift bestaat uit
verschillende deelstudies waarin
hij onderzoek heeft gedaan naar
ondermeer indicaties en contraindicaties, complicaties en veiligheid en de meest geschikte aanbrengtechniek.
Dr. Boudewijn Kollen, epidemioloog, schreef zijn artikel over de
“ins en outs”van evidence-based
medicine en het probeert u aan
te moedigen dit concept en de
daarbij behorende denkwijze
zich eigen te maken.
Drs. Joost Colaris licht al vast
een tipje van de sluier op in zijn
preview van een groot multicenter prospectief onderzoek
naar fractura Antebrachii. Met
de resultaten van deze studie
hopen de onderzoekers richtlijnen te kunnen ontwikkelen
voor de optimale behandeling
van het kind met een dergelijke
fractuur.
Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de redactie,
Cor Gersen

Een totaal andere tak van sport is
de wondzorg. Joop Rosier, journalist, beschrijft het proefschrift
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Henk van der Hoeven

De werpschouder
De schouder is het meest bewegelijke gewricht van het menselijk lichaam. Door zijn vele graden van bewegingsvrijheid staat het schoudergewricht de arm toe in vele richtingen te bewegen en de hand in elke gewenste positie
te krijgen. De bijzondere anatomische bouw van de schouder zorgt enerzijds voor maximale bewegelijkheid maar
anderzijds voor een verhoogde kans op afwijkingen door het wankele evenwicht tussen mobiliteit en stabiliteit.
In de Engelstalige literatuur wordt er ook wel gesproken over het zogenaamde “thrower’s dilemma”. Schouderblessures komen vaak voor bij bovenhandse sporters. Door veelvuldig een abducerende en exoroterende beweging
te maken in het schoudergewricht worden de grenzen van de belastbaarheid van de schouder vaak bereikt en
niet zelden overschreden. Veel voorkomende afwijkingen die hierdoor ontstaan worden gekenmerkt door een
mengbeeld van impingement (postero-superieur) en instabiliteit. In het onderhavige artikel worden diverse
aspecten van het ontstaan van deze schouderblessure bij bovenhandse sporters behandeld. Achtereenvolgens zullen,
biomechanische aspecten, pathogenese, klinische verschijnselen en behandelingsmogelijkheden worden besproken.
Biomechanische aspecten

De schouder is het meest bewegelijke gewricht van het menselijke
lichaam. Het wordt gevormd
door 4 botstructuren: humerus,
scapula, clavicula en thoraxwand.
Deze botstructuren zijn aan
elkaar verbonden door spieren
en/of kapsels. Rond de schouder
kunnen verschillende spiergroepen worden onderscheiden:
1) intrinsieke schoudermusculatuur (supra/infraspinatus, subscapularis, teres minor)
2) extrinsieke schoudermusculatuur (deltoideus, biceps, triceps)
3) scapula stabilisatoren (trapezius,rhomboideus,levator scapulae, serratus anterior)
De intrinsieke schouderspieren
(rotator cuff ) spelen een belangrijke rol bij het centreren van de
humeruskop bij bewegen van
de arm. Door de oriëntatie ten
opzichte van het glenoid treden
er gedurende de abductie en
rotatie van de arm compressie
krachten op, waardoor de kop
van de humerus gecentreerd
blijft in het glenoid. Dit kan
alleen werken als de scapula
ritmisch meebeweegt met de
humeruskop, waardoor het glenoid een stabiele basis blijft voor
het caput humeri. Bij dit mechanisme speelt de koppelwerking
tussen de verschillende scapulastabilisatoren een belangrijke rol.
Vooral de functie van de trapezius
ascendens en serratus anterior
spelen hierbij een belangrijke rol.

Gedurende de complexe werpbeweging, die gekenmerkt wordt
door abductie en een positie van
maximale exorotatie, is een nauwkeurige samenwerking tussen de
verschillende spiergroepen noodzakelijk. Behalve de dynamische
stabiliserende werking van de
musculatuur zijn er ook statische
stabilisatoren zoals de concaviteit
van het glenoid, waarbij het
labrum glenoidale een essentiële
rol vervult. De belangrijkste passieve stabilisatie van de schouder
wordt echter verkregen door het
capsulo-ligamentaire complex
van de schouder. De functie van
de ligamenten met betrekking
tot stabilisering worden belangrijker naarmate de eindfase van
een bewegingstraject wordt
bereikt. Beschadigingen aan
dit deel van het ligament zal dus
leiden tot een instabiliteit van de
schouder.
Bij de werpbeweging zullen alle
onderdelen van de schouder in
optimale conditie moeten zijn.
Om maximale energie te kunnen
genereren moet de schouder
gezien worden als een onderdeel
van een kinetische keten.
Alle onderdelen van deze keten
(been, heup, romp, schouder,
elleboog, pols) leveren een deel
van de benodigde energie en
kracht.
Uit onderzoek is gebleken dat
bij de tennisserve 50% van de
kracht en energie opgewekt
wordt uit de romprotatie.[ 3]
Dysfunctie van een der onder6

delen van de keten (bijvoorbeeld
knieklachten) leidt er toe dat meer
energie moet worden opgebracht
in de distale delen van de keten
(catch-up fenomeen), wat een
verhoogde kans op blessures geeft.
De serve of werpbeweging
bestaat uit verschillende fases:
wind-up, early cocking, late
cocking, acceleration en follow
through (deceleration).
De meest schadelijke fases zijn
de late cocking positie en de
acceleratiefase. Hierbij ontstaan
grote compressie krachten op
het schoudergewricht (600N).
Tijdens de acceleratie waarbij
versnelling van de arm gemeten
is tot 7000 graden/seconde,
treden eveneens grote torsiekrachten op (>65 Nm) die de
fysiologische grenzen van het
capsulo-ligamentaire systeem
overschrijden. [4]

Pathosfysiologie

In het geval dat de schouder
belast wordt met krachten die
buiten het fysiologische bereik
vallen, wordt de kans op het ontwikkelen van schouderblessures
groter. Uit de literatuur blijkt dat
er discussie is over het ontstaansmechanisme van schouderblessures bij bovenhandse sporters.
Jobe [5] veronderstelt dat door
veelvuldige abductie-exorotatie
en beschadiging en rek optreedt
van het voorste kapsel. Dit leidt
tot subtiele instabiliteit en een
beeld van postero-superieur
impingement, een specifieke
blessure bij bovenhandse sport.
Walch [6] vond echter geen
relatie tussen instabiliteit en
postero-superieur impingement.
Burkhart [1] ontwikkelde een
theorie voor het ontstaan van
>>

Fig 1a. In normale toestand is het achterste deel van het IGHL (post. IGHL)

ontspannen bij abductie en exorotatie. Het caput humeri blijft gecentreerd
ten opzichte van het cavum glenoidale.

Fig 1b. Bij een contract posterior IGHL wordt de humeruskop naar superieur

en posterior gedwongen, waardoor het rotatie centrum ook in die richting
verschuift (zwarte pijl)..
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Tabel I. Postero-superieur impingement
Gevolgen postero-superieure shift humeruskop.

1) meer exorotatie mogelijkheid tuberculum majus ➛ hyper exorotatie
2) relaxatie anterieure kapsel

3) pathologisch contact cuff / superieure labrum

schouderblessures die logisch
lijkt en ook toepasbaar is in de
praktijk. Zijn onderzoek verondersteld dat door het veelvuldig
werpen een verkorting en verdikking ontstaat van het achterste
kapsel van de schouder (Fig.1)

➛ pseudo instabiliteit
➛ SLAP laesie
➛ partiële cuff laesie

aandoeningen. Er worden 3 types
scapula dysfuncties beschreven.
Een veel voorkomend patroon
van scapula dyskinesie kenmerkt
zich door een prominerende
mediale rand van de scapula
(Fig 2. ).

Klinisch uit dit zich in een vermindering van de endorotatie
van de schouder. De gevolgen
van dit fenomeen worden weergegeven in Tabel 1.
Hoewel deze theorie logisch lijkt,
blijft er discussie bestaan of deze
opeenvolging van afwijkingen
Fig 2. Type 2 scapula dyskinesis
veroorzaakt wordt door alleen
met prominerende mediale scapula
een strak achterste kapsel of dat
er een insufficiëntie van het voor- bij patiënt met multidirectionele
instabiliteit rechter schouder.
ste kapsel aan ten grondslag ligt
(2). Wellicht speelt een contractuur van de infraspinatus hierbij KLINISCHE
ook een rol.
VERSCHIJNSELEN
Naast bovengenoemde aspecten
speelt ook de functie van de scapula een belangrijke rol bij het
uitvoeren van de werpbeweging.
Kibler (7) was een van de eersten
die dit onderkende en in verband
bracht met disfunctioneren van
de werpschouder. De functie van
de scapula is het verzorgen van
een stabiele basis voor de humeruskop tijdens de gehele werpbeweging. Hiervoor moet de
scapula in staat zijn zonder problemen langs de thoraxwand te
glijden (protractie en retractie),
evenals rotatie in het transversale
vlak, waarbij elevatie van het
acromion bewerkstelligd wordt.
Een goede koppelwerking tussen
verschillende spiergroepen die aan
de scapula hechten zijn essentieel
voor een goed bewegingsritme
van de scapula. Stoornissen in het
bewegingspatroon van de scapula
zijn vaak al herkenbaar in een
vroeg stadium van schouder-

Anamnese / lichamelijk
onderzoek.

De werpers schouder kenmerkt
zich over het algemeen door een
sluipend begin van de klachten.
De sporter ervaart vage pijnklachten in de schouder en
merkt een vermindering van
explosiviteit en uithoudingsvermogen. Vaak is er ook een
gevoel van stijfheid bij het
ingooien die na enige tijd weer
verdwijnt. Dit gevoel van stijfheid kan in de loop van de
tijd toenemen in ernst. Soms
herinnert de sporter zich een
acuut moment tijdens de gooi
beweging waarbij er een plotselinge pijn ontstaan is in de schouder. De pijn wordt meestal aan
de achterzijde van de schouder
aangegeven. Vooral in de positie
van abductie en exorotatie
ervaart de werper herkenbare
pijn. Aanvankelijk is dit alleen
tijdens de late cocking fase van

de werpbeweging. Later treedt de
pijn ook op bij de overige bovenhandse posities. In het verloop
van de aandoening kunnen er
ook gevoelens van instabiliteit
optreden en kunnen kliksensaties
in de schouder gevoeld worden.
Nachtelijke pijn wordt in een
laat stadium van de aandoening
gezien en berust vooral op de
tendinopathie van de supraspinatus. Op een gegeven moment
ontwikkelt de werper het zogenaamde “dode arm gevoel”. Dit
kenmerkt zich door een verlies
van controle over de werparm
tijdens de abductie en exorotatie
beweging van de arm, waardoor
de werpbeweging niet goed meer
kan worden uitgevoerd.
Soms heeft de sporter een gevoel
van subluxaties in de schouder.
De klinische presentatie van het
postero-superieur impingement
syndroom is vaak aspecifiek. Bij
het lichamelijk onderzoek moet
gelet worden op de stand van de
schouder. Bekend is dat aan de
dominante werparm de scapula
een lagere positie inneemt dan
de contralaterale zijde (Fig. 3) .
De stand van de scapula wordt
beoordeeld door het aangeven
van de positie van de inferieure
punt van de scapula.

De schouder toont gewoonlijk
een normale actieve functie.
Het passieve onderzoek van de
mobiliteit laat vaak een toename
zien van de exorotatie in 90 graden abductie. Vaak is er een
afname van de endorotatie
mogelijkheid (Fig 4.).

Fig. 4a

Fig. 4b
Fig. 4. In zijligging, waarbij de

scapula gefixeerd ligt, wordt de

schouder passief geëndoroteerd.

Aan de niet werparm wordt een

ruime endorotatie gevonden (a).

Aan de rechter arm (werparm) is

er sprake van een forse beperking

van de endorotatie (b).

Fig 3. De rechter schouder vertoont

een duidelijk lagere stand dan de lin-

kerschouder. Dit ontstaat door een

combinatie van translatie en rotatie

van de scapula en hyperlaxiteit van
het kapsel (drooping shoulder).

Tevens wordt gekeken naar de
aanwezigheid van spieratrofie
(bijv. laesie N. suprascapularis
leidt tot atrofie M. infraspinatus).
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Bij het schouderonderzoek dienen
de testen om onderscheid te kunnen maken tussen een beeld dat
het best past bij een impingement
of bij een instabiliteit. Niet zelden
is er sprake van een combinatie
van beiden. Het is een goede
gewoonte verschillende testen
te gebruiken om een goede diagnose te kunnen geven. Er zijn
een aantal testen ontwikkeld
voor het detecteren van een letsel
aan het bicepsanker. Een hiervan
is de cross body test volgens
O’Brien. Deze wordt als sensitief
beschreven voor de anterieur
>>

in dit

gelocaliseerde vorm van SLAP
laesie (8). Tevens dienen de
instabiliteit testen verricht te
worden, zoals de apprehension
test en relocatie test. Opvallend
is dat de pijn die aangegeven
wordt bij de relocatie test (meestal posterior aangegeven door de
patiënt) en die verdwijnt bij het
reloceren van de humeruskop
vaak wijst op een aandoening
van het postero-superieure
labrum.(8)
Ook wordt wel de zogenaamde
“thrower’s test” gebruikt.
De sporter ervaart zijn pijn als
in de cocking positie, weerstand
gegeven wordt tegen endorotatie
van de schouder.
Men dient zich te realiseren dat
alle testen aspecifiek zijn en geen
hoge specificiteit of sensitiviteit
hebben. Wel kunnen deze testen
richting geven aan een werkdiagnose
Beeldvormende
technieken

Aangezien het klinische beeld,
zeker in het begin stadium nogal
aspecifiek kan zijn, zal de orthopedisch chirurg veelal gebruik
maken van radiologische beeldvorming. Röntgenopnames vertonen over het algemeen geen
afwijkingen. Echografie geeft
informatie over de cuff, maar
speelt geen rol bij het beoordelen
van instabiliteit of aandoeningen
van het bicepsanker.
Het meest betrouwbare onderzoek bij dit klachten patroon is
een MRI met intra-articulaire
toediening van Gadolineum
(een magneetcontrast middel).
Hiermee kunnen zowel de ossale
structuren, rotator cuff, bicepspees, labrum en capsulo-ligamentaire complex uitstekend
in beeld worden gebracht.
De betrouwbaarheid van deze
onderzoeksmethode ligt rond de
90-95 % voor het aantonen van
laesies aan het labrum, kapsel en
rotator cuff.
Het typische MRI beeld dat
gezien wordt bij het posterosuperieure impingement, is een
contrastophoping ter hoogte van

Verband

het biceps anker en een aan de
articulaire zijde gelokaliseerde
partiële cuff laesie (Fig. 5).

In sommige gevallen lukt het
niet om en sluitende diagnose te
maken en kan de orthopedisch
chirurg overwegen een diagnostische arthroscopie van de schouder te verrichten om tot een uiteindelijke diagnose te komen.
Therapeutische
mogelijkheden

Het belangrijkste aspect van de
behandeling is vroege herkenning
van het klachtenpatroon en het
opsporen van risicogroepen. Het
voorkomen van de aandoening is
eenvoudiger dan het behandelen
van de afwijking met een operatie.
Belangrijk is de screening van
bovenhandse sporters op het
bestaan van scapula diskinesiëen
en het opsporen van capsulaire
beperkingen met name endorotatie en het eventuele bestaan van
instabiliteitpatronen. Indien de
afwijking in een vroeg stadium
herkend wordt, is een sportfysiotherapeutisch programma van
keten oefeningen volgens Kibler,
in combinatie met verbetering
van de scapula functie (inclusief
versterkende oefentherapie) vaak
voldoende om de klachten te
bestrijden. Dit dient gecombineerd te worden met specifieke
rekoefeningen van het dorsale
kapsel (de zogenaamde sleeper
stretches). Vooral bij jonge bovenhandse sporters is dit regime voldoende om progressie te voorkomen en het sportniveau te
behouden. In relatief korte tijd
kan een verkorting van het achterste kapsel worden opgeheven,
waarna de kinematiek van de
schouder kan herstellen.
8

Fig 5. De MRI toont contrastlekkage in het superieure labrum (witte pijl) en een

partiële cuff laesie van de supraspinatus (zwarte pijl). Het middelste plaatje

toont een losliggend bovenste labrum bij arthroscopie. Het rechter plaatje toont

een stabiele fixatie van het labrum met hechtingen aan het bovenste glenoid.

Helaas komt het voor dat het
beeld evolueert tot een volledig
klinsch beeld van de posterosuperieure impingement met
de ontwikkeling van een SLAP
laesie. In deze gevallen is een
operatieve fixatie van het superieure labrum de enige optie om
de klachten te bestrijden. In de
literatuur wordt bij een groep
pitchers een succes percentage
aangegeven van 77 – 88 %,
waarbij terugkeer naar sportniveau als uitgangspunt dient
(1,9,10,11).
Bij de ingreep wordt onder
arthroscopische controle het
losgelaten labrum opnieuw
gefixeerd aan het bovenste
glenoid door middel van 2 of
meer botankers met hechtingen.
Hiermee kan over het algemeen
een goede fixatie van het bicepsanker worden verkregen (Fig. 5).
Het postoperatieve protocol
wordt de eerste 4-6 weken
bepaald door weefsel herstel en
het vastgroeien van het labrum
aan het glenoid. In dit stadium
kan de schouder geleid actief
bewogen in een bewegingskwadrant van 0-90 graden anteflexie
en abductie. Exorotatie is toegestaan tussen 0-30 graden. Tevens
kan uiteraard al begonnen worden
met oefeningen ter versterking
van de gehele bewegingsketen
(bijvoorbeeld extensie van de
contralaterale heup, spierversterking romp en scapula musculatuur). In het volgende stadium
is volledige functie mogelijk en
een progressief spierversterkend

oefenprogramma wordt gestart.
Na 4 maanden worden bovenhandse en sportspecifieke oefeningen geïntroduceerd.
Isokinetische test apparatuur
kan in dit stadium gebruikt
worden om de therapie te evalueren. Met vier maanden dient
de endorotatie/ exorotatie ratio
(100 / 60-70%) genormaliseerd
te zijn en de kracht dient minimaal sterker te zijn dan aan de
niet-dominante arm. Met 6 maanden kan de sporter beginnen met
een volledig bovenhands oefenprogramma. Na 7-9 maanden
is de sporter in principe weer
gereed voor competitieve sport.
Conclusie

De bovenhandse atleet is gevoelig
voor het ontwikkelen van schouderblessures. Het optreden van
het postero-superieur impingement syndroom, cq. SLAP laesie
heeft een biomechanische verklaring zoals in dit artikel duidelijk gemaakt. Deze theorie is in
de praktijk zeer bruikbaar, aangezien de beschreven symptomen
en klinische verschijnselen veelvuldig gezien worden bij deze
patiënten groep. Tevens geeft
het aanknopingspunten voor
zowel conservatieve als operatieve behandeling. Een vroege
herkenning van deze klinische
entiteit geeft de mogelijkheid
de voortgang van het klinisch
beeld te doorbreken en zodoende
operatieve behandeling te voorkomen.

>>
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Arjan Harsevoort

Interview met Jan Maarten Heideman
Wie via google de naam van Jan Maarten Heideman intypt, ziet
niet alleen welke schaatscarrière hij gemaakt heeft, maar stuit ook op
zijn drang naar vernieuwing.
Zijn reeks experimenten en vernieuwingen binnen de schaatssport
zijn bijna even indrukwekkend als zijn opzienbarend aantal zeges.
Hij is dè man van de klapschaats, de klapskeeler, de carveschaats,
het wisselpal, het haaienvinnenpak en de 3D-schaats. “Heideman is
trendsetter in een sport van trendvolgers en heeft het niveau van deze
sport een enorme push gegeven”, schreven journalisten. Schaatsers
roemen zijn compleetheid en zijn vakmatige benadering. Tot 1997
combineerde hij het lange baan schaatsen -waar hij in de subtop
schaatste- met de marathon. In 1997 eindigde hij voorin bij de
elfstedentocht.
Jan Maarten is winnaar van 71 kunstijsmarathons op het hoogste
niveau, hij won 5 keer de KNSB-cup en de Essentcup meerdere
malen, hij werd Nederlands kampioen op natuurijs en op kunstijs.
Hij wordt de koning van de sprint genoemd!
Heideman pleit voor een zo goed mogelijke dopingcontrole in de
marathonsport. Door zijn eigen zeges weet hij dat je deze sport clean
kunt bedrijven en daarbij ook kunt winnen. "Als iedereen doping
zou gebruiken of als ik zou merken dat ik alleen met het gebruik van
dopingmiddelen bij zou kunnen blijven, zou ik afhaken", zegt hij.
Eigenzinnig is Heideman niet alleen in zijn materiaalgebruik, maar
ook in de opvattingen die hij als tips doorgeeft. Waar marathonschaatser Yep Kramer in dit boek pleit voor eerst een mooie langebaancarrière en vervolgens de overstap naar de marathon, adviseert
Heideman langebaanschaatsers net voor hun top over te stappen
naar de marathon. Dat is volgens hem de beste manier om ver te
komen in het marathonschaatsen: "Want dan breng je de hoogste
snelheid mee."
Heideman is actief op meerdere gebieden. Hij is ambassadeur van de
ijsbaan in Biddinghuizen. Een kunstijsbaan dwars door landelijk
gebied. Heideman “Kilometers schaatsen door de natuur, 100 dagen
per jaar. Ik woon in de buurt van de baan, en kan misschien wel wat
betekenen voor de ijsbaan. Ik hoop dat in de toekomst daar meer
wedstrijden zullen komen.”

Heideman heeft ook eens in Oostenrijk een kerkdienst georganiseerd.
Het was in de periode van de de alternatieve elfstedentocht op de
Weissensee. Jaarlijks komen daar zo’n 7000 schaatsers bij elkaar.
De kerkdienst werd bezocht door zo’n 450 nederlandse rijders.
Jan Maarten maakte op 4 November 2007 een lelijke val tijdens een
wedstrijd. In het gedrang voor de schiftingssprint werd hij door een
gevallen schaatser geraakt. "Die rijder raakte mijn enkel, net onder mijn
scheenbeschermers, aan de zijkant. Ik wilde gewoon doorschaatsen,
maar ik zakte zo door mijn enkel, ik kon er niet op staan".
Heideman, zelf van oorsprong fysiotherapeut, vreesde eerst voor
een doorgesneden achillespees, wat hem lange tijd langs de kant zou
houden. "Ik dacht echt dat het foute boel was. In het ziekenhuis
zagen we de pees echter goed bewegen, dus hij leek niet beschadigd",
aldus Heideman. Meerdere artsen kwamen dit controleren.
In eerste instantie bleek de blessure dus mee te vallen en werd er zelfs
gesproken van een snelle terugkomst.
>>
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“Blessure Jan Maarten Heideman valt mee” schreef men de dag na de
verwonding op schaatspeloton.nl.
“Ik vond het toch vreemd, ik was veel kracht kwijt, maar iedereen zei
dat het goed was, ik heb krachttesten gedaan, dus ging ik weken door
en won zelfs de wedstrijd in Utrecht en werd derde op het Nederlands
Kampioenschap.” Aldus Heideman.

In eerste instantie werd gestart met een airwalker, maar dat bleek te
weinig beweging toe te staan. De afwikkeling van de voet was niet
voldoende. Na een paar dagen werd overgestapt op een vacoped
waarbij er beweging in de dorsoflexie kon worden toegestaan tijdens
het lopen, en dat toch afneembaar was voor uitgebreidere oefeningen. Dit bleek de ideale nabehandeling.

Het herstel ging zelfs zo voorspoedig dat hij in Assen de overwinning
in de achtste Essent Cup behaalde. “Jan Maarten Heideman weer helemaal hersteld “ stond er op www.skatepodium.com op 12/09/2007.
”Wat opvallend was dat ik moeite had met pootje over. De kracht
leek wel langzaam weer terug te komen.“ vertelt Heideman .
“Al bleef ik het gevoel houden dat er iets niet goed was.” Uiteindelijk
kwam hij via de ploeg terecht bij sportarts van Enst, die in samenwerking met de orthopeed een MRI liet maken. Hieruit kwam tot veler
verbazing dat de peroneus longus afgesneden was.
Dit betekende dat het marathonseizoen voor schaatser Jan Maarten
Heideman erop zat. Hij werd geopereerd waarbij de longus aan de
brevis werd vastgehecht.
“Gelukkig werd er toch iets gevonden. Het gaat me niet meer om dat
afgelopen seizoen, dat is wel voorbij. Ik wil er dit seizoen helemaal
weer staan. Kijk, als ik derde word zonder longus , wat word ik dan
met longus…”
De nabehandeling werd ingezet. Via een partiele immobilisatie,
waarbij er passief meer beweging toegestaan mocht worden.

Over het algemeen vindt hij de schaatssport geen gevaarlijke sport.
Wel zegt hij: “Zelf ben ik altijd wel bang voor valpartijen, en dan
vooral voor keelletsel”
Ook was er binnen de ploeg een soortgelijk incident waarbij een
schaatser uit de DSB ploeg een snijwond aan het been opliep.
“De meeste ongevallen zie je op natuurijs” is zijn ervaring. “Ik ben
in principe niet voor een helm, je kunt alles wel beschermen, het is
de vraag hoever je hierin moet gaan.”
Wat hemzelf betreft: “Het herstel lijkt nu goed te gaan en de verwachting is dat de kracht volledig terug is na ongeveer drie maanden.
Dan kan ik lekker weer vanuit huis gaan trainen. Dat doe ik het liefst
met een schema van de trainer van de DSB ploeg. Veel fietsen, lopen
en skeeleren.” vertelt Heideman.
Het nieuwe schaatsseizoen staat op het punt los te barsten.
We wachten in spanning af.

10
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Tiny Smid
Ben Overbeek

Sporten met een sportprothese
‘We kunnen doen wat we willen’

Sporten met een onderbeenprothese is heel goed mogelijk, maar vraagt van de sporter veel training en inzet.
Meer dan het al vraagt van een valide sporter. Een goed functionerende sportvoorziening daarbij is een vereiste.
Vaak wordt gesproken over een sportprothese, alsof daarmee een kant-en-klare voorziening uit de kast kan worden
gehaald. Dat is zeker niet het geval. In dit artikel geven orthopedisch instrumentmakers van OIM Orthopedie
uitleg over hoe zij omgaan met vragen van sporters met een onderbeenamputatie.
Prothese is maatwerk

Voor elke prothese geldt – voor een sporter
of niet - dat deze op maat wordt aangemeten
en vervaardigd. Niet één persoon is hetzelfde
en niet één prothese is daardoor hetzelfde.
In nauw overleg met arts en cliënt stemt de
orthopedisch instrumentmaker af welke
eisen aan de voorziening moeten worden
gesteld, wanneer deze als eerste voorziening
wordt aangemeten. Voor het overgrote deel
van de cliënten geldt dat zij geen plannen
hebben met de voorziening intensief te gaan
bewegen, laat staan sporten. Voor een aantal
cliënten geldt dat zij gaandeweg het gebruik
van de voorziening sportieve activiteiten gaan
ontwikkelen. Dat kunnen heel verschillende
activiteiten zijn en ook met een heel verschillende intensiteit.
Sport en voorziening

Voor de orthopedisch instrumentmaker is
het van belang samen met de cliënt de soort
sport in kaart te brengen en de intensiteit
waarmee deze beoefend wordt of gaat worden. Daarop stemt hij de samenstelling van
de prothese af. Voor sporters met een amputatie zijn de materialen waarvan de prothese
is gemaakt, erg belangrijk, materialen als
voet, koker en liner. Elke sport vraagt andere
bewegingsmogelijkheden en stelt daardoor
andere eisen aan bijvoorbeeld de prothesevoet. Zelfs het soort hardlopen is bepalend
voor de eisen die aan de prothesevoet worden
gesteld. Een sprinter vraagt andere eigenschappen van zijn voet dan een duurloper,
maar een midvoetloper en een tenenloper
hebben ook verschillende soorten voeten
nodig. Sprinters lopen met een carbonlepel
(veer). Deze prothese wordt ongeveer zes
centimeter langer gemaakt dan het goede
been, zodat er goed ingeveerd kan worden.
Een duurloper heeft, afhankelijk van de
looptechniek die hij gebruikt, een lepel (veer)
of een dynamische voet. Een tafeltennisser
zal een voet moeten hebben met bewegingsmogelijkheden in alle richtingen, dus zowel
vooruit, achteruit als zijdelings beweegbaar.

Voor roeiers is een voet nodig met plantair
en dorsaal fleximogelijkheid die instelbaar is.
Voor de duiksport is een voet nodig die in
maximale spitsstand kan staan om goed in de
zwemvliezen te passen. Voor de ruitersport
gelden weer andere zaken, bijvoorbeeld de
stand van het been dat is afgestemd op de
vorm van het zadel en het paard.

in en uit het water halen. Voor sporters zijn
liners een must. Daarnaast krijgen sporters
een vacuümsysteem om een optimale fitting
te krijgen en schuifkrachten te minimaliseren.
Het is aan de orthopedisch instrumentmaker
de mogelijkheden van de materialen te kennen en de juiste combinatie voor de sporter
samen te stellen.

Materialen

Afstemmen en doorzetten

Stompkokers worden van carbon gemaakt.
Ze zijn dus licht van gewicht en sterk.
Over de stomp wordt een liner gerold.
Daaroverheen komt de carbon stompkoker.
In de koker zit een ventiel. Over de koker
wordt een sleeve getrokken, waarmee de
stomp een vacuüm creëert. Een sleeve is een
siliconen hoes die over de koker en het been
(de huid) gaat en daarmee het geheel vacuüm
trekt. Liners worden van verschillende materialen gemaakt met ieder specifieke eigenschappen. Siliconen liners worden uit zand
gemaakt, polyurethaan en co-polimeer zijn
olieproducten. Voor sporters zijn de polyurethaan liners het meest geschikt. Dit materiaal kan met name piekbelasting erg goed
absorberen en heeft vloeiende eigenschappen
voor een optimale drukverdeling tijdens
maximale stompbelasting. Siliconen liners
zijn minder geschikt voor sporters, maar zijn
beter reinigbaar dan co-polymeer en polyurethaan liners. Voor een roeister is een liner
van siliconen gel toegepast (zij transpireert
erg in andere liners), met daarnaast een voet
die zij zelf in hakhoogte kan instellen.
Daarmee kan zij zelfstandig lopen en de boot

Nauw overleg met de trainer en de orthopedisch instrumentmaker maakt dat de sporter
veel voldoening uit zijn sport kan krijgen.
Het trainen van iemand met een lichamelijke
beperking vraagt andere vaardigheden van de
trainer dan in de reguliere sport. Ook vraagt
het van de sporter zelf veel doorzettingsvermogen, fysiek maar ook mentaal om de
mogelijkheden naar zijn hand te zetten.
Helaas worden sportprothesen in Nederland
niet vergoed door zorgverzekeraars. Het vraagt
van orthopedisch technische bedrijven veel
tijd en inzet om de juiste voorziening samen
te stellen. Vaak doen zij daarbij een beroep
op leveranciers om materialen beschikbaar
te krijgen, waarmee de sporter uit de voeten
kan, zodanig dat de sporter aangeeft:
“We kunnen doen wat we willen!”

‘We kunnen doen
wat we willen!’

Truus Blankennagel (53 jaar) heeft sinds 1987 een onderbeenprothese. ‘Lange tijd roeide ik op de
prothese waarop ik ook dagelijks liep. Toen ik in 2005 door de KNRB werd geselecteerd mee te
gaan naar de WK in Japan en de trainingsintensiteit drastisch werd opgevoerd, werd duidelijk dat
aanpassingen in de prothese hard nodig waren. Orthopedisch instrumentmakers van OIM
Orthopedie in Hoogeveen gingen voortvarend aan de slag. Allereerst moesten de transpiratieproblemen worden verminderd, zo werd gekeken naar een geschikte liner en een systeem om tot een
betere pasvorm te komen. Na het bestuderen van de roeibeweging werd duidelijk dat er ook een
andere voet gezocht moest worden. Veel sleutelwerk en uitproberen hebben ervoor gezorgd dat ik
nu gebruik kan maken van een prothese waar ik zo optimaal mogelijk mee kan roeien maar ook
kleine stukjes kan lopen, zodat ik zelfstandig in en uit de boten kan stappen en kan helpen met het
buiten en binnen brengen van de boot.’
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Fleur Pieterse

Rolstoelbasketbalster naar de Paralympics
Mijn naam is Fleur Pieterse en ben 29 jaar. Ik ben
gedragskundige en naast mijn baan bij Reinaerde speel
ik ook nog in het nationaal damesteam rolstoelbasketbal. Met dit team ben ik van 6 tot en met 17 september
naar de Paralympische spelen in Beijing geweest.
Om mij zo optimaal mogelijk voor te bereiden heb
ik een zwaar trainingsprogramma gevolgd.
Een herniaoperatie, waarbij een
zenuw werd geraakt, zorgde ervoor dat ik nu in een rolstoel zit.
Ik kan dus niet meer op een
valide manier sporten. In het
revalidatiecentrum ben ik in aanraking gekomen met rolstoelbasketbal. Ik vond dit zo leuk dat ik
het ben gaan beoefenen en nu zit
ik in het nationaal team.
Sinds Januari ben ik, naast mijn
baan van tweeëndertig uur, dertig uur per week bezig met sport.
Vanuit mijn werk direct door
naar het basketbalveld of voordat
ik ga werken nog even naar de
fitness en fysiotherapeut. Een
heel intensief programma, waardoor ik ruim een half jaar bijna
geen sociaal leven heb gehad. Dit
heb ik allemaal gedaan met één
doel en dat is een medaille halen
in Beijing. Voor mij zijn de spelen het hoogst haalbare in mijn
sport en wil daar dan ook alles
voor doen.
De blessure
We hebben veel internationale
wedstrijden gespeeld in aanloop
naar de spelen. Met name de
Duitsers en de Britten hebben
we veel gezien. Of zij kwamen
naar Nederland of wij gingen
naar hen toe. Dit was voor ons
heel goed. Door meer te spelen
op internationaal niveau raakten
we meer aan elkaar gewend en
konden we verschillende tactieken proberen.
Maar de vele trainingen, wedstrijden en het werken begonnen
bij mij ook zijn tol te eisen. Aan
het eind van het traject raakte ik
vermoeid en in een onoplettend
moment kreeg ik een bal verkeerd

op mijn duim waardoor ik een
behoorlijk distorsie had en verrekte banden/pezen in mijn duim.
En dit allemaal twee weken voor
vertrek naar Azië. Even was er
dus paniek.
Gelukkig kon ik met spoed
terecht op de gipskamer van het
Oudenrijn en is er voor mij speciaal een brace gemaakt waarmee
ik kon rolstoel rijden en spelen
tegelijk. Het betrof namelijk ook
nog eens mijn rechter schothand.
Ik kon gelukkig gewoon naar
China afreizen en heb zonder
problemen kunnen spelen. We
hadden een zwaar programma.
In totaal hebben we zeven wedstrijden moeten spelen.
Over wat er in een sporter
omgaat; een wedstrijdverslag
met euforie:
Vandaag moest het gebeuren.
We moesten winnen van China
om zo derde te worden in de
poule. Yvonne, onze coach, had
ons vandaag weinig nieuws te
melden. We weten allemaal hoe
we de aanval moeten spelen en
waar we op moeten letten. Het
kleine stukje extra wat er tot nog
toe aan ontbreekt moest echt uit
ons komen. We zijn toen als
team alleen gelaten en hebben
het erover gehad. We moeten
wanneer het spannend wordt de
rust blijven bewaren. We willen
dan eigenlijk te graag waardoor
we allemaal als individu gaan
spelen. Hierdoor zijn we niet
meer gefocust en vallen de scores
niet meer. Met deze gedachte zijn
we dan ook het veld op gegaan.
We wisten dat er veel publiek zou
zijn aangezien we tegen het
12

thuisland China zouden spelen.
We stonden met z’n allen klaar in
de catacomben en voelden al dat
er wat ging gebeuren. We zagen
nog niet veel publiek zitten maar
toen we opkwamen, wat een
geluid… Heel indrukwekkend.
De Chinezen kwamen na ons
het veld op en toen ging het dak
er helemaal vanaf. Super gaaf!
Maar de Nederlanders deden
niet onder aan de Chinezen en
waren heel goed en duidelijk te
horen!
De wedstrijd zelf begon wat
gespannen. De eerste score liet
lang op zich wachten en we kwamen in de eerste kwart zelfs achter te staan. Gelukkig herpakten
we ons snel en gingen we ons
eigen spel spelen en vielen de
scores eindelijk.
Langzaam maar zeker begonnen
we uit te lopen op de Chinezen.
Het stadion ging helemaal uit
z’n dak, wat een kabaal zeg!
Erica Terpstra was ook van de
partij en die hoor je werkelijk
boven iedereen uit aanmoedigen.
Wat een geweldige supporter is dat!
In de rust stonden we 11 punten
voor maar Yvonne gaf wel aan
dat het gewoon weer 0-0 was
en dat we vooral door moesten
gaan. De vorige keer dat we tegen
de Chinezen hadden gespeeld
kwamen ze na de rust namelijk
ook terug met een aantal scores!
Dus gewaarschuwd en wel zijn
we opnieuw het veld opgegaan.
Tegen het eind van de derde
kwart mocht ik het veld op. (De
eerste twee kwarts heeft Yvonne
met name met twee centers

gespeeld). Ik was wel blij dat ik
me weer kon gaan bewijzen.
Het liep aardig. Ik ging er pas
tegen het eind van de vierde
kwart weer vanaf.
Maar hoe gaaf was het om op het
veld te staan in zo’n vol stadion!
Je hoort elkaar op het veld heel
zacht terwijl je je longen uit je
lijf gilt!
Tegen het eind stonden we ver
genoeg voor en heeft iedereen
de kans gekregen om te spelen.
Super was dat. Uiteindelijk
winnen we met 51-35.
Een wedstrijdverslag waarbij
het niet lukt
Vandaag moesten we nog een
keer vlammen. De wedstrijd
tegen Canada stond op het
programma voor de 5e plek.
We waren gebrand op een revanche na de laatste poule wedstrijd.
We hebben de video dan ook
goed bekeken en waren er klaar
voor.
Onze trouwe supporters zaten
al in het stadion en hadden heel
veel Chinezen in het oranje omgetoverd. Allemaal een Nederlands vlaggetje op de wang en
uit volle borst meezingen.
Nog een laatste keer het Wilhelmus voor ons en dan gaan.
De eerste kwart ging heel goed.
We konden goed bij blijven en
stonden zelfs even voor (15-16).
De tweede kwart werd al wel lastiger. De ballen gingen minder
vallen en de Canadezen bleven
wel gewoon schieten. De ruststand was 31-22. Daarna wilden
>>
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de ballen aan onze kant niet
meer vallen en werden we weggespeeld. We hebben als team
ons hoofd niet laten zakken en
zijn voor elke bal 100% gegaan.
Ieder punt dat we nog konden
pakken hebben we getracht te
pakken. Maar ons schotpercentage was gedaald naar 21%. En
dit zegt eigenlijk genoeg over de
rest van de wedstrijd. De eindstand was dan ook dramatisch
slecht 61-32. Zoveel verschil
hebben we niet eens in de poule
wedstrijd gehad en ook niet in
Hamburg. We kunnen echt veel
beter maar de koek was blijkbaar
op. We konden niet meer brengen
dan wat we nu hebben gebracht.
Uiteindelijk heeft iedereen nog
even kunnen spelen. Ik was zelf
wel redelijk tevreden over mijn
eigen prestatie deze wedstrijd.
Tevredenheid en doelstellingen
worden aangepast
Onze doelstelling is helaas niet
behaald. We gingen voor een
medaille en dat zat er niet in. We
zijn uiteindelijk zesde geworden.
Voordat we vertrokken wisten
we dat we tussen plaats drie en
zes zouden eindigen en dat de
concurrentie erg dicht bij elkaar
lag. Dit is ook zo gebleken. De
huidige wereldkampioen Canada
is vijfde geëindigd. Dus dan is een
zesde plek helemaal geen slecht
resultaat. We hebben wel een
Olympisch diploma behaald!
Ik denk dat we het als team heel
goed hebben gedaan. We hebben
ons hoofd nooit laten hangen en
zijn constant met de wedstrijd
bezig geweest. We zijn met ons
team op de goede weg maar
hebben nog genoeg om aan te
werken. Ons team is nog jong
en heeft veel potentie, dus
Londen 2012: pas maar op!
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Y. van Benthem

Vroegtijdig mobiliseren bij achillespeesrupturen:
Is chirurgie belangrijk of is dit ook mogelijk zonder
chirurgische interventie?
Achillespeesrupturen komen relatief vaak voor bij actieve volwassenen en kunnen tijdelijk grote invaliderende
letsels zijn. In de literatuur staat beschreven dat patiënten die operatief behandeld zijn voor een achillespeesruptuur eerder mobiliseren en betere resultaten geven dan patiënten die conservatief behandeld zijn. In een
vorig jaar verschenen artikel van Twaddle et al.(17) in de American Journal of Sports Medicine wordt beweerd
dat vroegtijdig mobiliseren peesgenezing versterkt met of zonder operatie en dat dit een belangrijke factor is in
het verbeteren van de eindresultaten bij patiënten met achillespeesrupturen.
Inleiding

De achillespees is de sterkste
en dikste pees in het menselijke
lichaam. Toch komen achillespeesrupturen regelmatig voor.
Een ruptuur wordt vooral gerelateerd aan sport of overbelasting.
75% van de acute achillespeesrupturen ontstaat tijdens het
sporten. Het aantal acute achillespeesrupturen is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt
doordat mensen tegenwoordig
actiever zijn en daarbij meer en
intensiever sporten. Acute rupturen komen het meest voor bij
mannen tussen de 30 en 40 jaar,
die af en toe aan sport doen.
Toch stijgt het aantal vrouwen
met een achillespeesruptuur,
omdat ook vrouwen tegenwoordig vaker sporten. 4,14
Etiologie

De kuit bestaat uit twee grote
spieren: de oppervlakkige tweekoppige musculus gastrocnemius
en de diepe musculus soleus. Die
spieren komen laag in de kuit
samen en hechten via de achillespees aan op het hielbeen van de
voet. Ze duwen de voetzool naar
beneden (plantairflexie) en hebben dus een functie bij het op de
tenen staan en het afzetten van
de voet zoals bij wandelen, lopen
en springen.
De vascularisatie van de achillespees (tendo calcaneus) is vooral
in het middelste gedeelte, 3 tot
5 cm proximaal van de aanhechting aan de calcaneus, matig

ontwikkeld. Aangezien hier het
grootste deel van de rupturen
ontstaat kan er een oorzakelijke
correlatie aannemelijk worden
gemaakt. Tijdens het lopen kan
snel een kracht op de achillespees
worden opgebouwd die een piek
gebruikt bij het afzetten van de
voet (plantairflexie). Het is deze
piekbelasting die vaak voor een
ruptuur van de achillespees
zorgt. Na het 30e levensjaar
neemt de vascularisatie van
de achillespees af, waardoor de
elasticiteit en treksterkte van de
achillespees vermindert, en de
kans op een ruptuur toeneemt.
Diagnose

De presentatie van een patiënt
met een achillespeesruptuur is
meestal karakteristiek. Het letsel
ontstaat vaak tijdens sporten bij
het aanzetten van sprint of afzetten voor een sprong. Hierdoor
ontstaat hevige pijn aan de hiel,
of aan de achterzijde van het
onderbeen. Dit kan gepaard gaan
met een knappend geluid. Na
het ongeval zakt de pijn bij een
volledige achillespees ruptuur
meestal af, wat tevens misleidend
is bij het stellen van de diagnose.
Bij palpatie van de kuit is vaak
heel duidelijk een dêlle in het
verloop van de pees vast te stellen. Heel soms is er zichtbare
zwelling boven in de kuit.
Het belangrijkste onderzoek is
het testen van de achillespeesfunctie: de hiel kan niet meer
van de grond getild worden of
bij knijpen in de ontspannen
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kuitspier is er geen voetbeweging
meer op te wekken (positieve test
van Thompson).
Het is onjuist om te stellen dat
wanneer een actieve plantairflexie
mogelijk is, de patiënt geen achillespeesruptuur heeft opgelopen.
Aangezien de plantairflexie in
enige mate blijft behouden door
een intacte musculus tibialis posterior, musculus peroneus en
musculus plantaris. Bij twijfel
van de juiste diagnose kan een
echo worden aangevraagd.
Behandeling

Over de behandeling van een
achillespeesruptuur bestaat geen
universele overeenstemming. Er
is geen gestandaardiseerd protocol aanwezig voor de behandeling van een acute totale achillespeesruptuur. De conservatieve
behandeling heeft bij sommige
artsen de voorkeur omdat er weinig complicaties optreden bij het
herstel, maar over het algemeen
gaat tegenwoordig de voorkeur
uit naar het operatief hechten
van de achillespees. Vooral jonge
mensen en sporters zijn hier
voorstanders van.
In de literatuur staat beschreven
dat patiënten die operatief
behandeld zijn voor een achillespeesruptuur eerder mobiliseren
en betere eindresultaten hebben
(hogere tevredenheid, kleinere
kans op recidieven).
Het nadeel van een operatie
zijn de complicaties die kunnen
optreden, zoals infecties, necrose,
trombose en hypersensibiliteit.

De tendens is om het onderbeen
van zowel operatief als conservatief behandelde patiënten 6 weken
te immobiliseren met behulp van
een onderbeensgipsspalk in spits
en waarvan de eerste 4 weken
onbelast. Pas na vier weken mag
het aangedane been worden
belast. Na zes weken wordt het
gips verwijderd.
Dierstudies en menselijke in vitro
experimenten met handpezen in
het bijzonder, laten zien dat vroegtijdig mobiliseren peesgenezing
versterkt en dat immobilisatie
van gewrichten remodellering
van nieuw gevormde collageenbundels vertraagt.3,8
Het gevormde materiaal blijkt
inferieur te zijn ten opzichte van
de originele pees met slechtere
biomedische eigenschappen.
Dit is waarschijnlijk ook zo bij
het genezingsproces van een
achillespees.
Operatief behandelde achillespeesrupturen en vroegtijdig
mobiliseren met beperkte dorsoflexie laten de beste uitkomsten
zien met een betere peeskracht
en een laag re-ruptuur getal in
vergelijking met patiënten behandeld zonder chirurgie met
gipsimmobilisatie.2
In onderstaande beschreven studie is onderzoek gedaan naar het
vroegtijdig mobiliseren van de
enkel en achillespees als belangrijkste factor bij het herstel van
achillespeesrupturen.
>>
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Vraagstelling

Is het mogelijk dat beperkt vroegtijdig mobiliseren de belangrijkste factor is in het verbeteren van
de uitkomsten van patiënten met
achillespeesrupturen en dat chirurgische interventie geen verschil
maakt in de uitkomsten?
In het artikel van Twaddle et al.17
et al in de American Journal of
Sports Medicine 2007 wordt
bovenstaande vraagstelling
bevestigd. In deze gerandomiseerde, prospectieve studie werden 50 patiënten geïncludeerd,
waarvan 8 patiënten van de 50
de follow-up niet volbrachten.
Uiteindelijk bleven 20 patiënten
over in de operatieve groep en
22 patiënten in de niet-operatieve groep. Patiënten in de nietchirurgische groep kregen een
gipsspalk in spitsstand gedurende
10 dagen. Patiënten gerandomiseerd in de chirurgische groep
werden geopereerd binnen 48 en
kregen nadien ook een gipsspalk
in spits. Beide groepen kregen
vanaf toen dezelfde revalidatie
instructies en moesten onbelast
mobiliseren met krukken voor
de duur van 6 weken.
Na 10 dagen werd het gips verwijderd en kregen de patiënten
een afneembare spalk tot onder
de knie met de enkel in 20º plantairflexie. De spalk moest elk uur
gedurende 5 minuten verwijderd
worden met het aangedane been
afhangend om actieve dorsiflexie
en passieve plantairflexie te oefenen door de voet naar beneden te
laten hangen tot zover als comfortabel was. Dorsiflexie van de enkel
niet voorbij het neutrale punt.
Na 4 weken werd de spalk neutraal
gezet met dezelfde oefeningen.
Na 6 weken mochten patiënten
gaan belasten op geleide van klachten met de spalk om en met
behulp van krukken. ’s Nachts
werd de spalk niet gedragen.
Na 8 weken werd de spalk verwijderd en moesten patiënten
proberen zonder krukken te
lopen en te beginnen met teenheffende oefeningen. Indien
teenheffende oefeningen moge-

lijk waren aan de aangedane
zijde, kon er gestart worden met
versterkende oefeningen en rekoefeningen met begeleiding van
fysiotherapie.
Tijdens dit onderzoek werd de
enkel dorsiflexie gemeten door
de hak op grond te laten, knie
te buigen en de enkel te dorsoflecteren. Plantairflexie werd
gemeten middels een goniometer
door de vrij hangende voet en
enkel naar plantair te flecteren
met de knie in 90º over de kant
van een onderzoeksbank.
Daarnaast werd de kuitomvang
gemeten en een 100 vragenlijst
voor verwondingen aan het spierskelet gehanteerd (Musculoskeletal
Functional Assessment Index
(MFAI)), waarbij een score uit
100 komt. Hoe hoger de score,
hoe meer beperkt de patiënt
zichzelf op dat moment vindt.
Deze punten werden onderzocht
na 8, 12, 24 en 52 weken.
Resultaten en discussie

Beide groepen waren nagenoeg
gelijk qua aantal, leeftijd en geslacht. Drie patiënten hadden een
re-ruptuur van de achillespees
voorbij de 8 weken follow-up,
2 uit de chirurgische groep en
1 uit de niet-chirurgische groep.
Uiteindelijk bleek er geen enkel
aantoonbaar significant verschil
te zijn op alle gemeten punten
tussen beide groepen.
Nistor12 was de eerste die een
gerandomiseerd, prospectieve
studie over achillespeesrupturen
uitvoerde waarbij beide groepen
langere immobilisatie kregen in
gips. Conclusie uit dit onderzoek
was dat er een hoger aantal re-rupturen waren in de niet-operatieve
groep maar ook 2 diepe infecties
in de chirurgisch behandelde
groep. Zijn voorkeur ging uit
naar niet-operatieve behandeling.
In meer recentere studies komt
in de operatief behandelde
patiëntengroep een betere uitkomst en betere treksterkte van
de achillespees, maar in al deze
studies worden de niet-operatief

behandelde patiënten voor een
veel langere periode geimmobiliseerd terwijl de geopereerde
patiënten vroegtijdig gecontroleerd mochten mobiliseren en
volledig belasten.2,5,10,11

factor is in de behandeling van
achillespeesrupturen zal het
opzetten van een grotere gerandomiseerde prospectieve studie
sterk de voorkeur hebben.
Referenties
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behandelen complicatie.
Een studie van Weber et al15 liet
geen verschil zien in tevredenheid, terugkeer naar sport of
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studie de eerste 6 weken alleen
onbelast mobiliseren. In de Isala
Klinieken en waarschijnlijk in veel
meer Nederlandse klinieken wordt
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René van der Lugt

Verstelbare anti- spits brace
Iedere gipsverbandmeester krijgt regelmatig een spitsvoet in handen die niet in één keer tot plantigraad te
redresseren is. Tot nu toe werd dit opgelost door om de paar dagen een nieuwe spalk aan te leggen totdat de
gewenste stand werd bereikt. De verstelbare anti- spits brace wordt eenmalig aangelegd (besparing materiaal
en tijd) en is door de patiënt of verpleegkundige/ fysiotherapeut te verstellen. Ook is pronatie of supinatie van
de voet met deze applicatie mogelijk. Het spreekt vanzelf dat de patiënt de behandeling onderschrijft.
Benodigdheden
●
●

●

●

●

(badstof )kous
2 rollen polyester 5 of 7.5 cm
(ahv omvang onderbeen)
3 brede klittenbanden 20 cm
lengte
2 smalle klittenbanden 50 cm
lengte (de ‘teugels”)
popnagels

Aanlegtechniek.

Het principe komt overeen met
de aanleg van een normale antispits brace. Er gelden echter de
volgende aandachtspunten:
● de spalk die in de brace
wordt verwerkt moet smal zijn
(5- 7.5 cm). Daarnaast mag de
spalk niet te dik zijn: 2 tot 3
lagen is voldoende. Een te brede
of te dikke spalk belemmert de
“scharnierwerking”
● materiaal wegknippen tot diep
naar de calcaneus toe
● verdere afwerking en bevestiging klittenbanden conform
normale brace

●

de twee lange klittenbanden
lopen langs de mediale en
laterale zijde van de enkel
(zie foto’s). Door het aantrekken van de teugels vindt
redressie plaats van de enkel.
Het materiaal plooit naar
buiten zodat er geen scherpe
punten tegen de huid drukken

René van der Lugt,
Gipsverbandmeester
ErasmusMC
Rotterdam
renevanderlugt@versatel.nl

Prentenboek: Aapje Victor krijgt nieuwe voeten
Vanaf november 2008 is het prentenboek 'Aapje Victor krijgt nieuwe
voeten' verkrijgbaar. Het prentenboek gaat over een aapje dat geboren
is met twee klompvoeten. Aapje Victor wordt behandeld door 'de
voetendokter' en gipsverbandmeester die werken volgens de Ponsetimethode. Deze behandelwijze wint steeds meer terrein in de Nederlandse gezondheidszorg ten opzichte van de 'klassieke' behandelmethode. Op eenvoudige wijze wordt de behandeling van Aapje Victor's
voeten, stap voor stap, uiteengezet. Het prentenboek is voorzien van
vrolijke illustraties gemaakt en vormgegeven door Marieke van den
Akker. In het prentenboek zijn onder andere een gipsverbandmeester
en een orthopeed geïllustreerd. Ook het aan te leggen gips en de spalk
ontbreken niet.

Het prentenboek is speciaal ontwikkeld voor de jonge doelgroep:
peuters en kleuters die geboren zijn
met één of twee klompvoet(en).
Ook voor ouders, broertjes, zusjes,
neefjes, nichtjes, opa's en oma's
kan het prentenboek een ondersteuning zijn. Andere betrokkenen
zoals een gipsverbandmeester of
orthopeed kunnen het prentenboek
gebruiken als hulpmiddel ter verduidelijking van de behandelwijze
op kinderlijke wijze.
De auteur van het prentenboek is Katja Wittens, moeder van zoon
Victor. Victor is in juni 2007 geboren met aan zijn rechterzijde één
klompvoet. De klompvoet is aanvankelijk behandeld volgens de
'klassieke' methode. Na vele omzwervingen in de gezondheidszorg is
11 weken na de geboorte van Victor gekozen voor een behandeling
volgens de Ponseti-methode.
Het prentenboek is, in eigen beheer, gedrukt in full-colour en bestaat
uit 24 pagina's. De afmeting van het boek is 20 cm bij 20 cm en
voorzien van een geplastificeerde kaft.
U kunt in het bezit komen van dit bijzondere prentenboek.
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich richten tot
www.b3o.nl of aapjevictor@b3o.nl
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Titelregister “Gipsverbandmeester VGN” staat voor de deur!
In het kader van de progressieve professionalisering van onze beroepsgroep,
de verdere (maar nog onzichtbare) ontwikkelingen rond de herregistratie Wet
Beroepen Individuele Gezondheidszorg
(Wet BIG) en de borging van Kwaliteit
van Zorg, is het nodig om per 1 Januari
2009 een Titelregister “Gipsverbandmeester VGN” in te stellen en te starten.
Hiermee wordt tot doel gesteld, vast te
leggen welke gipsverbandmeesters in
voldoende mate theoretisch onderlegd
en praktisch ervaren zijn om hun functie zelfstandig en naar behoren (en naar
de eisen van deze tijd) te kunnen uitoefenen. Daarmee wordt de betreffende
gipsverbandmeester erkend als gekwalificeerd beroepsbeoefenaar en verkrijgt
daarmee de geregistreerde titel “Gipsverbandmeester VGN”. Met het oog
op de historie van onze vereniging,
dient het register uit twee open registers te bestaan. De VGN bestaat ook
nog uit leden (want dat is alleen de
groep waarover we praten binnen het
register) van niet-verpleegkundige origine. Het is dus ook gewenst een A en
B register te voeren, die overigens volledig gelijkwaardig zijn! Register A is
het register voor gipsverbandmeesters,
die aan alle voorwaarden (o.a. verpleegkundige zijn) m.b.t. het Titelregister
dienen te voldoen.
Register B is het register voor gipsverbandmeesters, die gedeeltelijk aan deze
voorwaarden moeten voldoen.

●

Werkervaring
●

●

●

Voorwaarden voor inschrijving
in register A:
Opleiding
●

●

De aanvrager moet in het bezit zijn
van een diploma Verpleegkundige
(Fysiotherapie).
De aanvrager dient ingeschreven te
staan in het BIG-register ex. artikel 3.
18

Bij aanvraag tot inschrijving in het
register moet de aanvrager werkzaam
zijn in de functie van Gipsverbandmeester.
Bij aanvraag tot inschrijving in het
register moet de aanvrager een verklaring kunnen overleggen waaruit
blijkt dat hij/zij na diplomering,
minstens 16 uur per week aantoonbaar werkt als Gipsverbandmeester.
Deze verklaring dient door de werkgever te worden ingevuld.

Overig
●

De aanvrager dient lid te zijn van de
VGN.

Voorwaarden voor inschrijving
in register B:
Opleiding
●

De aanvrager moet in het bezit zijn
van het diploma Gipsverbandmeester,
van het door de Beroepsorganisatie
VGN erkende opleidingsinstituut.

Werkervaring
●

●

Doelstelling van het register

Het Titelregister voor gipsverbandmeesters biedt de garantie en het bewijs, dat
de ingeschreven gipsverbandmeester:
● de vereiste deskundigheid bezit door
het stellen van voorwaarden bij
inschrijving en gedurende de
inschrijving aan opleiding, nascholing en praktische vaardigheid;
● de in het beroepsdeelprofiel omschreven basis kwaliteitseisen bezit.

De aanvrager moet in het bezit zijn
van het diploma Gipsverbandmeester,
van het door de Beroepsorganisatie
VGN erkende Opleidingsinstituut.

●

Bij aanvraag tot inschrijving in het
register moet de aanvrager werkzaam
zijn in de functie van Gipsverbandmeester.
Bij aanvraag tot inschrijving in het
register moet de aanvrager een verklaring kunnen overleggen waaruit
blijkt dat hij/zij na diplomering,
minstens 16 uur per week aantoonbaar werkt als Gipsverbandmeester.
Deze verklaring dient door de werkgever te worden ingevuld.

Overig
●

De aanvrager dient lid te zijn van de
VGN.

Verzoek tot registratie

Iedereen die werkend lid is (geen aspirant, aangeslotene of donateur) van de
VGN, kan een verzoek tot opname in
het register indienen bij de Registratiecommissie van de VGN. Hiervoor vult
men een aanvraagformulier in, die digitaal naar u wordt toegezonden. (NB.
Zorg ervoor dat u bent ingeschreven
op de website van de VGN http://
www.vgned.nl/component/option,co
m_comprofiler/task,registers/lang,nl/

en een up-to-date email adres opgeeft,
want alleen op deze manier zijn we in
staat u te bereiken. Tevens is het ledenbestand op dit moment geautomatiseerd en werkt
via de door u opgegeven gegevens op
het besloten ledendeel van de website).
Uw verzoek tot registratie stuurt u
vervolgens (per post of digitaal en
voorzien van de benodigde gevraagde
kopieën) naar het secretariaat van de
Registratiecommissie VGN.
Kosten

Aan het eerste verzoek tot registratie
zijn geen kosten verbonden.
Pas bij herregistratie (na 5 jaar) en
het daarbij behorende verzoek tot
hernieuwde inschrijving zullen wel
kosten in rekening worden gebracht.
Tot slot

Inmiddels zijn ook alle commissies
geïnstalleerd door het Bestuur en zijn
ze druk bezig met de voorbereidingen
voor het Titelregister en de voor herregistratie benodigde accreditatie.
U krijgt alle ins en outs per eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
in het najaar van dit jaar (2008).
Tevens zal u algemene toestemming
worden gevraagd, om te kunnen starten met registratie per 1 januari a.s.
(2009). Ik hoop u hierbij alvast de
nodige en nuttige informatie te hebben gegeven m.b.t. de Titelregistratie
“Gipsverbandmeester VGN”.
Natuurlijk mag u resterende vragen
te allen tijde bij mij deponeren via
info@vgned.nl
Namens Werkgroep Registratie,
Cor D. Feijten

Internationaal Congres VGN

‘Hoezo immobiliseren?
Sport en de Gipskamer’
Zaterdag 21 maart 2009
in Congrescentrum Papendal
te Arnhem.
Een leerzame dag met sprekers, workshops, stands, een diner en een feest.
Schrijf de datum alvast in uw agenda
en houdt uw brievenbus in de gaten!

Binnenkort meer info.

Jaargang 18, oktober 2008

Erkenningaanvraag CZO
Secretariaat VGN
Frederik Hendriklaan 6
2242 KJ Voorschoten
Telefoon werk: 071 - 5263038
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. M.C.A. Roeterink,
kwaliteit
dhr. C. Gersen,
Redactie 'In dit Verband'
dhr. M. van Griethuysen,
ledenactiviteiten

De afgelopen maanden is er binnen het CZO hard
gewerkt aan het ontwikkelen van een bruikbaar
format voor de Erkenningaanvraag. De aanleiding
daarvoor vormde problemen met het invullen van
de eerste versie. Er worden momenteel verschillende
pilots gehouden. Dit kan er toe leiden dat het huidige
format op termijn wordt veranderd. Hierop moet
echter niet worden gewacht: de Erkeningaanvraag
kan gewoon met het bestaande format worden
gedaan (op te vragen bij het OpleidingsCentrum
ErasmusMC).
Mijn ervaring met het invullen van de huidige
Erkenningaanvraag is positief: het blijkt eenvoudiger dan ik in eerste instantie vreesde. Het grootste
gedeelte is al ingevuld door het OpleidingsCentrum
Erasmus MC. Met name Antoinette Brandenburg,
Ine de Kock en Ditty van Duijn hebben veel voorwerk gedaan. Alleen de items die de gipskamer zelf
aangaan moeten door de instelling nog worden
ingevuld. Dit betreft voornamelijk het aantonen
dat de cursist breed wordt opgeleid en dat de begeleiding wordt gewaarborgd. De eerste aanmeldingen
zijn inmiddels naar het CZO onderweg en zullen
binnenkort worden beoordeeld. Verleende erkenningen worden gepubliceerd op onze website en
In Dit Verband.
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Vanuit de schoolbanken
Overigens is datum van indienen voor de 3e maal
verschoven: de uiterste termijn van indienen is nu
1 februari 2009.
LOG actueel

Als deze editie bij u op de mat is gevallen zijn de
cursisten van de LOG 2006 inmiddels gediplomeerde collega’s geworden.
In het volgende nummer zal verslag worden gedaan
van de diplomering.
De LOG 2007 is al over de helft van de opleiding.
In oktober begint de LOG 2008 met 28 cursisten!
De kwaliteit van onderwijs wordt gewaarborgd
door extra docenten in te zetten (3 bij de vaardigheidslessen) en het gebruik van 2 lokalen.
Bij- en nascholing

De Opleidingscommissie wil 2 scholingen per jaar
organiseren. De ene scholing zal bestaan uit een
vaktechnisch onderwerp en de andere scholingsdag
zal een vakoverstijgend onderwerp betreffen.
Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groeten,
René van der Lugt,
Voorzitter Opleidingscommissie
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Joop Rosier

Meer inzicht in madentherapie
Madentherapie wordt nu al weer een aantal jaren toegepast in de wondzorg. Voor welke wonden is
het een geschikte behandeling? En hoe veilig is madentherapie? Welke complicaties kunnen optreden?
Chirurg Pascal Steenvoorde promoveerde begin dit jaar aan de Universiteit Leiden op een proefschrift
dat deze vragen beantwoordt.
In 1999 begon het Leids Universitair Medisch Centrum in
Nederland met madentherapie.
En met succes. Sindsdien zijn
maden steeds vaker ingezet voor
wondbehandeling. In de eerste
vier maanden van 2008 hebben
dertig Nederlandse ziekenhuizen
maden toegepast, laat madenproducent BioLogiQ weten.
Maden verwijderen het necrotische en geïnfecteerde weefsel in
een wond. Andere veelgebruikte
methoden zijn chirurgisch debridement, waarbij het necrotische
weefsel wordt weggesneden, en
autolytisch debridement, waarbij
in een vochtig milieu enzymen
uit het eigen lichaam van de patiënt het dode weefsel oplossen.
Ten opzichte van deze traditionele methoden heeft madentherapie een aantal voordelen.
Gunstig in vergelijking met
chirurgisch debridement is dat
madentherapie het levend weefsel intact laat én wondgenezende
effecten heeft (zie kader ‘Werking
madentherapie’). Bovendien zijn
er geen anesthesie en ziekenhuisopname nodig, wat vooral voor
oudere patiënten gunstig is. Ten
opzichte van autolytisch debridement heeft madentherapie als

voordeel dat het snel werkt,
gemiddeld is na een week de
wond schoon, terwijl autolyse
een langdurig proces is.
Toch is de effectiviteit van madentherapie ten opzichte van andere
vormen van debridement nog niet
wetenschappelijk vastgesteld.
Gerandomiseerd klinische onderzoek ontbreekt nog. Met zijn
proefschrift Maggot Debridement Therapy in Surgery geeft
Pascal Steenvoorde nu een voorzet voor zo’n onderzoek.
Steenvoorde is chirurg in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp.
Dat ziekenhuis begon in 2002
met madentherapie. Steenvoorde
heeft tot aan de afronding van
het proefschrift in 2007 de
behandeling bij 150 patiënten
uitgevoerd. Zijn proefschrift
bestaat uit verschillende deelstudies waarin hij onderzoek heeft
gedaan naar onder meer indicaties en contra-indicaties, complicaties en veiligheid, en de meest
geschikte aanbrengtechniek.
Welke wonden?

Uit het Steenvoordes onderzoek
blijkt dat madentherapie effectief
is bij traumatische wonden, amputatiewonden, wonden bij borst-

Werking madentherapie
Hoe het komt dat maden effectief zijn bij de wondgenezing is niet precies
bekend. Waarschijnlijk spelen al de onderstaande processen een rol.
Reiniging. Maden produceren enzymen die dood weefsel afbreken
maar levend weefsel in tact laten. Het afgebroken dode weefsel wordt
door de maden opgegeten.
Alkalisch milieu. Maden produceren stoffen die een alkalisch (= basisch)
milieu creëren. Dat vormt een barrière tegen kolonisatie van bacteriën
en stimuleert de groei van granulatieweefsel.
Mechanische prikkel. Mogelijk is het bewegen van de maden ook een
mechanische prikkel voor de groei van granulatieweefsel.
Groeibevorderende stoffen. Ook scheiden maden stoffen af die de groei
van weefsel bevorderen.
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kanker en necrotiserende fasciitis.
Ook beschrijft hij een casus
waarin maden zijn palliatief zijn
ingezet bij pijnlijke, geïnfecteerde
wonden aan het onderbeen, en
een onderbeenamputatie hebben
kunnen voorkomen. Alleen bij
septische artritis blijkt madentherapie niet effectief te zijn,
mogelijk doordat maden voldoende lucht moeten hebben,
en in wonden diep in de gewrichten ontbreekt het daar aan.
Steenvoorde vindt dat maden
vaker dan nu gebruikelijk is als
behandeling van eerste voorkeur
ingezet kunnen worden.
‘Op onze polikliniek zijn met
name diabetische voeten en
geïnfecteerde veneuze ulcera
een indicatie voor een primaire
behandeling met maden,’ licht
hij toe. ‘De eerlijkheid gebiedt
wel te zeggen dat veel van deze
wonden al langere tijd bestaan
op het moment dat ze naar onze
poli verwezen worden, en dus al
op andere manieren behandeld
zijn. Maar in principe is alle
necrose te verwijderen met
maden. Wel moet je bedenken
dat het niets verandert aan het
onderliggend lijden. Ook is het
geen oplossing voor bijvoorbeeld
een dode pees of dood bot.
Verder is nog weinig ervaring
opgedaan bij geïnfecteerde abdominale wonden. Een ander
probleem vormen wonden bij
openingen zoals stoma’s; het is
lastig daar het verband volkomen
dicht af te plakken. Evenmin zijn
maden te gebruiken voor wonden
met blootliggende bloedvaten.
Als er bijvoorbeeld een prikgat in
het bloedvat zit waar een stolsel
opzit, dan kunnen de maden het
stolsel oplossen en ontstaat er een
bloeding.’

Roken en vaatlijden

Van roken is bekend dat het negatieve effecten heeft op wondgenezing. Toch blijkt madentherapie bij rokers net zo effectief
te zijn als bij niet-rokers.
Bij patiënten met vaatlijden is de
behandeling wel minder effectief.
Desondanks had toch bij de helft
van de patiënten met vaatlijden
de behandeling succes.
Bij patiënten die gerevasculeerd
waren (door bijvoorbeeld een
dotterbehandeling of een bypass)
steeg het succespercentage tot bijna
70 procent. (Ter vergelijking: bij
de patiënten zonder vaatlijden
bedroeg het succespercentage
93%.) Steenbergen concludeert
dat roken geen contra-indicatie
is, en vaatlijden in veel gevallen
ook niet.
Dosering

Hoeveel maden zijn nodig voor
de behandeling? ‘We gebruiken
gemiddeld zo’n 200 maden per
patiënt,’ vertelt Steenvoorde.
‘Een patiënt ondergaat gemiddeld zo’n drie behandelingen,
dus een afzonderlijke behandeling
bestaat meestal uit 50 tot 100
maden. Hele kleine wonden,
bijvoorbeeld aan een teen, kunnen vaak al met 10 tot 20 maden
behandeld worden. De richtlijn
is 10 maden per vierkante centimeter.’
In het proefschrift komt naar
voren dat bij Gram-negatieve
infecties madentherapie minder
effectief is dan bij Gram-positieve infecties. Daarom zijn bij
Gram-negatieve infecties waarschijnlijk meer maden nodig zijn.
Steenvoorde: ‘Maar we hebben
er geen getal aan gekoppeld.
De ervaring moet leren wat bij
Gram-negatieve infecties een
effectieve dosering is.’
>>
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Onderbeensamputatie wegens vaatlijden.

Amputatiestomp vóór de madenbehandeling.

Onderbeensamputatie wegens vaatlijden.

Amputatiestomp tijdens de madenbehandeling.

Drie maanden na de madenbehandeling;
de patiënt kon nu de stomp belasten.

Losse maden of biobags?

Bloeding

Pijn

Er zijn twee mogelijkheden om
maden op de wond aan te brengen:
los, of in een soort theezakjes: de
zogenaamde ‘biobags’. De wond
wordt afgedekt met hydrocolloïd,
nylongaas en bruine pleister om
ontsnapping van maden te voorkomen. Het aanbrengen van maden in een biobag is gemakkelijker,
maar ook dan moet de wond op
dezelfde manier worden afgedekt
om ontsnappen te voorkomen
(zie afbeeldingen). Uit Steenvoordes onderzoek blijkt dat losse
maden effectiever zijn dan biobags. Biobags zijn alleen aan te
raden als de wondranden slecht
zijn af te plakken, bijvoorbeeld
bij wonden rond de anus. Ook
zijn ze een alternatief bij patiënten die orale antistollingsmedicatie gebruiken, of wanneer bij een
behandeling met losse maden de
pijn niet goed te bestrijden is
(zie verderop).

Kleine bloedingen komen bij gebruik van losse maden volgens de
literatuur voor bij tien procent
van de patiënten. Als een bloeding
optreedt, moet de behandeling
met maden gestopt worden.

De behandeling met maden kan
pijnlijk zijn. Uit Steenvoordes onderzoek blijkt dat bij diabeten de
pijn goed te behandelen is, maar
dat bij niet-diabeten de pijn een
probleem kan zijn. In een heel
enkel geval is een opname nodig
om de patiënt betere pijnbestrijding te geven, bijvoorbeeld epidurale anesthesie. Soms kunnen
biobags uitkomst bieden omdat
de behandeling daarmee minder
pijnlijk is. In het ergste geval
moet de behandeling wegens de
pijn gestaakt worden, maar in
het onderzoek wilde geen van
de patiënten dit.

Uit Steenvoordes onderzoek
blijkt dat bij patiënten die orale
antistollingsmiddelen gebruiken
vaker bloedingen voorkomen.
Hij adviseert daarom deze patiënten klinisch te behandelen en zo
mogelijk de antistolling tijdelijk
te stoppen. Een andere oplossing
is bij deze patiënten biobags gebruiken. In Steenvoordes onderzoek traden er geen bloedingen
op bij het gebruik van biobags.
Toch blijft ook bij biobags alertheid geboden. ‘We hebben net
één patiënt gezien bij wie wel een
bloeding optrad bij het gebruik
van biobags,’ vertelt Steenvoorde.

Biobags: gedesinfecteerde maden zitten in een soort theezakje dat in de wond
geplaatst wordt. Ook hierbij is nog kans op ontsnapping; daarom wordt een
afsluitende verbandlaag van hydrocolloïd, nylongaas en bruine pleister
aangebracht.

In Steenvoordes ziekenhuis krijgen patiënten standaard als pijnbestrijding drie keer daags 1 gram
paracetamol en eens per drie dagen
een 25 microgram Durogesic
pleister. Omdat meestal pijn
wordt ervaren één tot drie dagen

na aanbrengen maden, krijgen
patiënten op de dag voor verwisseling van de maden een 50
microgram Durogesic pleister.
Het standaardschema wordt
individueel aangepast op basis
van de pijnklachten.
Verder onderzoek

Zoals gezegd is de effectiviteit
van madentherapie ten opzichte
van andere vormen van debridement nog niet wetenschappelijk
vastgesteld. Op grond van zijn
onderzoek beveelt Steenvoorde
een gerandomiseerd klinisch
onderzoek aan onder patiënten
met neuropathische (niet-ischemische) diabetische ulcera, met
infectie door Gram-positieve
bacteriën. ‘Dit is een ideale groep
omdat bij deze patiënten pijn
een verwaarloosbare rol speelt en
de therapie dus goed verdragen
wordt. Een tweede voordeel is dat
er geen sprake is van ischemie, en

De ‘losse’ techniek: gedesinfecteerde maden worden vrij in de wond geplaatst.

Om ontsnappen van maden te voorkomen worden ze opgesloten in een ‘kooi’
van hydrocolloïd, nylongaas en bruine pleister (de ‘inner cage’)..
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dat dit dus ook geen verstorende
factor in het onderzoek is.
Een derde voordeel - voor het
onderzoek, want voor patiënten
is het natuurlijk een nadeel - is
dat er ongelofelijk veel diabetische voetproblemen zijn,’ aldus
Steenvoorde. In zijn eigen ziekenhuis wil hij de mogelijkheden
voor thuisbehandeling met
maden verder onderzoeken.
‘We hebben dit pas een aantal
keren toegepast, waarbij de
nurse-practitioner van onze

wondpoli in de thuissituatie
maden heeft geappliceerd omdat
de patiënt niet in staat was onze
poli te bezoeken. Dit gaf geen
problemen, en uitbreiding zou
dus een goede stap zijn.’
Literatuur

Steenvoorde, Pascal: Maggot
Debridement Therapy in Surgery.
Proefschrift Universiteit Leiden,
9 januari 2008.
Het proefschrift is te downloaden via
de website Dspace at Leiden University,
https://openaccess.leidenuniv.nl/
dspace/handle/1887/12552

De jakkiebakkie-factor
Hoe kijken patiënten zelf aan tegen een behandeling met maden?
Hebben ze geen afkeer van zo’n behandeling? In de Engelstalige literatuur
wordt in dit verband gesproken van de ‘yuk-factor’, door Steenvoorde
vertaald als ‘jakkiebakkie-factor’. Het bleek dat 89 procent van de
patiënten de behandeling weer zou kiezen als dat nodig was.
Ook raadde 94 procent de behandeling aan anderen aan. Op de meer
dan 150 patiënten die in het Rijnland Ziekenhuis met maden behandeld
zijn, heeft maar één patiënt de behandeling geweigerd.

Preview fractura
antebrachii studie
De fractura antebrachii, waarbij zowel de ulna als
de radius zijn gefractureerd, is één van de meest voorkomende fracturen bij kinderen. Ondanks de hoge
prevalentie is er in de literatuur geen eenduidigheid
over de behandeling van deze fractuur. Om struktuur te
verkrijgen in de behandeling van fractura antebrachii
bij kinderen, hebben wij een uitgebreide prospectieve
studie opgezet, met de resultaten van deze studie hopen
we richtlijnen te kunnen ontwikkelen voor de optimale
behandeling van het kind met een fractura antebrachii.
Verschillende centra participeren in deze studie: HAGA
ziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, st.Franciscus
ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis. De studie
wordt uitgevoerd in de vakgroepen Orthopedische
Chirurgie en Algemene Chirurgie.
De studie wordt schematisch
weergegeven in het toegevoegde
stroomdiagram. Dit stroomdiagram hangt in posterformaat in
de deelnemende ziekenhuizen.
Ook zijn er geplastificeerde kaartjes uitgedeeld. Indien er een kind
met een fractura antebrachii wordt
opgevangen op de spoedeisende
hulp wordt er volgens een beslisboom gewerkt. Allereerst wordt
gekeken naar de aard van de fractuur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de distaleen midschacht fracturen. Aan de
hand van de repositie-criteria
wordt besloten tot wel of geen
repositie.
Hierbij kom je in het diagram
in één van de vier kleurbalken
terecht: midschacht zonder repositie (rood), midschacht met
repositie (groen), distaal zonder
repositie (geel) en distaal met
repositie (blauw)(zie fig.1).
Als de ouders en het kind toestemming geven voor deelname
aan de studie en er geen exclusiecriteria zijn, kan er overgegaan
worden tot de behandeling volgens het protocol.
De niet gereponeerde fracturen
kunnen primair afgehandeld
worden op de spoedeisende hulp.
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Bij de niet-gereponeerde midschachtsfracturen wordt er geloot
tussen behandeling met bovenarmsgips óf bovenarmsgips gevolgd door onderarmsgips met
een totale duur van 6 weken.
Bij de niet-gereponeerde distale
fracturen wordt er geloot tussen
behandeling met boven- óf onderarmsgips gedurende 4 weken.
De fracturen welke niet voldoen
aan de repositie-criteria worden
op de operatiekamer gereponeerd.
Indien na repositie van een midschachtsfractuur een stabiele
situatie ontstaat wordt er geloot
tussen behandeling met bovenarmsgips óf bovenarmsgips
gevolgd door onderarmsgips
voor in totaal 6 weken, conform
de niet gereponeerde groep. Als
er een instabiele situatie onstaat
wordt er geloot tussen het plaatsen van 1 óf 2 intramedullaire
pennen in combinatie met 3 weken bovenarmsgips. Na repositie
van een distale fractuur kan er
een stabiele of instabiele situatie
ontstaan. Indien er een instabiele
situatie ontstaat worden er in
ieder geval 2 K-draden geplaatst
ter stabilisatie. Indien er een stabiele situatie ontstaat wordt er
>>

Jaargang 18, oktober 2008

Antebrachii fractuur studie

geloot tussen wel of geen K-draad
fixatie in combinatie met 4 weken
bovenarmsgips.

●

●

De reguliere gipscontroles met
röntgenfoto’s vinden standaard
plaats. Twee weken na verwijdering van het laatste gips en 6 tot
9 maanden posttraumatisch worden de kinderen allemaal gezien
door Joost Colaris, hoofdonderzoeker en AIO Orthopedie in
het HAGA Ziekenhuis.
Tijdens deze controles wordt er
o.a. gekeken naar het comfort
van het gips, de functie van
de arm, de cosmetiek en restklachten.
De rotatiemeting van de onderarm wordt op 2 manieren uitgevoerd: m.b.v. een standaard
goniometer en m.b.v. een speciaal
apparaat. Het betreft een pro- en
supinatie-meter welke door de
technische dienst van het Erasmus
Mc is ontwikkeld en momenteel
gevalideerd wordt door twee studentes van de faculteit bewegingswetenschappen aan de VU.
Met deze studie proberen we
een aantal cruciale vragen in de
behandeling van de fractura
antebrachii te beantwoorden:

●

Zijn de resultaten vergelijkbaar tussen de groepen met
verschillend gips?
Is 1 intramedullaire pen even
goed als 2 intramedullaire
pennen bij de instabiele midschachtsfractuur?
Is er minder kans op secundaire
dislocatie na fixatie van de distale
‘stabiele’ fractuur met K-draden?

Dr. M.R. de Vries, Drs. C.P. van de Ven, Dr. A.J.H. Kerver, Drs. L.U. Biter
Prof. Dr. J.A.N. Verhaar, promotor
Dr. L.N.J.E.M Coene, Dr. J.H. Allema, co-promotoren

Door de hoeveelheid randomisaties zijn de groepen te klein om
inmiddels een soort tussenstand
te geven.
Wel licht Joost vast een tipje
van de sluier op: Er zijn veel
refracturen van met name het
midschachtstype. In deze groep
zijn ook een aantal non-unions.
De pro- en supinatie blijft regelmatig achter t.o.v de contralaterale arm.
De uiteindelijke resultaten
zullen worden gepubliceerd
in medische tijdschriften.
Wordt vervolgd…
Drs. Joost Colaris,
Arts-assistent Orthopedie
joostcolaris@hotmail.com
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Dr. Boudewijn Kollen en Dr. Helen Klip
Epidemiologen

Evidence-based medicine
Het begrip evidence-based medicine en de daarvan afgeleide begrippen als evidence-based practice (EBpractice),
evidence-based nursing (EBnursing), evidence-based physiotherapy (EBphysiotherapy) etc. zijn vandaag de dag
ingeburgerd in het taalgebruik van menige zorgverlener en medisch vakblad. Wat deze begrippen precies inhouden
is echter niet altijd duidelijk voor de lezer.
Dit artikel beschrijft de ‘ins’ en ‘outs’ van evidence-based medicine en probeert de lezer aan te moedigen dit concept
en de daarbij behorende denkwijze zich eigen te maken. Evidence-based medicine en verwante begrippen zijn
namelijk niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. Deze begrippen zullen naar verwachting
in de toekomst een nog belangrijker rol gaan spelen dan nu al het geval is en een vast onderdeel gaan vormen van
de medische-, verpleegkundige- en paramedische opleidingen.
Inleiding

Evidence-based medicine (EBM)
is een term die in 1992 voor het
eerst in de literatuur opdook en
sindsdien verbonden is aan
Gordon Guyatt en zijn medewerkers1. Daarna is de interesse
voor EBM en het belang dat
hieraan wordt toegekend exponentieel gegroeid. Het standaardwerk dat deze begrippen verder
heeft uitgediept kent inmiddels
een derde herziene editie2. Wat
nu precies wordt bedoeld met
EBM en waarom dit fenomeen
binnen de gezondheidszorg zo’n
vlucht heeft genomen zijn onderwerpen die in dit artikel aan de
orde komen.
Wat is Evidence-Based
Medicine?

Onder EBM wordt de integratie
verstaan van het beste wetenschappelijke bewijs met klinische
expertise van de behandelaar en
unieke persoonlijke omstandigheden en waarden van de patiënt.
Het omvat dus veel meer dan
uitsluitend het beschikbare wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van een bepaalde therapie
te betrekken in de klinische besluitvorming. Dat maakt EBM
zo waardevol. Niet alleen wordt
veel waarde gehecht aan valide en
klinisch relevant wetenschappelijk
bewijs maar ook aan de kennis
en vaardigheden van de behandelaar en het persoonlijke belang
gezien vanuit het perspectief van
de patiënt.
De behoefte aan EBM is sterk
gegroeid. Het probleem dat zich
hierbij voordoet is dat de beschik-

bare literatuur zo omvangrijk en
divers is dat een zorgverlener
vaak niet weet welke literatuur
evidence-based is en waar die
literatuur vervolgens kan worden
gevonden. Daarbij komt nog dat
de beschikbare tijd van zorgverleners onder druk staat en men
steeds minder tijd heeft om alle
vakliteratuur goed te bestuderen
en op basis daarvan het eigen handelen aan te passen. Een andere
complicerende factor daarbij is
dat veel ontwikkelingen binnen
de (para)medische en verpleegkundige vakgebieden elkaar snel
opvolgen waardoor de traditionele informatiebronnen (zoals
boeken) snel verouderd raken.
Om in relevante en betrouwbare
informatie te kunnen voorzien is
het van belang om de toegepaste
onderzoeksopzet te betrekken in
de beoordeling van een studie3.
Systematic reviews en meta-analyses hebben er voor gezorgd dat
het beschikbare relevant bewijs
overzichtelijk wordt aangeboden
en mede daardoor ook makkelijk
te interpreteren is. Voorts is het
opzoeken van relevante publicaties aanzienlijk vergemakkelijkt
en toegankelijk geworden voor
een ieder. Er zijn tegenwoordig
ook tijdschriften beschikbaar die
zich uitsluitend toeleggen op het
publiceren van evidence-based
studies waarvan de resultaten
zowel valide als ook direct klinisch toepasbaar zijn. Bovendien
hebben zorgverleners, veel meer
dan vroeger het geval was, toegang tot bij- en nascholingen
zodat zij kennis en vaardigheden
beter op peil kunnen houden.
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Al deze ontwikkelingen dragen
ertoe bij dat de zorgverlener zijn
of haar handelen op een zo veel
mogelijk evidence-based verantwoorde wijze kan afstemmen.
Hoe wordt EBM in de
praktijk uitgevoerd

Hiertoe is een stappenplan ontwikkeld dat uit 5 onderdelen
bestaat2:
Stap 1 Vraag formuleren: het
vertalen van informatiebehoefte naar een te beantwoorden vraagstelling.
Stap 2 Bewijs zoeken: het opsporen van het beste bewijs
dat de vraagstelling beantwoordt.
Stap 3 Bewijs beoordelen: het
gevonden bewijs kritisch
beoordelen op geldigheid
(validiteit), effectgrootte
en toepasbaarheid in de
eigen werksituatie.
Stap 4 Resultaat toepassen: het
integreren van dit bewijs
met de eigen kennis en
vaardigheden en met
datgene wat de patiënt
belangrijk vindt.
Stap 5 Evalueren: het evalueren
van de effectiviteit en efficiëntie van dit proces en
zoeken naar verbeteringen
hierin.
Stap 1. Vraag formuleren
Deze vraagstelling kan betrekking hebben op het inwinnen
van EBM informatie over bijv.
een klinische bevinding, oorzaak
van een ziekte, diagnostische test,
prognose, of therapie. Om nu
gericht naar deze informatie te

kunnen zoeken is het noodzakelijk om de zoekvraag zo specifiek
mogelijk te verwoorden door
daarin alle voor het onderwerp
belangrijke elementen te betrekken. Veelal wordt een zoekvraag
geformuleerd die gebaseerd is op
de zogenaamde PICO methode.
In zo’n vraag zijn de volgende
elementen terug te vinden:
1 Patiënten populatie:
welke patiënten vormen de
doelgroep van het onderzoek
(bijv. kinderen), setting (bijv.
ziekenhuis) of geografische
begrenzing (bijv. platteland)?;
2 Interventie:
welke behandeling wordt
onderzocht (bijv. immobilisatie m.b.v. gips)?;
3 Comparison:
met welke behandeling wordt
de interventie vergeleken (bijv.
immobilisatie m.b.v. gips versus immobilisatie m.b.v. een
spalk)?;
4 Outcome:
welke gezondheidstoestand
wordt onderzocht en als uitkomstmaat gebruikt (bijv.
kwaliteit van leven)?
>>

Zoekvraag:
Leidt immobilisatie m.b.v.
gips (I) ter bestrijding van
kontraktuurvorming bij
kinderen tussen de 6 en 12
jaar met een cerebrale parese
(P) tot een grotere verbetering van de kwaliteit van
leven (O) dan immobilisatie
m.b.v. een spalk (C)?
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Stap 2. Bewijs zoeken
Voor het zoeken van bewijs zijn
verschillende wegen te bewandelen. Allereerst kan men het antwoord op een vraagstelling achterhalen door een relevant leerboek erop na te slaan. Hoewel
leerboeken nuttige informatie
bevatten is deze informatie doorgaans niet up-to-date. Bovendien
geven leerboeken veelal een globaal beeld van de leerstof en zijn
niet toegerust op het geven van
inzicht in specifieke problemen.
Daarnaast kunnen studies die
gepubliceerd worden in vaktijdschriften worden geraadpleegd.
Recente informatie verkregen uit
deze studies is juist wel up-todate en relevant. Tegenwoordig
kan een zoekactie thuis vanaf
de eigen computer worden uitgevoerd mits men beschikt over
internetverbinding. Een veel
gebruikt zoekprogramma is
PubMed4. Bij het zoeken naar
EBM informatie is het van
belang de juiste zoektermen
(de zogenaamde MESH termen)
te gebruiken om het aantal ‘hits’
(d.w.z. literatuurverwijzingen)
te beperken of te optimaliseren.
Er is overigens in de tijdschriften
waaruit men informatie betrekt
een hiërarchie te ontdekken die
maakt dat aan de informatie in
het ene tijdschrift meer status
wordt ontleend of meer waarde
wordt toegekend dan die uit een
ander tijdschrift. Deze hiërarchie
is voornamelijk gebaseerd op de
mate waarin andere tijdschriften
verwijzen (citeren) naar de gepubliceerde artikelen in het betreffende tijdschrift (de zogenaamde
‘citation index’). Hoe vaker dat
het geval is hoe hoger de zogenaamde ‘impact factor’ van een
tijdschrift en des te groter het
belang is dat aan een dergelijke
publicatie wordt gehecht.
Veelal worden bij PubMed naast
informatie over het artikel (titel,
auteurs, tijdschrift met jaargang,
volumenummer en pagina’s)
ook samenvattingen (abstracts)
getoond. Op basis van de inhoud
van de samenvatting kan men
besluiten om het gehele artikel

EBM domein
Onderzoeksonderwerp
Randomised controlled trial (RCT)

Cohortonderzoek

Patiënt-controleonderzoek

Dwarsdoorsnedeonderzoek
Systematic review (SR)

Diagnose

Therapie

Schade
(‘Harm’)

Etiologie

RCT

RCT

RCT

(RCT)

Diagnose
SR-Diag

Cohort

Cohort

Cohort

Cohort

SR-Obs

SR-Obs

SR-Obs

Pat controle

SR-RCT

Prognose

Pat controle

Tabel 1: EBM beoordelingsformulieren

op te vragen. Veelal (maar niet
altijd) zijn hier kosten aan verbonden. Zorgverleners die werkzaam zijn in zorginstellingen,
zoals ziekenhuizen, hebben doorgaans de beschikking over een
documentatie centrum waar tijdschriften geraadpleegd kunnen
worden. Daarnaast worden met
name minder recente publicaties
soms gratis aangeboden via het
internet zie o.a. 5. De verwachting is
echter dat op den duur vaktijdschriften vrijwel uitsluitend
digitaal te verkrijgen zijn.
Door het grote aanbod van tijdschriften kan het vinden en op
waarde schatten van gepubliceerde
studies een zeer tijdrovende bezigheid zijn. Men kan zo nodig volstaan met de informatie verkregen
uit samenvattingen. Deze laatste
zoekstrategie wordt ook wel
“synopsis” genoemd. Wanneer
meer gedetailleerde informatie
nodig is kan men overgaan tot het
zoeken van literatuur op basis van
de “synthese” strategie. Daarbij
wordt informatie gehaald uit de
zogenaamde Cochrane Library.
Deze internationale organisatie
heeft ook een Nederlandse tak6
die het opzetten, uitvoeren en
publiceren van systematic reviews
stimuleert. Deze systematic reviews geven in het jaar van publicatie een actueel overzicht van het
beste bewijs en hebben steeds betrekking op een specifiek onderwerp. De onderzoekers die zich
bezig houden met dit soort onderzoek stellen zich tot doel om alle
gepubliceerde studies die betrekking hebben op dit specifieke
onderwerp op te sporen.
Wanneer deze studies voldoen
aan de inclusie criteria worden

deze t.b.v. het onderzoek opgevraagd en vervolgens beoordeeld
op hun methodologische kwaliteit
(zie Stap 3). Hiervoor zijn vragenlijsten ontwikkeld waarop de onderzoekers de aanwezigheid van
bepaalde belangrijke methodologische criteria scoren. Een selectie
van de beste studies wordt tenslotte
nader geanalyseerd en de resultaten van deze analyse geïnterpreteerd in het systematic review.
Stap 3. Bewijs beoordelen
Deze beoordeling is afhankelijk
van het soort onderzoek waarover men informatie inwint.
Via de website van het
Dutch Cochrane Centre
(http://www.cochrane.nl)6 zijn
formulieren te downloaden die
gebruikt kunnen worden om
studies te beoordelen. Welk formulier nodig is hangt af van het
EBM Domein en het onderzoeksonderwerp (Tabel 1).
A. Bij diagnostisch onderzoek

In een studie waarin de toepasbaarheid en/of kwaliteit van een
meetinstrument wordt onderzocht is het voor het verkrijgen
van een indruk van de validiteit
van het bestudeerde meetinstrument van belang om een antwoord
te vinden op de volgende vragen:
1 Is er sprake van een onafhankelijke, geblindeerde vergelijking
met een ander meetinstrument
ofwel referentietest (gouden
standaard) i.v.m. het uitsluiten
van contaminatiebias7?
2 Is het nieuwe meetinstrument
onderzocht bij patiënten die
vergelijkbaar zijn met die uit
de eigen praktijk (i.v.m. het
uitsluiten van spectrumbias)7?
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Is de referentietest ook uitgevoerd bij een negatieve testuitslag van de bestudeerde test
(i.v.m. het uitsluiten van verificatiebias)7?
Kan het meetinstrument goed
onderscheid maken tussen
patiënten met een bepaalde
eigenschap (bijv. breuk) of
ziekte en patiënten zonder
die eigenschap of ziekte?
Dit wordt meestal uitgedrukt
in de sensitiviteit, specificiteit
en likelihood ratio van een
meetinstrument7.

B. Bij therapeutisch onderzoek

Bij dit soort onderzoek probeert
men antwoord te krijgen op de
vraag of een therapie of interventie bepaalde gunstige effecten
genereert. Doorgaans is dat alleen
mogelijk wanneer zo’n therapie
of interventie wordt vergeleken
met het natuurlijk beloop van
een aandoening, placebo- of de
meest gangbare therapie of interventie. Ook hierbij is het belangrijk een indruk te krijgen van de
validiteit van de resultaten door
een antwoord te vinden op
onderstaande vragen:
1 Zijn de patiënten ‘ad random’
toegewezen aan één van beide
behandelgroepen? Een ‘randomized controlled trial’ (RCT)
voldoet aan dit criterium.
2 Is degene die patiënten includeerde en toewees onbekend
met de randomisatievolgorde?
In de literatuur staat dit bekend
als ‘allocation concealment’.

>>

in dit

3

4

5

6

7

Zijn de te vergelijken groepen
aan het begin van de studie
vergelijkbaar t.a.v. factoren die
van belang zijn voor de uitkomst? Het gaat hier vooral
om prognostische factoren.
Zijn de patiënten lang genoeg
in de tijd gevolgd en op gelijke
meetmomenten vergeleken?
Zijn alle patiënten geanalyseerd op basis van de groep
waarin zij oorspronkelijk zijn
gerandomiseerd. Dit noopt
tot het verrichten van een
‘intention-to-treat’ (ITT)
analyse8?
Zijn patiënten, behandelaars
en onderzoekers onwetend
(geblindeerd) over de groep
waaraan de patiënt is toegewezen?
Zijn beide groepen, behalve
voor de interventie, gelijk
behandeld?

C. Bij prognostisch onderzoek

Bij prognostisch onderzoek
wordt de verwachte ontwikkeling in de tijd van een aandoening of ziekte onderzocht.
Zo kan men onderzoeken wat
de kans op herstel is en welke
factoren van belang zijn voor
het herstel. Dit levert vervolgens
informatie op die klinisch van
nut kan zijn. Voor het vaststellen
van de validiteit van de onderzoeksresultaten moeten de volgende vragen worden beantwoord:
1 Vertegenwoordigen de deelnemers in het onderzoek een
representatieve groep patiënten in een vergelijkbare fase
van het ziekteproces?
2 Zijn de patiënten voldoende
lang gevolgd in de tijd om
de uitkomst (bijv. herstel)
ook daadwerkelijk te kunnen
vaststellen?
3 Is er gebruik gemaakt van
objectieve en geblindeerde uitkomstmetingen. Onderzoekers
doen over het algemeen meer
hun best om een bepaalde uitkomst te vinden bij patiënten
met gunstige eigenschappen
vooral wanneer men zelf veel
waarde hecht aan die eigenschappen.

4

Verband

Wanneer de onderzochte
populatie heterogeen (d.w.z.
zonder gemeenschappelijke
kenmerken) was is daarvoor
gecorrigeerd en zijn de onderzochte prognostische factoren
onderling vergeleken tussen
subgroepen?

Stap 4. Resultaat toepassen

Voor het kunnen toepassen van
EBM in de eigen situatie is het
van belang te beoordelen of een
vertaalslag van het wetenschappelijke bewijs kan worden gemaakt naar de eigen praktijk.
Dat vereist dat men een positief
antwoord kan geven op volgende
vragen:
1 Is onze patiënt vergelijkbaar
met de patiënt in de studie?
Hiermee wordt in feite
bedoeld of de kenmerken
van onze patiënt globaal
overeenkomen met die van de
patiënten in de studie. Omvat
bijvoorbeeld de spreiding in
leeftijd van de personen in de
studie de leeftijd van mijn
patiënt? Het stellen en beantwoorden van een dergelijke
vraag is alleen zinvol wanneer
leeftijd een belangrijke factor
is bij een ziekte zoals bijvoorbeeld het geval is bij dementie.
Wanneer in voldoende detail
beschreven kan men ook
trachten te beoordelen of
bijvoorbeeld sociale en demografische kenmerken en/of
pathobiologische kenmerken
overeenkomen. Men kan ook
voor een andere aanpak kiezen,
namelijk door te beoordelen
of onze patiënt voldoet aan
de inclusiecriteria van het
onderzoek waarin men geïnteresseerd is.
2 Is het uitvoeren van een EBM
behandeling überhaupt mogelijk in onze situatie? Zo moet
bijvoorbeeld de vraag gesteld
worden of de ziektekostenverzekering de gewenste behandeling wel vergoed. Zijn eventuele
materialen beschikbaar en/of
betaalbaar, is uitvoering technisch mogelijk, is voldoende
expertise aanwezig, etc.?
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Welke potentiële voor- en
nadelen zijn te verwachten
van de nieuwe behandelwijze?
In wetenschappelijk onderzoek
wordt dit veelal uitgedrukt in
‘numbers needed to treat’
(NNT) en ‘numbers needed
to harm’ (NNH). Hiermee
wordt het aantal patiënten
aangegeven dat moet worden
behandeld om bij één patiënt
het beschreven effect (voor- of
nadeel) te kunnen waarnemen.
Voor- en nadelen van een
behandeling zijn immers niet
bij alle patiënten te verwachten.
Welke positieve effecten vindt
de patiënt zelf belangrijk en de
moeite waard en welke eventuele nadelen van een behandeling zijn acceptabel voor een
patiënt? Om de patiënt bij het
beantwoorden van deze vragen
te helpen is ook een maat beschikbaar die de verhouding
weergeeft tussen potentiële
voor- en nadelen van een
behandeling, namelijk de
‘likelihood of being helped
and harmed‘ (LHH).

Stap 5. Evalueren

De laatste stap in deze procedure
omvat een evaluatie van de voorgaande stappen. Het met succes
toepassen van EBM in de praktijk vergt naast oefening en herhaling namelijk ook een kritische
beschouwing van de gemaakte
keuzes. Daarvoor is het noodzakelijk dat steeds wordt gereflecteerd op het resultaat van deze
benaderingswijze in de eigen
praktijk en wordt nagedacht
over de wijze waarop eventuele
verbeteringen in het proces kunnen worden aangebracht. In feite
wordt dan beoordeeld of alle
stappen optimaal zijn verlopen.
Beschouwing

Bovenstaande beschrijving van
EBM is ook van toepassing op
andere vakgebieden binnen de
gezondheidszorg. Daar waar bijvoorbeeld onderzoek naar het
effect van een bepaald medicijn
op de klachten van een patiënt
zich leent voor een EBM beoor-

deling, geldt dat onderzoek naar
verpleegkundige- of fysiotherapeutische (be)handelingen als
EBnursing of EBphysiotherapy
kan worden beschouwd.
EBpractice heeft betrekking op
het wetenschappelijk bewijs voor
praktijk gerelateerde handelingen.
Evidence-based medicine, evidence-based practice, evidence-based
nursing, evidence-based physiotherapy etc. zijn daarom begrippen die voor elke specifieke beroepsgroep min of meer dezelfde
betekenis behoren te hebben.
Niet alleen bepaalt de mate
waarin men waarde hecht en
inhoud toekent aan dit begrip
voor een deel de status van de
beroepsgroep maar ook positioneert een beroepsgroep zich
daarmee uitdrukkelijker als
belangrijke speler in het competitieve krachtenveld binnen
de gezondheidszorg.
Men zou zichzelf de vraag kunnen
stellen hoeveel (be)handelingen
in de eigen praktijk evidencebased zijn. In de geneeskunde
wordt uitgegaan van een percentage van ongeveer 20%2. Naar
verwachting zal dat percentage
voor veel paramedische disciplines lager uitvallen, maar zelfs
binnen de geneeskunde is er
sprake van grote verschillen in
het evidence-based handelen.
Bewijs vergaren is doorgaans
eenvoudiger te realiseren voor
behandelingen die zich beter
lenen voor manipulatie en blindering. Zo is het gebruik- maken
van placebo’s nu eenmaal beter
uitvoerbaar bij farmaceutisch
onderzoek dan bij chirurgische
ingrepen. Niettemin blijkt er
toch een grote en toenemende
behoefte te bestaan aan een evidence-based benadering in de
gezondheidszorg zelfs binnen
vakgebieden die traditioneel
minder snelle ontwikkelingen
doormaken. Men streeft er
vooral naar het gemiddelde
niveau van de beroepsgroep
te verhogen tot het gewenste
niveau.
>>
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Daartoe worden vandaag de dag
voor menige aandoening behandelrichtlijnen samengesteld.
Wanneer deze kunnen worden
gebaseerd op evidence-based
studies wordt gesproken over
evidence-based richtlijnen.
Er worden met grote regelmaat
evidence-based behandelrichtlijnen geformuleerd op allerlei
(para)medische vakgebieden die
gebaseerd zijn op bovenstaande
principes. Zo heeft de Nederlandse Hartstichting richtlijnen
en aanbevelingen gepubliceerd
voor zorgverleners van patiënten
voor de revalidatie na een beroerte.
Hierin hebben zowel medischeals paramedische- en verpleegkundige disciplines samengewerkt bij het samenstellen van
dit boekje9. Evidence-based
behandelingrichtlijnen dragen
bij tot een grote mate van uniformiteit in de zorg. Deze richtlijnen zijn evenwel nooit af maar
dienen periodiek opnieuw te
worden afgestemd op het meest
recente beschikbare wetenschappelijke bewijs.
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