3

In dit

Verband

oktober 2009
Nummer 3
Jaargang 19

De Voet
6

Happy Feet

8

De behandeling van teen- en metatarsaalfracturen

11

Displaced Intra-articular Calcaneal Fractures of the
Calcaneus; With an emphasis on minimally invasive surgery

13

Luxaties en luxatiefracturen in gewricht van Lisfranc:
tarsometatarsale letsels

23

Boots and bars

25

Gevolgen van een verzwikte enkel

27

Schrijven van een wetenschappelijk artikel

Jaargang 19, oktober 2009

Inhoudsopgave
Van de redactie

5

Cor Gersen

Happy Feet

6

Laurens Barkema

De behandeling van teen- en metatarsaalfracturen

8

Dr. Tim Schepers, Dr. Maarten van der Elst , Prof. Dr. Peter Patka

Displaced Intra-articular Calcaneal Fractures of the
Calcaneus; With an emphasis on minimally invasive
surgery
11
Dr. Tim Schepers

Luxaties en luxatiefracturen in gewricht van Lisfranc:
tarsometatarsale letsels
13
J.S. Harbers, K.W. Wendt, H.J. ten Duis

VereniGingsNieuws
Vanuit de accreditatiecommissie, Jan van Doorn
ALV 7 november 2009, Mendel van Griethuysen
Opgenomen in het Register van de VGN, Cor Feijten
Vanuit de Schoolbanken, LOG actueel, Ruud Gronloh
Gezocht door de visitatiecommissie

Boots and bars

De nabehandeling van klompvoeten volgens de Ponseti methode
in het VU-medisch centrum en het AMC in Amsterdam.

19
19
19
20
22
22

23

Ed van Laar

Gevolgen van een verzwikte enkel

25

Rachid Saouti

Schrijven van een wetenschappelijk artikel
Dr. Helen Klip en Dr. Boudewijn Kollen

27

Jaargang 19, oktober 2009

Van de redactie
Met vreugde kan ik u vertellen
dat wij in een ver gevorderd
stadium van onderhandeling verkeren om twee nieuwe redactiecommissieleden te mogen verwelkomen. Helaas kan ik u de
namen nog niet bekend maken,
maar zodra wij meer zekerheid
hebben zullen wij niet nalaten
hen uitgebreid aan u voor te stellen. Op termijn gaat Miranda
Philips de functie van eindredacteur van Arjan Harsevoort overnemen. Wij wensen haar daarbij
veel succes. Bij verenigingsnieuws treft u een lijst met de
namen van geregistreerde gipsverbandmeesters, de vooraankondiging van de najaars-ALV,
vanuit de schoolbanken, vanuit
de accreditatiecommissie en een
advertentie voor de functie van
regiovoorzitter voor de visitatiecommissie regio Zuid.
Voor u ligt al weer de derde uitgave van dit jaar, met als thema
de voet. Allereerst wil ik uw
aandacht vragen voor Dr. Tim
Schepers, die er in gelaagd is een
tweetal artikelen in te leveren
die handelen over genoemd
onderwerp. Op 2 september
2009 promoveerde hij aan
de Erasmus Universiteit van
Rotterdam op het onderwerp
“Displaced Intra-articular
Calcaneal Fractures of the
Calcaneus” en schreef voor ons
een samenvatting van zijn proefschrift. Ook kregen wij van hem

een essay dat hij schreef in samenwerking met Dr. Maarten van
der Elst en Prof. Dr. Peter Patka.
In dit artikel wordt een overzicht
gegeven van teen- en metatarsaalfracturen. Opeenvolgend worden
de epidemiologie, fractuurmechanisme, klinische presentatie,
radiologische evaluatie, behandeling en complicaties behandeld.

Ing.E.R.van Laar, Orthopedisch
instrumentmaker, beschreef zijn
ervaringen met de bracebehandeling vanaf drie weken na de
tenotomie in “Boots and bars.
De nabehandeling van klompvoeten volgens de Ponseti
methode in het VU-medisch
centrum en het AMC in
Amsterdam. ”

schappelijk artikel moet bevatten
met een korte uitleg per onderdeel. Daarnaast worden er tips en
ideeën gegeven over de lay-out,
tabellen en figuren om uiteindelijk de kans te vergroten dat een
wetenschappelijk artikel gepubliceerd gaat worden.
Namens de redactie wens ik u
veel leesplezier
Cor Gersen

De najaars ALV!
U komt toch ook?
J.S. Harbers schreef in samenwerking met K.W. Wendt en
H.J. ten Duis het artikel:
“Luxaties en luxatiefracturen
in gewricht van Lisfranc: tarsometatarsale letsels”. In dit artikel
wordt een overzicht gegeven van
de luxaties en luxatiefracturen
van het lisfrancgewricht, de anatomie van de tarsometatarsale
regio, de relevante biomechanica
en de verschillende behandeltechnieken.
Om eens stil te staan bij datgene
wat wij dagelijks in onze handen
hebben en om de gipsverbandmeester inzicht te geven in relatief frequent optredende problematiek van de huid van de voet,
schreef Dr. L.W. Barkema een
zijn artikel:”Happy Feet” met
duidelijke illustraties.

Dr. Rachid Saouti, orthopedisch
chirurg in het VUMC te Amsterdam, beschreef in zijn artikel
”De gevolgen van een verzwikte
enkel” welke restklachten kunnen
optreden na een inversieletsel
van de enkel. Hij pleit er voor
dat we dit zeker niet mogen
onderschatten gezien het feit
dat meer dan één derde van
genoemde patiënten restklachten overhoudt.
Een artikel waar wij al jaren op
zaten te wachten en wat voor
velen een waardevolle leidraad
kan zijn, werd aangeleverd door
Helen Klip en Boudewijn Kollen.
Deze epidemiologen, die al
menigmaal een artikel voor ons
blad schreven, hebben ons weten
te verrassen met een opsomming
van de onderdelen die een weten-
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Happy Feet
Voeten zijn hooggespecialiseerde onderdelen van het menselijk lichaam. Uiteraard is een gipsverbandmeester
goed op de hoogte van de anatomie van het voetskelet. Huidproblemen zijn mogelijk wat minder bekend. De
meeste gipsverbandmeesters hebben ook ervaring met diabetische voetproblematiek. Deze problematiek vraagt
inzicht in arteriële problematiek van de voet, en met name neuropathische aspecten hierbij. Goede diagnose en
behandeling van huidproblemen bij deze patiëntengroep kan veel problemen voorkomen. De dermatologische
aspecten van ulcera in het algemeen en voetulcera bij diabetes zijn dermate complex dat dit niet in dit artikel
besproken wordt. Het is de bedoeling van dit artikel om de gipsverbandmeester inzicht te geven in relatief
frequent optredende problematiek van de huid van de voet.
Het contactallergisch
eczeem

Contactallergisch eczeem voor
lijmstoffen (acrylaten) in moderne
kleefverbanden zoals sporttape
is niet zeldzaam. Er ontstaat dan
eczeem: jeukende roodheid,
schilfering en blaasjesvorming
(soms grote blaren).
Kenmerkend is dat de patiënt
kort na applicatie van het verband geen last heeft, de klachten
beginnen vrijwel altijd pas na 1-2
dagen, doordat voor de eczeem
reactie eerst witte bloedcellen uit
de bloedvaten moeten treden, en
een ontstekingsreactie beginnen.
Dit in tegenstelling tot een allergische reactie voor bv bijen,
waarbij de reactie via histamine
vrijmaking tot stand komt, binnen enkele minuten tot maximaal een half uur. Mijden van
acrylaten op de huid is bij dergelijke patiënten aangewezen.
Verbandmiddelen die plakken
met ouderwetse kleefmiddelen
als dennenhars (colofonium), of
latex (bv pehahaft of elastomull
haft) zijn dan een alternatief,
mits de onderhavige patiënt
daarvoor niet ook allergisch is.
Behandeling van eenmaal opgetreden eczeem kan plaatsvinden
met bv natte kompressen, hormooncrèmes. Antihistaminica
helpen niet, want de reactie is
niet door histamine vrijmaking
veroorzaakt. Contacteczeem aan
de voeten wordt vaak veroorzaakt
door schoenlijm, rubber of chromaat in leer (looistof ). Het is van
belang voor de patiënt om door
middel van allergietesten met
plakkers op de rug uit te zoeken

welke stoffen deze reactie veroorzaken om in de herhaling te
voorkomen. (zie foto 1)

Om de overige flora te doden is
zinkolie of sudo crème een probaat middel. Bij zweetvoeten kan
zgn. pitted keratolysis (zie foto 4)
optreden: gangetjes als loopgraven in de epidermis, lijdend tot
pijn bij lopen.

bij deze patiëntengroep van dergelijke afwijkingen is dan ook
essentieel.(zie foto 3)

Foto 4.

Foto 3.

Likdoorns

Melanoom

Likdoorns zijn verdikkingen in
de hoornlaag. Meestal gaat dit
gepaard met pijn ter plekke. Ze
zitten altijd op drukpunten. Ze
worden veroorzaakt door chronisch verhoogde druk ter plekke.
Een typische lokalisatie is de zijkant van de kleine teen. Minder
bekend is dat ook tussen de tenen,
op de plekken waar ook vaak
smetten voorkomt: zie eerder,
likdoorns kunnen voorkomen.
Vaak zijn het witte drukpijnlijke
plekken, bv tussen dig IV en V.
De witte kleur komt door verweken van verdikt hoorn.
Behandeling behelst uiteraard
het wegnemen van druk: bv door
dunne cellona plaat tussen de
tenen acraal van de laesie, en
inter-digitaal zinkolie. Dergelijke
afwijkingen zijn een ideaal focus
voor penetratie van bv streptokokken, die bij diabetische voeten
een infectie toevoegen aan de al
aanwezige cocktail van matige
arteriële circulatie en of neuropathie. Herkenning en behandeling

Melanoom komt niet zo vaak
voor op de voeten. Vaak presenteert het zich net als op andere
plaatsen als een veranderende
bruine plek (zie foto 5): de randen veranderend, de kleur verandert, het begint te jeuken ter
plekke, er ontstaan meerdere
kleuren in de laesie of de laesie
groeit in zijn geheel.

Foto 1.

Smetten tussen de tenen

Dit is een vaak voorkomend probleem: doordat in de westerse
wereld mensen dichte schoenen
dragen, worden tenen tegen
elkaar aan gedrukt, en de huid
ter plekke verweekt.( zie foto 2)

Foto 2.

Huid is in principe vanuit bacteriologisch perspectief een woestijn,
echter bij verweking kunnen gram
negatieve bacteriën en schimmels
de opperhuid verteren. Dit gaat
gepaard met voetengeur. Door
ventileren en zorgen dat de tenen
niet tegen elkaar aan kunnen
komen met bv gaas of feelgood
teenkousen, kan dit voorkomen
worden. Behandeling: schimmeldodende crèmes zoals ketoconazol
crème, indien dit vaak optreedt,
als onderhoud tussen de tenen.
6

Foto 5.

Een lastig te herkennen variant is
het zgn. amelanotische melanoom:
hierbij ontbreekt het pigment,
waardoor de laesie vaak laat herkent wordt, en zich vaak presenteert in de ulceratieve fase: als een
>>
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Behandeling bestaat uit een adequate therapeutische elastische
kous en locaal corticosteroïdzalf
en locale vette zalf, mijden van
zeep; gebruik badolie in plaats
van zeep. Natuurlijk kan een
dergelijk beeld ook worden veroorzaakt door een allergie voor
bv leer of smeerseltjes.
Foto 5b.

“wondje” wat niet wil genezen
(zie foto 5b). Dit wondje blijkt
dan achteraf, als soms lymfeklieruitzaaiing al heeft plaatsgevonden,
een melanoom. Verder is een typische localisatie de nagelplaat,
gekenmerkt door een bruine
verkleuring van de nagelplaat,
waarbij het te herkennen is als
melanoom door het teken van
Hutchinson: de nagelriem wordt
ook bruin. Bij verdenking op
melanoom dient de patient op
korte termijn gezien te worden
door een dermatoloog gezien de
relatief frequente metastasering
in vrij vroege fase van deze
tumor.

Hoe zit dat nu: wat is het
verschil tussen eczeem en
schimmel?

Schimmelinfecties aan de voeten komen in de westerse wereld
vaak voor. Dit komt door het
dragen van schoeisel: dit lijdt
tot broeien: warmte en vocht.
Schimmels houden van vocht en
warmte. Vandaar dat tussen de
tenen vaak een schimmelinfectie
begint (zie foto 7). In de tropen
lopen de mensen vaak op teenslippers. Het is daar warm en
vochtig, maar de tenen worden
niet door dicht schoeisel tegen
elkaar aan gedrukt.

plaats, ter plekke zijn er echter
geen schimmeldraden. Wanneer
een dergelijke reactie optreedt
zonder dat er een schimmelinfectie is, dan heet dit een eczeem.
Dit kan dus door een stofje van
buitenaf bv acrylaten in lijmstoffen, of door hypostase (zie Hypostatisch eczeem), door irritatie
(zeep), broeien in zweterige schoenen of door aanleg: atopisch
eczeem. Als je deze reactie onderdrukt met hormoonzalf terwijl er
een schimmelinfectie aanwezig is,
dan groeit de schimmel extra hard.
Wat je ziet is niet de schimmelinfectie, maar de eczeemreactie.
Typisch is dat bij een schimmelinfectie de ruimte tussen de tenen
aangedaan is, en vaak is de aandoening eenzijdig gelokaliseerd.
Hopelijk heeft U in de uitvoering
van uw vak wat aan deze tips.

Hypostatisch eczeem

Veel patiënten op oudere leeftijd
hebben oedeem aan de onderbenen. Aan de huid treedt dan vaak
een eczeembeeld op, door de
chronische veneuze insufficiëntie, gekenmerkt door roodheid
met schilfering en barstjes in de
huid (zie foto 6). Het wordt vaak
verergerd doordat de patiënten
zich extra goed gaan wassen,
waardoor de huid nog droger
wordt, en de eczemateuze huid
extra geïrriteerd wordt.

Foto 7.

Schimmelinfectie komt daar veel
minder vaak voor. Een schimmelinfectie aan de voeten wordt
gekenmerkt door roodheid,
schilfering, en vaak witte verkleuring van de nagelplaat. Als
reactie op de schimmelinfectie
maakt het lichaam een ontstekingsreactie van hetzelfde type
als bij een allergisch contacteczeem (zie Het contactallergisch
eczeem): er kruipen witte bloedcellen uit de vaten naar de huid,
en deze proberen de schimmelinfectie onder de knie te krijgen.
De ontstekingsreactie veroorzaakt jeuk, de ontstekingsreactie
is eigenlijk een eczeem. Soms kan
er ook aan de handen blaasjesvorming optreden: de ontstekingsreactie vindt dan ook op afstand
Foto 6.

Laurens Barkema,
huidarts
Antonius Ziekenhuis Sneek
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De behandeling van teen- en metatarsaalfracturen
Ondanks dat teen- en metatarsaalfracturen de meest voorkomende breuken zijn van de voet, krijgen zij weinig
aandacht in de literatuur. Daarnaast gaan de meeste studies betreffende metatarsaalfracturen over letsels van
de basis van os metatarsale vijf. In dit artikel zal een overzicht gegeven worden van teen- en metatarsaalfracturen.
Opeenvolgend zullen de epidemiologie, fractuurmechanisme, klinische presentatie, radiologische evaluatie,
behandeling en complicaties behandeld worden.
Epidemiologie

Van alle letsels die zich op de
spoedeisende hulp presenteert,
is ongeveer 10-15% een letsel
van de voet. Teenfracturen (zie
fig.1) maken 3 tot 3,6% uit van
alle fracturen.1, 2 De incidentie
ligt tussen de 4 en 14 per 10.000
patiënten per jaar.1 Ongeveer 65%
hiervan is man1, 3; de gemiddelde
leeftijd ligt rond de 35 jaar.1 De
prevalentie van metatarsaalfracturen (zie fig. 2) is 3,2 tot 6,8%
van alle fracturen.1, 4-6 Per 10.000
mensen ligt de incidentie op
ongeveer 7,5.1 Hierbij worden
meer vrouwen gezien (58-67%)
en ligt de gemiddelde leeftijd
hoger dan bij de teenbreuken
(43 jaar).1, 7 Wanneer er gekeken
wordt naar sportgerelateerde
fracturen, dan scoren de teenfracturen veel hoger dan de
metatarsaalfracturen, te weten
16 versus 7,8 procent van alle
sportgerelateerde breuken.8
Qua gecompliceerde (open)
letsels scoren de teenfracturen
eveneens hoger (6,6% open
fracturen) dan de metatarsaalfracturen (3,5% open fracturen).1

Figuur 2:

Patiënt met fracturen van

metatarsale één tot en met vier.

Traumamechanisme

Teenfracturen worden meestal
door direct trauma veroorzaakt:
het stoten van de teen of het op
de voet laten vallen van een object
vormen driekwart van alle traumamechanismen. Andere minder vaak voorkomende oorzaken
van een teenbreuk zijn val van
hoogte, pro- en supinatieletsels,
en stressbreuken. Dit zijn indirecte traumata.3, 9
Metatarsaalfracturen ontstaan
het meest frequent door inversieletsel en val van hoogte. Overige
fractuurmechanismen zijn: crush
letsel, stoten en stressfracturen.4
Klinische presentatie

Figuur 1:

Patiënt met fracturen van de

proximale falanx van digitus twee

tot en met vijf.

Patiënten presenteren zich meestal
op de spoedeisende hulp met pijnklachten en moeite met afwikkelen tijdens lopen. Daarnaast kan
in geval van teenbreuken een afwijkende stand en/of een hematoom meespelen, welk na ongeveer 2 à 3 uur kan ontstaan.3
Breuken van de kleine tenen komen frequenter voor (76-83%)
dan van de hallux (17-24%).3
8

Een meer uitgebreide verdeling
van teenbreuken is onbekend,
daarentegen zijn er wel enkele
studies verricht naar de verdeling
van breuken van de metatarsalia.
Petrisor et al. onderzochten 355
volwassenen met 411 metatarsaalbreuken. De eerste metatarsaal (MT-1) was in 1,5% aangedaan, MT-2 in 10,2%, MT-3
11,2%, MT-4 9%, en MT-5
68%.7 Meerdere metatarsaal
breuken werden gezien in negen
procent.7 Singer et al. onderzochten 125 kinderen met 166 metatarsaalbreuken en zagen de volgende verdeling:
eerste metatarsaal (MT-1) 28%,
MT-2 13%, MT-3 18%, MT-4
10%, en MT-5 30%.6 Meerdere
metatarsaal breuken in één patiënt
werd in 18% gezien.6 Uit deze
twee studies blijkt duidelijk een
leeftijdsgebonden verdeling van
metatarsaalfracturen.

diastase tussen MT-1 en MT-2.
Een letsel van de hallux waaraan
gedacht moet worden bij een
normale röntgenfoto is een plantair ligamentair letsel, het zgn.
‘turf-toe’ letsel, ter hoogte van het
metatarsophalangeale gewricht.3, 14
Metatarsaalfracturen en teenfracturen dienen ingedeeld te worden
naar: enkelvoudige of multipele
fracturen, lokatie (proximaal, mid
of distaal gelegen), intra- versus
extra-articulair, type fractuur
(dwars, schuin/spiraal, comminutief en avulsie) en dislocatie
(geen, minder dan 2 mm, 2-5
mm en meer dan 5 mm).
Daarnaast kan angulatie een
indicatie zijn voor operatief
ingrijpen hetgeen vooral op de
ware laterale opname te beoordelen is.12 Bij teenfracturen is
uiteraard van belang om te vermelden welke phalanx er per
digitus is gebroken.

Radiologie en classificatie

Officiële classificatie-systemen
zijn bij teen- en metatarsaalfracturen nog niet ingeburgerd, maar
analoog aan de AO-classificatie
bestaat voor de teenfracturen de
OTA-88 en voor de metatarsaalfracturen de OTA-87 classificatie
volgens de Orthopaedic Trauma
Association.15

De radiologische evaluatie van
voorvoet letsels bestaat meestal
uit een antero-posterior (AP) opname en een 45-graden oblique
(driekwart) opname.10 In de literatuur wordt frequent gepleit
voor een AP en ware laterale
opname of voor drie opnames
(AP, driekwart en lateraal).11-13
Echter is de interpretatie van
een laterale foto soms lastig in
verband met overprojectie.10
Belangrijk is om bij de evaluatie
van de röntgenfoto’s te letten op
subtiele aanwijzingen voor luxatiefracturen in het gewricht volgens Lisfranc. Deze aanwijzingen
zijn: basis MT-2 fracturen, kleine
avulsiefragmenten tvh basis MT-1
en MT-5, fracturen van de cuneiformen of van het cuboid en een

Voor de basis MT-5 fracturen
zijn verschillende classificaties
verschenen.16-18 Grofweg zijn er
drie typen basis MT-5 fracturen
(Fig. 3): tuberositas avulsie fracturen, Jones-fracturen, ter hoogte
van het intermetatarsale gewricht
tussen metatarsale vier en vijf, en
de meer distaal gelegen diafyse
stressfracturen.
>>
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Figuur 3:

Drie typen basis metatarsale
vijf fracturen:

a. Tuberositas avulsiefractuur,
b. Jones fractuur,

c. Diafyse stressfractuur

Therapie

Voorafgaande aan de therapiekeuze moet eerst onderscheid
gemaakt worden tussen ‘open of
gesloten’ fracturen. Een gecompliceerde breuk zal een andere
behandeling behoeven t.o.v. een
gesloten fractuur ten aanzien van
antibiotica en eventuele operatie.
Conservatief

Het merendeel van alle metatarsaal- en teenfracturen kan conservatief behandeld worden.
Fracturen van de hallux worden
meestal gedurende 3 weken met
gips behandeld, waarbij de eerste
week gekozen wordt voor een gips
achterspalk en de twee volgende
weken een gipsschoen gedragen
kan worden, waarbij op geleide
van de pijn belast mag worden.
De overige teenfracturen worden
behandeld met een zgn. buddytape. De duur van de behandeling is daarbij variabel van 3 tot 6
weken.3, 9, 14 Eventuele dislocatie
kan onder locale anaesthesie
gecorrigeerd worden (Fig. 4).9
Tevens wordt het advies gegeven
om een schoen met rigide zool te
gebruiken, zodat het afwikkelen
minder pijnlijk is.14 Cobey gaf in
1974 reeds het advies om enkele
tongspatels onder de schoen te
tapen, ter hoogte van de metatarsaalkopjes om zo de druk van de
tenen af te halen.19 Dit is een
goedkope variant van de voorvoetontlastende zool, waarvan
in onderzoek bij patiënten met
diabetes bewezen is dat de druk
onder de tenen verlicht wordt.20

Figuur 4:

a. Proximale phalanx fractuur
digitus vijf met angulatie,

b. Onbloedige repositie na locale

anesthesie, fixatie middels buddy-tape

Echter was het draagcomfort significant lager met deze schoenen.20
De resultaten en patiënttevredenheid van patiënten met een teenfractuur behandeld middels een
voorvoetontlastende schoen zijn
onbekend.
De behandeling van metatarsaalfracturen is veelal symptomatisch
(antalgisch gips of stevige schoen),
echter kunnen ook deze ‘triviale’
letsels lijden tot langdurige klachten.12 Er is één gerandomiseerde
studie naar de conservatieve behandeling van metatarsal fracturen (exclusief hallux fracturen)
waarbij de conventionele gipsbehandeling werd vergeleken met
een elastische kous. De resultaten
van deze studie waren voor zowel
klinisch resultaat als complicaties
in het voordeel van de elastische
kous.21
Operatief

Aangezien de hallux een belangrijke functie heeft in het loopproces, worden standsafwijkingen minder goed verdragen.3, 9
Derhalve zullen gedisloceerde
(intra-articulaire) hallux fracturen eerder in aanmerking komen
voor operatief herstel.14 Bij forse
dislocatie en fracturen welke na
gesloten repositie en gips-immobilisatie opniew disloceren moet
operatief herstel overwogen worden, evenals bij intra-articulaire
fracturen met dislocatie. Meestal
zal er voor Kirschner-draad fixatie gekozen worden.
Ook bij de metatarsaal fracturen
geldt dat standsafwijkingen in de
eerste straal het slechts verdagen
worden. Daarnaast is er een recente

opleving van het operatief herstel
van de basis metatarsale vijf fracturen. Met name de Jones en de
diafyse stress fracturen lijken voordeel te hebben van operatief herstel met betrekking tot snellere
genezing, sneller hervatten van
sport en minder non-unions.22
Voor de overige metatarsaalfracturen kan meer dan 3 tot 4 mm
dislocatie in het sagittale vlak of
een angulatie (dorsaal of plantair)
van meer dan 10 graden als indicatie tot operatief ingrijpen worden aangehouden (Fig. 5 en 6).4

Figuur 5:

Twee voorbeelden van operatief

behandelde metatarsale-1 fracturen:
a. Drittelrohr plaat,

b. Kirschner-draad fixatie in

comminutieve gecompliceerde

fractuur

Resultaten

Er zijn bijzonder weinig studies
verricht naar de klinische resultaten van teen- en metatarsaalfracturen. Over het algemeen wordt
geconcludeerd dat beiden goede
resultaten geven na adequate
behandeling. Gecorreleerd aan
een slechter resultaat bij metatarsaalfracturen zijn comminutie,
verplaatsing in het sagittale vlak
en open fracturen.12 Gecorreleerd
aan een slechtere outcome bij
teenfracturen zijn nonunions.
Complicaties

De belangrijkste complicaties in
de behandeling van teen- en
metatarsaalfracturen is het missen van ernstiger letsel, bijvoorbeeld Lisfranc luxatiefracturen.
Daarnaast worden bij zowel de
teen als de metatarsaalfracturen
pijnlijke non-unions beschreven,
waarvoor operatief herstel noodzakelijk kan zijn.4, 9, 23
Conclusie

Teen- en metatarsaalfracturen zijn
de meest voorkomende breuken
van de voet. Deze ogenschijnlijk
triviale breuken verdienen dezelfde
adequate behandeling als andere
letsels van het bewegingsapparaat.
Over het algemeen mag met conservatieve behandeling een goed
resultaat verwacht worden.
Wel lijkt er op sommige vlakken
een verschuiving te ontstaan naar
operatief herstel. Verder onderzoek in de toekomst moet uitwijzen of deze verschuiving ook leidt
tot betere klinische resultaten.
9

Figuur 6:

Drie voorbeelden van operatief
behandelde distale fracturen
van os metatarsale-5
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Dr. Tim Schepers

Displaced Intra-articular Calcaneal Fractures
of the Calcaneus; With an emphasis on minimally
invasive surgery
Op 2 september 2009 promoveerde Dr. Tim Schepers aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam op het
onderwerp “Displaced Intra-articular Calcaneal Fractures of the Calcaneus” met als ondertitel “With an
emphasis on minimally invasive surgery“. Het onderzoek vond plaatst in het Erasmus MC onder begeleiding
van Prof. dr. P. Patka. Onderstaand artikel bevat een samenvatting van dit proefschrift (zie fig. 1).

Figuur 1:

Proefschift “Displaced Intra-articular

Calcaneal Fractures of the Calcaneus”

gemaakt tussen oppervlakkige
wondinfecties en diepe infecties
(osteomyelitis). Oppervlakkige
wondinfectie komt in ongeveer
20% van de patiënten voor en
diepe infectie bij 5%. Het risico
op een arthrodese bij geopereerde
patiënten ligt rond de 5%, in
tegenstelling tot 20% bij conservatief behandelde patiënten.
Het hoge complicatierisico bij
beide behandelmethoden en het
ontbreken aan eenheid in het
diagnostische proces rondom
verplaatste intra-articulaire calcaneusfracturen, vormen de basis
van dit proefschrift.
Promotieonderzoek

Inleiding

Met een in de literatuur vermelde
incidentie van 1 tot 2 % van alle
fracturen, is de hielbeenbreuk
(calcaneusfractuur) een weinig
voorkomende breuk. De literatuur is niet eenduidig als het gaat
om de te kiezen behandeling en
nabehandeling en het risico op
complicaties. De morbiditeit bij
calcaneusfracturen bestaat grofweg uit drie groepen: het infectierisico na de operatie, de duur
van de herstelperiode inclusief
het arthrodese-risico en tot slot
de terugkeer in het arbeidsproces. In totaal keert 40-85% van
de mensen, die voor het trauma
een baan hadden, binnen 9 maanden weer naar hun werk terug, al
dan niet in een aangepaste vorm.
Ongeveer 20% is na een jaar nog
niet teruggekeerd in het arbeidsproces. Wondinfecties komen
frequent voor na de klassieke
open repositie en interne fixatie
(ORIF). Onderscheid wordt

De opzet van dit promotieonderzoek was vierledig:
1. Het in kaart brengen van de
omvang van het probleem in
Nederland
2. Het meer standaardiseren
van het diagnostische proces
van verplaatste intra-articulaire
calcaneusfracturen
3. Vaststellen van de resultaten
van de minimaal invasieve
behandeling van verplaatste
intra-articulaire calcaneusfracturen.
4. Het onderzoeken van de beste
behandeling van late complicaties
van verplaatste intra-articulaire
calcaneusfracturen
1. Verplaatste intra-articulaire
calcaneusfracturen in Nederland
Om de behandeling van calcaneusfracturen in Nederland in
kaart te brengen is een enquête
verstuurd naar alle afdelingen
Traumatologie en Orthopedie
binnen Nederland.

De gemiddelde respons bedroeg
circa 70 procent. De respondenten van de enquête zagen per jaar
circa 910 hielbeenbreuken. Van
alle botbreuken in Nederland is
dit ongeveer 0,4%. De enquête
liet zien dat 29% van de respondenten een classificatiesysteem
gebruikt. De meest gebruikte
behandelopties in Nederland
zijn de open repositie en interne
fixatie (46%) en de conservatieve
behandeling (39%). De minimaal
invasieve methode wordt in 10%
van de calcaneusfracturen gebruikt.
De periode dat patiënten niet op
de aangedane zijde mogen staan
was gemiddeld 9 weken. Slechts
7% van de respondenten gaf aan
een uitkomstscore te gebruiken
om de resultaten van de behandeling vast te stellen. De totale socioeconomische kosten van dit type
fractuur worden geraamd op 21,5
tot 30,7 miljoen euro per jaar.
2. Standaardisatie van het
diagnostische proces
Het ontbreekt in de literatuur
aan eenheid in het diagnostische
proces rondom de calcaneusfractuur. Het tweede deel van dit proefschrift was derhalve bedoeld om
meer uniformiteit te creëren in de
behandeling van hielbeenbreuken.
Drie frequent gebruikte radiologische classificatiesystemen voor
intra-articulaire hielbeenbreuken
(Essex-Lopresti, Crosby and
Sanders) werden getest op gelijkgestemdheid tussen verschillende
Radiologen en Traumatologen.
De classificaties volgens Sanders
en Crosby hadden een vergelijkbare gemiddelde interobserver
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variabiliteit tussen de specialisten. Derhalve is de aanbeveling
om een van deze twee classificatiesystemen te gebruiken in de
evaluatie van hielbeenbreuken.
Er bestaat onenigheid over de
bruikbaarheid van conventionele
röntgenfoto’s in het vaststellen
van de uitkomst na een calcaneusfractuur. Twaalf verschillende
hoeken en lengtes werden gemeten op gestandaardiseerde röntgenfoto’s van patiënten met een
enkelzijdige breuk van het hielbeen, waarna deze vergeleken
werden met de behandeluitkomst.
Hierbij werd geen statistisch
belangrijke overeenkomst gevonden tussen röntgenfoto’s en uitkomst, gemeten middels ziektespecifieke vragenlijsten, patiënttevredenheid en de noodzaak tot
een operatieve verstijving van het
onderste spronggewricht.
De drie meest gebruikte uitkomstscoresystemen; de American
Orthopaedic Foot Ankle Society
(AOFAS) Hindfoot score, de
Maryland Foot Score (MFS),
en de Creighton-Nebraska score
(CN) werden vervolgens getest
op hun bruikbaarheid en betrouwbaarheid. The AOFAS score was
de meest frequent gebruikte score
van de in totaal 34 uitkomstscoresystemen. De betrouwbaarheid
was het best voor de AOFAS
score en de MFS score. Deze
twee uitkomstenscores kunnen
het best gebruikt worden voor
het meten van de resultaten na
de behandeling van hielbeenbreuken.
>>
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3. Resultaten van de minimaal
invasieve behandeling
Het nadeel van de conservatieve
behandeling is de vijfmaal hogere
kans op een secundaire arthrodese
in verband met persisterende pijnklachten; het nadeel van de open
operatieve methode is het hoge
risico op wondcomplicaties.
Daarom werd in het Erasmus
MC in 1998 een minimaal invasieve techniek geïntroduceerd
(zie fig. 2 en 3).

Figuur 2:

Peroperatieve foto van een percutane
reductie en fixatie van een intra-

articulaire calcaneusfractuur. In dit

voorbeeld wordt de femur-distractor

gebruikt om de hoogte, de as en

de voetboog te herstellen. Met de

Steinmannse pen in de linkerhand
wordt het posterieure subtalaire

gewricht gereponeerd (Essex-Lopresti
methode). Vervolgens wordt (met de

rechterhand) een 2mm Kirschner-

Verband

De resultaten van een groep
van 50 patiënten met 61 intraarticulaire calcaneusfracturen,
welke percutaan behandeld zijn,
toonde gemiddelde scores voor
de MFS, CN en AOFAS van
respectievelijk 79, 76 and 83
punten.
Voetdrukanalyses lieten zien dat
patiënten meer gewicht op de
niet-aangedane zijde zetten in
vergelijking met de kant alwaar
de calcaneusfractuur zat. De aangedane zijde had een significant
kortere ‘totale contacttijd’ met de
grond. Tevens verschoof de druk
onder de aangedane voet meer
naar de grote teen.
Een review van de gezamelijke
resultaten van alle studies (vanaf
1980) waarin de percutane
(minimaal invasieve) behandeling voor verplaatste intra-articulaire hielbeenbreuken gebruikt is,
tonen een goed tot excellent
resultaat in 71% tot 90% van
de patiënten. Tien tot 26% van
de patiënten is niet in staat om
na een hielbeenbreuk terug te
keren naar hun oude werk. Bij
2% tot 15% van de patiënten is
het nodig om in een latere fase
het onderste spronggewricht vast
te zetten. Wondontsteking wordt
gezien in 2% tot 15 % en (gering)
verlies van repositie wordt gemeld
in 4 % tot 67% van de patiënten.

draad geboord door het subtalaire

gewricht naar de talus om de repositie
te behouden.

Figuur 3:

a. Laterale pre-operatieve röntgenfoto van een intra-articulaire calcaneus-

fractuur type Joint-depression volgens Essex-Lopresti.

b. Laterale post-operatieve röntgenfoto waarin een fraai gereponeerde

fractuur zichtbaar is, gefixeerd met Kirschner-draden, welke na 6-8 weken
verwijderd worden.
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4. De behandeling van late
complicaties
Late complicaties worden
vaak veroorzaakt door pijnlijke
arthrose van het onderste sprongewricht. Een subtalaire of triple
arthrodese kan dan noodzakelijk
zijn. In een groep van 33 patiënten, met een gemiddelde followup duur van bijna tien jaar, werden middels een ziekte-specifieke
score (MFS), een kwaliteit van
leven score (SF-36) en patiënt
tevredenheid (VAS) geen significante verschillen gevonden
tussen beide methoden. Tevens
werd gevonden dat roken een
risicofactor is voor het falen van
een arthrodese.
Conclusies
1. Van alle botbreuken in Nederland maakt de verplaatste intraarticulaire calcaneusfractuur
ongeveer 0,4% uit. De totale
socio-economische kosten van
dit type fractuur worden geraamd
op 21,5 tot 30,7 miljoen euro
per jaar.
2. Door een meer uniforme
evaluatie van gedisloceerde intraarticulaire calcaneusfracturen,
waaronder het gebruikte classificatiesysteem, radiologische
evaluatie en uitkomstscore, kan
het in de toekomst eenvoudiger
worden om onderzoeken onderling te vergelijken.
3. Percutane behandeling van
calcaneusfracturen leidt tot een
goed tot excellent resultaat bij
75% van de patiënten en lijkt
derhalve een goede behandelmethode.
4. Na falen van de initiële behandeling is een artrodese de behandeling van keuze. Triple en subtalaire arthrodese lijken hierbij
vergelijkbare resultaten te geven.

Dr. Tim Schepers,
Chirurg i.o.
Reinier de Graaf Groep Delft
Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
015-2604941
t.schepers@erasmusmc.nl
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J.S. Harbers*, K.W. Wendt**, H.J. ten Duis***

Luxaties en luxatiefracturen in gewricht van
Lisfranc: tarsometatarsale letsels
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in:
Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie jaargang 16, nummer 4
(augustus 2008) p. 117-12 7 © 2008, Bohn Stafleu van Loghum, Houten

Luxaties en luxatiefracturen van het tarsometatarsale (lisfranc)gewricht komen niet frequent voor, maar
kunnen bij een gemiste diagnose of inadequate behandeling leiden tot een aanzienlijke morbiditeit, zoals
symptomatische tarsometatarsale artrose en standsafwijkingen. Bij voetletsels, en in het bijzonder de hoogenergetische, is een hoge suspectie voor tarsometatarsale letsels aangewezen. Aanvullende röntgendiagnostiek
dient laagdrempelig te worden verricht. Bij luxaties en luxatiefracturen van het lisfrancgewricht is een ct-scan
noodzakelijk. Doel van de behandeling is een stabiele, pijnloze, plantigrade voet.
Een anatomische reductie (en dientengevolge gewrichtscongruentie)
geeft een beter klinisch resultaat
en vermindert de kans op het
ontwikkelen van posttraumatische artrose. Anatomische reductie wordt het best bereikt door
een open repositie en stabiele
interne fixatie van het tarsometatarsale gewrichtsoppervlak, met
als adagium ‘mediaal stabiliteit,
lateraal mobiliteit’. Kennis van
de anatomie van de middenvoet,
het wekedelenmanagement en
het tweede tarsometatarsale gewricht staan bij de behandeling
centraal.
Inleiding

Het tarsometatarsale (tmt-) gewricht is vernoemd naar de Franse
veldchirurg Jacques Lisfranc de
Saint Martin (1790-1847), die in
het leger van Napoleon diende.
Lisfranc - een pupil van de befaamde Guileaume Dupuytren verrichtte in 1815 een amputatie
van de voorvoet in de tarsometatarsale overgang bij een cavalerist
met een gangreneuze voorvoet
na val van een paard met een
gefixeerde voet in de stijgbeugel.
In Kopenhagen werd door
chirurg Wolf Nikolaj Jacobsen
(1754-1808) een identieke
procedure al in 1803 uitgevoerd
bij een patiënt met gangreen van
de voorvoet ten gevolge van een
bevriezingsletsel. Luxatiefracturen
van dit gewricht werden overigens
niet beschreven door Lisfranc of
Jacobsen.1

De incidentie van luxaties en
luxatiefracturen in het lisfrancgewricht bedraagt in de literatuur
1 op de 55.000 personen en omvat
0,2% van alle skeletletsels.2, 3
Lisfrancletsels komen in alle leeftijdsgroepen voor, met een piekincidentie in het derde levensdecennium. Bij jeugdigen is het
vooralsnog een zeldzaam letsel,
maar door de opkomst van onder
andere fietscross is er een stijgende
incidentie waar te nemen.
Tarsometatarsale letsels kennen
een grote diversiteit en variëren
van puur ligamentaire letsels tot
luxatiefracturen. De puur ligamentaire luxaties komen minder
frequent voor, maar kennen een
slechtere prognose. Letsels van
het lisfrancgewricht zijn berucht
en vormen door de complexe en
moeilijk te visualiseren anatomie
een uitdaging voor de behandelend arts. Niet-gediagnosticeerde
en inadequaat behandelde luxaties en luxatiefracturen kennen
een slechte prognose en leiden
frequent tot een pijnlijke, instabiele voet in een afwijkende stand.
In dit artikel wordt een overzicht
gegeven van de luxaties en luxatiefracturen van het lisfrancgewricht,
de anatomie van de tarsometatarsale regio, de relevante biomechanica en de verschillende behandeltechnieken.
Incidentie en
Letselmechanisme

Luxaties en luxatiefracturen in
het tarsometatarsale- of lisfrancgewricht worden vaak gemist op

basis van conventionele röntgendiagnostiek. De literatuur vermeldt hiervoor percentages van
rond de 20. Bij polytraumapatiënten kan dit zelfs oplopen tot 40%.
Anamnese en kennis van de meest
voorkomende oorzaken kunnen
de behandelend arts op het spoor
zetten van een letsel in het lisfrancgewricht. Het ongevalmechanisme
is door de complexe anatomie niet
geheel duidelijk. Er is geen relatie
aangetoond tussen het ongevalmechanisme en het type dislocatie in het lisfrancgewricht.
Luxaties en luxatiefracturen worden in 50-70% van de gevallen
veroorzaakt door hoogenergetische auto- of motorongelukken.
Afhankelijk van het ongevalmechanisme kunnen de weke delen
ernstig gecontusioneerd zijn.
Laagenergetische letsels komen
zeker voor (30-40%).
Tarsometatarsale letsels kunnen
optreden ten gevolge van direct
en indirect letsel. Directe letsels
worden gekenmerkt door een
slechter resultaat, vooral veroorzaakt door de frequent optredende
ernstige wekedelenletsels.
Crushverwonding (vallend
object op de voet) en val van
hoogte zijn voorbeelden van
directe letsels. Een ander specifiek voorbeeld is het letsel door
pedalen bij bestuurders van voertuigen, waarbij extreme dorsaalflexie optreedt. Bij het directe
letsel zien we afhankelijk van
de richting van de inwerkende
kracht een dislocatie naar plan13

tair of dorsaal. Indirecte letsels
treden frequenter op en worden
veroorzaakt door een axiale
belasting op een voet in plantairflexie, die gepaard gaat met een
rotationele stresscomponent,
zoals bij sporters, val van een
trap, een paardrijder met voet
in de stijgbeugel (‘tiptoe’, fig. 1).
Het komt eveneens voor bij winden kitesurfers die gefixeerd zijn in
de voetbanden. Dit mechanisme
veroorzaakt een ruptuur van het
ligament van Lisfranc en daarmee een destabilisatie van het
gehele lisfrancgewricht. Bij de
indirecte letsels treedt er vrijwel
altijd (97%) dislocatie naar dorsaal op. Behandeling en daarmee
prognose worden voornamelijk
bepaald door de gewrichtsincongruentie en de richting van dislocatie en niet zozeer door het
ongevalmechanisme.

Figuur 1. Een indirect letsel van het
Lisfranc gewricht. Axiale belasting

vindt plaats op een voet in plantair
flexie, waarbij dorsaal dislocatie

optreedt van MT 2. Het Lisfranc ligament ruptureert bij dit mechanisme.
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Anatomie

Een goed begrip van de anatomische bouw van de voet is van
eminent belang voor adequate
diagnostiek en behandeling.
Het tarsometatarsale gewricht
wordt gevormd door de basis
van de vijf ossa metatarsalia distaal en de drie ossa cuneiformia
en het os cuboideum proximaal.
De basis van de eerste drie metatarsalia articuleert met de drie
ossa cuneiformia (mediale, intermedium en laterale). Het os
cuboideum ondersteunt de twee
laterale metatarsalia. Het tarsometatarsale gewricht kent een
grote stabiliteit door de ossale
morfologie in combinatie met
sterke ligamenten. De voet kent
een lengte- en een dwarswelving.
Ossale stabiliteit van de middenvoet wordt verzorgd door twee
factoren. De wigvormige structuur van het os cuneiforme intermedium en laterale, het os
cuboideum en de bases van de
MT 2 t/m 4 vormen samen een
intrinsiek stabiele ‘Romeinse
boog’ en ondersteunen het dwarsgewelf (fig. 2).
De basis van MT 2 articuleert
meer proximaal ten opzichte van
MT 1 en 3. De basis van MT 2
vormt een gewricht met alle drie
ossa cuneiformia, waardoor een
hoeksteenachtige constructie tussen os cuneiforme mediale en laterale ontstaat, ook wel ‘mortise’ genoemd. Deze mortise zorgt voor
additionele benige stabiliteit en
ondersteunt het gehele tarsometatarsale gewricht. Een minder
diepe mortise geeft een hogere
kans op luxaties en luxatiefracturen in het lisfrancgewricht.4

Verband

Ligamentaire stabiliteit wordt
verkregen door sterke ligamenten, die onder andere de tarsometatarsale gewrichten en de
intercuneiforme gewrichten
overspannen. Deze ligamenten
worden onderverdeeld in plantaire, dorsale en interossale ligamenten. De bases van MT2 t/m
5 worden verbonden door sterke
ligamenten, echter niet tussen
MT 1 en 2 (fig. 3). De relatieve
instabiliteit wordt opgevangen
door een sterk interossaal, aan de
plantaire zijde, gelegen ligament
tussen het os cuneiforme mediale
en de basis van MT 2. Dit ligament
wordt het ligament van Lisfranc
genoemd en heeft ook enkele
vezels naar de basis van MT 3.
De sterkste ligamenten van de
middenvoet bevinden zich aan
de plantaire zijde, waardoor de
dorsale zijde kwetsbaar is voor
extreme flexie. Het ligament van
Lisfranc is een factor 3 sterker
dan de dunnere dorsale ligamenten. De intermetatarsale interossale en plantaire ligamenten
benaderen de sterkte van het
ligament van Lisfranc.5

Figuur 3. De ligamentaire structuren
van het tarsometatarsale gewricht.
De bases van MT 2 t/m 5 worden

verbonden door sterke ligamenten,

echter niet tussen MT 1 en 2. De basis
van MT 2 vormt met de omliggende

ossa cuneiformia een hoeksteen-

achtige constructie, ook wel ‘mortise’

genoemd. Deze constructie zorgt voor
Figuur 2. Een intrinsiek stabiele

´Romeinse boog´ met wigvormige

steenblokken, die overeenkomt met de
ossale anatomie van de middenvoet.

Deze boog ondersteunt het dwarsgewelf.

additionele benige stabiliteit en ondersteunt het gehele tarsometatarsale

gewricht.

Extra stabiliteit van de gewelven
wordt verzorgd door de plantair
gelegen intrinsieke musculatuur,
14

de fascia plantaris en transversalis, alsmede de inserties van de
musculus peroneus longus en de
musculus tibialis anterior en posterior. De aanhechtingspezen van
de lange voetbuigers (musculus
flexor hallucis longus en musculus flexor digitorum longus) hebben eveneens een functie in het
behoud van het mediale lengtegewelf.

pronatie en supinatie van de voorvoet plaatsvinden. De arteria dorsalis pedis heeft een anastomose, in
de eerste intermetatarsale ruimte,
met de plantaire circulatie. Letsel
van deze anastomose kan leiden
tot hematoomvorming en in combinatie met een verscheuring van
de fascia plantaris en de plantaire
ligamenten resulteren in een compartimentsyndroom van de voet.

De eerste drie tarsometatarsale
gewrichten kennen een beperkte
mobiliteit en functioneren als
een straffe hefboom, die de achtervoet verbindt met de voorvoet. Hun voornaamste functie
is het opvangen en reguleren van
krachten bij belasting van de voet.
Het vierde en vijfde tarsometatarsale gewricht hebben een grotere
mobiliteit en zorgen voor accommodatie van de voorvoet aan oneffen terrein. Gelet op de unieke
anatomische configuratie van de
middenvoet en de hoeksteenachtige functie van de basis van MT 2
in het bijzonder, kunnen minimale
standsveranderingen leiden tot
aanzienlijke afwijkingen in de biomechanica van het gehele lisfrancgewricht. Deze beredenering
ondersteunt het idee om een
open anatomische repositie en
een stabiele fixatie na te streven
bij luxaties en luxatiefracturen
van het lisfrancgewricht.

Letsels van het lisfrancgewricht
kunnen variëren van stabiele ligamentaire letsels tot aan letsels
waarbij sprake is van instabiliteit,
subluxatie of dislocatie van de
tarsometatarsale gewrichten ten
gevolge van ligamentaire rupturen
en/of ossale fracturen. Begeleidende
letsels zijn enerzijds ligamentaire
instabiliteit van de intercuneiforme
en naviculocuneiforme gewrichten en anderzijds fracturen van
het os cuboideum (‘nutcracker’),
een avulsiefractuur van het tuber
naviculare en/of fracturen van de
basis van de ossa metatarsalia.
Daar deze fracturen bij meer dan
90% (mt 2 basis bij 74%) van de
lisfrancletsels voorkomen, bestaat
de voorkeur om de term lisfrancgewrichtscomplex te gebruiken.6,7

Het voorgaande sluit aan bij de
indeling in drie longitudinale
kolommen, die meerdere auteurs
hebben beschreven om de variabiliteit in mobiliteit van de voorvoet te verduidelijken. De meest
mobiele is de laterale pijler, die
bestaat uit het os cuboideum,
MT 4 en 5. Posttraumatische
instabiliteit wordt goed verdragen en artrose in deze pijler is
zeldzaam. De mediale pijler is
minder mobiel en omvat het os
naviculare, het os cuneiforme
mediale en MT1. De centrale
pijler is het meest rigide en wordt
gevormd door het os cuneiforme
intermedium en het os cuneiforme
laterale, en MT 2 en 3. De centrale
pijler vormt de as waaromheen

De zwakkere dorsale tarsometatarsale ligamenten rupturen als
eerste structuur ten gevolge van
hyperflexie van de voet.
Dislocatie van de ossa metatarsalia treedt pas op als de sterke
plantaire en interossale ligamenten verscheuren en/of avulsiefracturen optreden. In combinatie met de omvangrijkere
plantaire weke delen treedt de
dislocatie van de ossa metatarsalia meestal naar dorsaal op. In
het transversale vlak (sub)luxeren
de vijf metatarsalia naar lateraal
of mediaal. Een tweede mogelijkheid is de (sub)luxatie van de eerste metatarsale naar mediaal, waarbij enkele of alle andere metatarsalia naar lateraal kunnen (sub)luxeren. Een dislocatie naar plantair kan optreden door een direct
inwerkend geweld aan de dorsale
zijde van de voet.
>>
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Overigens komen stabiele ligamentaire verstuikinglaesies in het
tarsometatarsale gewricht zeker
voor. Kennis van de anatomie en
het herkennen van de problematiek van de letsels in het gebied
rondom de tweede straal in de
tarsometatarsale regio vormen de
sleutel voor de te volgen therapie.
Diagnostiek

De diagnostiek van het voetletsel
omvat een beoordeling van de
weke delen (compartimentsyndromen van de voet komen voor)
en van de ossale structuren. Terwijl
evidente luxaties en luxatiefracturen van het lisfrancgewricht
eenvoudig te diagnosticeren zijn,
worden subtiele laesies moeilijk
gediagnosticeerd.
Symptomen

Zwelling, pijn, het niet kunnen
belasten van de voorvoet en plantaire ecchymose van de middenvoet na een direct of indirect
trauma zijn de meest voorkomende symptomen. Een asymmetrie in de ruimte tussen de
eerste twee tenen (‘gap sign’) is
suggestief. Dit geldt ook voor
afwijkingen van het longitudinale gewelf, bij subtiele letsels
overigens pas zichtbaar bij het
belasten van de voet. Pijn bij
passieve pronatie en abductie van
de voorvoet kan wijzen op een
letsel van het lisfrancgewricht.
Instabiliteit bij manueel testen
(abnormale hyperextensie) kan
bij zeer subtiele of afwezige röntgenologische afwijkingen de
enige abnormale bevinding zijn.
Bij multitraumapatiënten kan
deze instabiliteit de enige aanwijzing vormen voor een letsel van
het lisfrancgewricht. Het manueel testen van de stabiliteit is vaak
duidelijker dan het maken van
belaste röntgenopnamen.
Neurovasculaire controles zijn
van evident belang.
Radiodiagnostiek

Voor het beoordelen van de ossale
structuren en hun onderlinge
samenhang is het verrichten van
standaardröntgendiagnostiek van

de voet (ap, 30° oblique en lateraal) in eerste instantie voldoende.
Indien mogelijk, hebben belaste
röntgenopnamen de voorkeur.
Röntgenstralen verlopen bij
voorkeur parallel aan de tarsometatarsale gewrichtsoppervlakken.
Op de ap-foto horen de mediale
begrenzingen van de basis van
MT2 en het os cuneiforme
mediale in elkaars verlengde
te lopen. Voor de 30° oblique
opname geldt dat de mediale
begrenzingen van de basis van
MT 4 en het os cuboideum in
elkaars verlengde horen te lopen.
Dit geldt ook voor de laterale
begrenzingen van MT 3 en het
os cuneiforme laterale. Op de
laterale opname behoort de craniale begrenzing van de bases van
de drie mediale ossa metatarsalia
in lijn te lopen met die van de
corresponderende ossa cuneiformia. Tevens kan op deze opname
het belangrijke mediale longitudinale voetgewelf worden beoordeeld.6,8,9
Het voorgaande overzicht omschrijft de belangrijkste diagnostische herkenningspunten. Bij
twijfel kunnen vergelijkende
opnamen van de contralaterale
voet behulpzaam zijn. De meest
voorkomende afwijking bij een
lisfrancletsel is diastase tussen de
bases van MT1 en 2.
Speciale aandacht wordt gevraagd
voor de aanwezigheid van een
‘fleck sign’, een ossaal fragment
tussen de basis van MT 2 en het
os cuneiforme intermedium, ten
teken van afscheuring van het
lisfrancligament (zie fig. 4). Het
‘fleck sign’ is bij 90% van de
luxaties en luxatiefracturen van
het lisfrancgewricht aanwezig.6

Een compressiefractuur van
het os cuboideum (‘nutcracker
fracture’) is zeer suspect voor een
lisfrancletsel, zeker in combinatie
met een fractuur van de basis van
MT2. Na conventionele röntgendiagnostiek zouden stressopnamen
een volgende stap kunnen zijn,
zoals de pronatie-abductietest die
door Myerson werd beschreven.8
Spontane reducties van subtiele
lisfrancletsels komen voor, waardoor de diagnose gemist zou
kunnen worden. Probleem van
de stressopnamen is dat deze
vaak niet worden verdragen door
een patiënt met een acuut letsel.
Na een eerste beoordeling is het
maken van een ct-scan obligaat
om de ernst van het letsel adequaat te kunnen beoordelen. Bij
een klinische verdenking op een
lisfrancletsel en niet-conclusieve
conventionele röntgendiagnostiek
is eveneens een ct-scan geïndiceerd.
De ct-scan (dunne coupes en zo
mogelijk 3D) is een sensitief
onderzoek om occulte letsels
(fracturen en dislocaties) te diagnosticeren. Tevens is het zeer
behulpzaam bij het bepalen van
de operatieve strategie. mri is een
zeer sensitief en specifiek onderzoek ter detectie van een totale of
partiële ruptuur van het ligament
van Lisfranc, maar heeft vooralsnog beperkte klinische waarde.10
Een dislocatie van 2 mm of meer
tussen de basis van MT2 en het
os cuneiforme intermedium
betekent een volledige ruptuur
van het lisfrancligament.
Bij patiënten met persisterende
klachten tijdens poliklinische
follow-up is het raadzaam om,
ondanks initieel niet-afwijkende
röntgendiagnostiek, aanvullende
stressopnamen te maken.

lisfrancletsels zijn behulpzaam
voor standaardterminologie, maar
hebben in het algemeen weinig
praktische waarde voor de keuze
van de therapie. Evenmin is een
correlatie met de prognose aangetoond. De klassieke classificatie
van Quénu en Küss stamt uit
1909 en maakte onderscheid
naar de richting van dislocatie:
homolateraal, geïsoleerd en divergerend. De meest uitgebreide
anatomische classificatie is van
Hardcastle e.a. uit 1982. Zij stelden dat behandeling en prognose
vooral worden bepaald door gewrichtsincongruentie en de richting van dislocatie en niet zozeer
door het ongevalmechanisme.
Myerson e.a. introduceerde in
1986 een gemodificeerde classificatie, die thans het meest wordt
toegepast (zie fig. 5).6 Het herkennen van de problematiek van
de letsels in het gebied rondom
de tweede straal in de TMT-regio
vormt de sleutel voor het plannen
van de te volgen therapie.

Door de complexe anatomie komen luxaties en luxatiefracturen
in het lisfrancgewricht in vele
vormen voor. Classificaties van

van dislocatie. Bij type A is er sprake

Figuur 4. Het ´fleck sign´: een ossaal

fragment tussen de basis van MT 2

en os cuneiforme intermedium, ten
teken van afscheuring van het
Lisfranc ligament.
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Figuur 5. Classificatie naar Myerson

et al.4 Overeenkomstig de classificatie

van Quénu and Küss uit 1909 wordt

er onderscheid gemaakt naar richting

van een totale incongruentie van het

tarsometatarsale gewricht (homolate-

rale dislocatie). Bij type B treedt een

partiële incongruentie op (geïsoleerde

dislocatie). Type C laat een divergerende
dislocatie zien, met een partiële of

totale incongruentie.
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Therapie

Het doel van de behandeling is
een stabiele, pijnloze, plantigrade
voet. Een lisfrancletsel met een
benige dislocatie van minder dan
1-2 mm kan conservatief worden
behandeld met een gipsimmobilisatie gedurende 6-12 weken.
Om een onderschatting van het
letsel te voorkomen lijkt het raadzaam ook bij deze - ogenschijnlijk subtiele - letsels een ct-scan te
vervaardigen. Het is aan te raden
om dislocatie en stabiliteit na
10-14 dagen te testen met belaste
en/of stressopnamen, daar dislocatie na ontzwelling van de weke
delen van de aangedane voet is
beschreven.6,8 In de literatuur
bestaat consensus over de indicatie tot anatomische repositie
en stabiele interne fixatie bij een
dislocatie van meer dan 2 mm
(ook bij aanvullende stressopnamen) tussen de basis van metatarsale 1 en 2 in vergelijking met
de niet-aangedane zijde en/of een
tarsometatarsale dislocatie van
meer dan 1-2 mm.6,7,11,12 Gelet op
de cruciale rol van het ligament
van Lisfranc zou het wellicht
beter zijn de afstand tussen het
os cuneiforme mediale en de
basis van mt 2 toe te passen in
plaats van de afstand tussen de
bases van MT 1 en 2.12,13 Enkele
auteurs adviseren de hoogte van
het mediale longitudinale voetgewelf mee te nemen in de criteria voor operatie.6,9 Tot eind jaren
tachtig van de vorige eeuw werd
vooral de gesloten repositie met
op indicatie K-draadfixatie toegepast. Hierbij wordt longitudinale tractie toegepast in plantairflexie en supinatie van de voorvoet,
gevolgd door dorsoflexie en pronatie. De hoge incidentie van
redislocatie na een repositie van
gedisloceerde luxaties en luxatiefracturen van het lisfrancgewricht
maakt een interne fixatie noodzakelijk.6 De initiële operatieve
behandeling wordt gedicteerd
door de wekedelenstatus, daar
hoogenergetische traumamechanismen vaak voorkomen. Denk
daarbij aan het klinisch moeilijk
te diagnosticeren compartiment-

Verband

syndroom van de voet. Pijnlijke
passieve extensie van de hallux
(musculus flexor hallucis longus)
is het meest sensitieve symptoom
en treedt op bij 86% van de patiënten met een compartimentsyndroom van de voet.14 In de voet
worden ten minste negen compartimenten onderscheiden.15,16
Een onbehandeld compartimentsyndroom van de voet leidt tot
een pijnlijke invaliderende extremiteit met gevoelsstoornissen,
contracturen en een klauwstand
van de tenen. Een gecompliceerd
letsel, een vasculaire bedreiging
en/of een compartimentsyndroom
behoeven directe actie en stabilisatie. De benadering van een
compartimentsyndroom wordt
later beschreven (zie Techniek).
Repositie wordt verricht met zo
nodig tijdelijke transarticulaire
K-draadfixatie, waarbij ter verdere stabilisatie een fixateur
externe kan worden aangelegd,
over de mediale en laterale pijler
van de voet. Na ontzwelling,
doorgaans na 10-14 dagen, kunnen een definitieve open repositie
en interne stabiele fixatie plaatsvinden. Bij gesloten letsels heeft
vroege chirurgie de voorkeur.
Een ernstige wekedelen-zwelling
kan eveneens een uitgestelde
osteosynthese inhouden.
Het doel van de osteosynthese is
anatomische repositie (gewrichtscongruentie) en stabiele interne
fixatie van het tarsometatarsale
gewrichtsoppervlak, met als adagium ‘mediaal stabiliteit, lateraal
mobiliteit’. Een anatomische
reductie geeft een beter klinisch
resultaat en vermindert de kans
op het ontwikkelen van posttraumatische artrose. Open repositie
is de beste methode om tot een
anatomische reductie te
komen.6,16-19
Techniek

Er bestaan verschillende chirurgische benaderingen voor letsels
in het gewricht van Lisfranc, die
in combinatie met een medioplantaire incisie goede toegang
verschaffen voor een adequate
fasciotomie (zie fig. 6).6,15,16
16

Figuur 6. De benadering van het compartimentsyndroom van de middenvoet
door drie incisies: een medioplantaire en een tweetal dorsale incisies.

Afhankelijk van het type letsel
kan worden gekozen voor één
lengte-incisie tussen de eerste
en tweede straal (‘Hannover’incisie), of voor een additionele
tweede lengte-incisie over de
vierde tarsometatarsale straal,
waarbij vanzelfsprekend aandacht wordt geschonken aan
de breedte van de huidbrug in
verband met de vitaliteit hiervan.8,11,19 Bij beide benaderingen
geldt dat er direct tot op het
periost wordt benaderd. Bij de
mediale benadering worden de
arteria dorsalis pedis en de takken van de nervus peroneus
profundus geïdentificeerd en
gespaard. Deze liggen direct
onder de musculus extensor
hallucis brevis. Via deze incisie
kunnen de drie mediale tarsometatarsale gewrichten goed worden
benaderd. Bij de laterale benadering is voorzichtigheid geboden
voor de takken van de nervus
peroneus superficialis.
De Hannover-incisie kan naar
proximaal worden verlengd om
het naviculocuneiforme gewricht
te benaderen.
Afhankelijk van het type letsel
wordt anatomische repositie en
stabiele interne fixatie van mediaal naar lateraal verricht.8,11,16,17,19,20
Bij een (sub)luxatie van de eerste
straal wordt deze als eerste gereponeerd en tijdelijk gefixeerd met
een Kdraad. Alvorens de tweede
straal te reponeren worden de
zeer frequent voorkomende
interponerende fragmenten

(ossaal/ligamentair) verwijderd.
Indien de fragmenten van aanzienlijke omvang zijn, valt osteosynthese te overwegen. Door een
botspreider tussen de eerste en
tweede straal te plaatsen kunnen
fragmenten die naar plantair zijn
verplaatst, gemakkelijk verwijderd
dan wel beter gereponeerd worden.
Repositie wordt onderhouden met
een repositieklem van de mediale
zijde van os cuneiforme mediale
naar de laterale basis van MT 2,
waarbij excessieve spanning dient
te worden vermeden om de arteriële anastomose tussen de dorsale en plantaire circulatie niet te
laederen. Additionele Kdraden
kunnen worden ingebracht.
Bij een anatomisch resultaat van
de repositie onder doorlichting
kan een definitieve stabilisatie
worden verricht. mt 1 wordt
gefixeerd met een transarticulaire
tarsometatarsale 3,5 mm corticalisstelschroef van distaal naar
proximaal, waarbij de kop van de
schroef wordt verzonken om een
breuk van de schacht van MT 1
te voorkomen. Het tweede tarsometatarsale gewricht wordt meestal
gefixeerd met twee schroeven.
De eerste is een transarticulaire
tarsometatarsale schroef in de
tweede straal. De tweede wordt
ingebracht van het os cuneiforme
mediale naar de basis van MT 2,
ter vervanging van het lisfranc
ligament. Deze lisfrancschroef
verhoogt de stabiliteit van de
gehele tarsometatarsale fixatie
(zie fig. 7).
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Figuur 7. Stabiele interne fixatie door
transarticulaire tarsometatarsale
3.5 mm corticalis schroeven van

distaal naar proximaal van de eerste

drie stralen en de ´Lisfranc schroef´,
ingebracht van het os cuneiforme

mediale naar de basis van MT 2, ter

vervanging van het Lisfranc ligament.
Deze ‘Lisfranc schroef’ verhoogt de
stabiliteit van de gehele tarsometatarsale fixatie.

Na repositie en schroeffixatie van
het derde tarsometatarsale gewricht
is open repositie van de vierde en
vijfde straal zelden nodig. Voor de
mobiele laterale pijler is fixatie met
percutaan ingebrachte K-draden
sufficiënt. Sommige auteurs geven
de voorkeur aan de volgorde:
tweede - derde - eerste straal.
Over eventuele transarticulaire
compressie om de anatomische
repositie te onderhouden bestaat
in de literatuur controverse.11,17,19
Transarticulaire compressie wordt
geassocieerd met het ontwikkelen
van posttraumatische artrose.
Stabiele interne fixatie van de
eerste drie stralen door middel
van schroeven geniet duidelijk de
voorkeur boven K-draadfixatie.
Een osteosynthese met alleen
K-draden wordt in de literatuur
geassocieerd met een verhoogd
risico van secundaire dislocatie,
vooral wanneer het letsel na
repositie instabiel is.11,19 Een
schroefosteosynthese van de
mediale en centrale pijler geeft
een grotere biomechanische
stabiliteit dan K-draden.21
Gecannuleerde schroeven zijn
minder geschikt. Het voordeel
van het gemakkelijker inbrengen
weegt niet op tegen de hogere
kans op breken. In een kadaverstudie werd geen verschil gevonden

tussen fixatie met gewrichtsoverbruggende platen en transarticulaire schroeven om tarsometatarsale dislocatie onder belasting
te weerstaan.13 Transarticulaire
schroeven geven beschadiging
van het gewrichtskraakbeen,
en de plaatosteosynthese geeft
frequenter irritatie van de weke
delen.

Om secundaire dislocatie te
voorkomen worden de schroefosteosynthesen en/of gewrichtsoverbruggende platen verwijderd
na een periode van drie tot zes
maanden.6,8,11,19,20 Kuo verwijderde
de schroefosteosynthesen slechts
op indicatie.17

Een ossaal continuïteits- en stabiliteitsverlies in het lisfrancgewrichtscomplex door comminutie
(os cuneiforme mediale/ intermedium en/of os cuboideum)
die niet voor osteosynthese in
aanmerking komt, kan worden
verzorgd door middel van een
gewrichtsoverbruggende (hoekstabiele) plaatosteosynthese. Bij
comminutie in de mediale en/of
centrale pijler kan een gewrichtsoverbruggende plaatosteosynthese
uitkomst bieden. Bij voorkeur
geschiedt dit over de tweede straal.
Ook de dorsale of mediale zijde
van de eerste straal kan hiervoor
worden gebruikt, maar alleen dan
wanneer we ook het ligament
van Lisfranc weten te stabiliseren
door middel van een schroef.
Wanneer definitieve fixatie heeft
plaatsgevonden, kan het noodzakelijk zijn deze te ondersteunen
met een spongiosatransplantatie.
In het algemeen wordt gedurende de eerste zes weken een
onbelaste gipsimmobilisatie
toegepast.6,11,12,17,19,20,22 In de
periode van zes weken tot drie
maanden kan er toenemend
worden belast, waarbij het van
belang is de voet en zijn beide
gewelven maximaal te ondersteunen (gipsschoen, inlayzool).
Na drie maanden is volbelaste
onbeschermde mobilisatie toegestaan. Vervroegen van mobilisatie valt te overwegen bij patiënten met een goede compliance
en een stabiele interne fixatie.
De TMT-overbruggende K-draden in de vierde en vijfde straal
dienen na zes tot acht weken te
worden verwijderd ter bevordering van de mobiliteit van de
laterale pijler en ter voorkoming
van breken van de K-draden.

Niet-gediagnosticeerde of inadequaat behandelde lisfrancletsels
zullen veelal leiden tot een teleurstellend resultaat voor de patiënt
en de behandelaar.
Kraakbeenletsel, ligamentaire
instabiliteit en zelfs een geringe
subluxatie in de mediale en centrale pijler van de middenvoet
kunnen chronische pijn, posttraumatische artrose en deformiteit veroorzaken. Deze standsafwijking kenmerkt zich vooral
door instabiliteit van de middenvoet, abductie van de voorvoet
en zwakte in de afzetfase.

Beloop, Complicaties en
Prognose

Het ontwikkelen van al dan niet
symptomatische posttraumatische
artrose is de meest voorkomende
complicatie (23-30%) en is direct
gerelateerd aan de ernst van het
intra-articulair kraakbeenletsel.6, 11
Symptomatische artrose wordt
initieel conservatief behandeld
met nsaid’s, steunzolen of aangepast schoeisel al dan niet met
afwikkelzool. Bij persisterende
klachten kan een selectieve artrodese worden overwogen, bij voorkeur minimaal een jaar posttrauma
uitgevoerd.6,19,23,24 Artrose in de
vierde en vijfde straal wordt veelal
goed verdragen. Omwille van de
benodigde mobiliteit van de laterale pijler is een artrodese hiervan
slechts in uitzonderlijke situaties
aangewezen. De discrepantie tussen de subjectieve en objectieve
bevindingen van artrose is opvallend en suggereert terughoudendheid in het verklaren van klinische
symptomen door de radiologische
bevindingen.22,23
De langetermijnresultaten zijn
gecorreleerd aan de kwaliteit van
de initiële repositie.6, 11,17,18,22,25
17

Een normaal longitudinaal voetgewelf is geassocieerd met een
beter functioneel resultaat. 6,9,18
Een anatomische reductie wordt
het best bereikt door middel van
een open benadering en stabiele
interne fixatie (ORIF), waarmee
in 78-93% van de gevallen goede
resultaten werden bereikt.6,11,17,18
Puur ligamentaire luxaties kennen
een slechtere prognose.6,11,17,18
Artrose komt frequenter voor bij
patiënten met een puur ligamentair letsel dan bij patiënten met
een gecombineerd ossaal en ligamentair letsel.17,27 Mogelijk biedt
een primaire artrodese van de
mediale twee (of drie) stralen
hiervoor uitkomst.17,28 Deze
selectieve artrodese wordt door
velen als een salvageprocedure
beschouwd na een mislukte
ORIF, in het geval van een
gemiste diagnose of bij een ernstig comminutief intra-articulair
letsel.11,18,19,24,26 Een onlangs verricht prospectief gerandomiseerd
onderzoek bij hoogenergetische
ligamentaire letsels toonde een
significant beter resultaat in de
primair selectieve artrodesegroep
in vergelijking met de ORIFgroep.28 Een artrodese van alle
vijf stralen laat een minder goed
resultaat zien in vergelijking met
een selectieve artrodese of een
ORIF bij ernstige lisfrancluxaties
en luxatiefracturen.27
Bij polytraumapatiënten wordt
de volgorde van behandeling van
verschillende musculoskeletale
letsels veelal bepaald door de
ernst en locatie van de letsels.
Prioriteit wordt gegeven aan
open letsels gevolgd door gesloten letsels van axiaal skelet (rug,
bekken), femur, tibia, humerus
en onderarm. Bij een ernstig
voetletsel als onderdeel van het
polytrauma zal logischerwijs niet
altijd de eerste prioriteit kunnen
worden gegeven aan de definitieve
behandeling van het lisfrancletsel.
Een vorm van ‘damage control’
kan echter zeer wel aangewezen
zijn, zoals een decompressie van
>>
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de voet voor een - dreigend logesyndroom en/of het tijdelijk
stabiliseren van de voet met een
fixateur externe.
Reconstructies van luxaties en
luxatiefracturen van het lisfrancgewricht die later dan zes weken
na het initiële trauma worden
verricht, leiden tot slechtere
resultaten.19,29 Wanneer we te
maken hebben met ernstige
polytraumapatiënten bij wie
zowel fracturen van de lange
pijpbeenderen als hand- en voetletsels aanwezig zijn en in het
kader van een damage controlstrategie tijdelijke fixatie van
deze lange pijpbeenderen heeft
plaatsgevonden met behulp van
een fixateur externe, dient te
worden overwogen de hand- en
voetletsels definitief te stabiliseren vóór de lange pijpbeenderen.
De aan het uitstellen van een
osteosynthese van een lang pijpbeen gerelateerde morbiditeit en
invaliditeit vallen in het niet bij
de morbiditeit en invaliditeit die
worden waargenomen wanneer
luxaties en luxatiefracturen van
hand en voet als laatste in het
behandeltraject worden gepositioneerd.
Kernpunten

Luxaties en luxatiefracturen in
het lisfrancgewricht worden vaak
niet gediagnosticeerd en inadequaat behandeld.
Letsels van het lisfrancgewricht
worden veroorzaakt door hoogenergetische en laagenergetische
letsels.
De status van de weke delen
bepaalt de operatieve strategie.
Let op compartimentsyndroom.
Anatomische repositie en het
tweede tarsometatarsale gewricht
zijn de sleutels tot een goede
prognose.
Doel van de behandeling is een
stabiele, anatomische reductie van
het tarsometatarsale gewrichtsoppervlak, met als adagium
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‘mediaal stabiliteit, lateraal
mobiliteit’, en wordt het best
bereikt door een open repositie
en interne fixatie.
Voor de eerste, tweede en mogelijk derde straal is 3,5 mm-stelschroeffixatie aangewezen.
K-draadfixatie voor de vierde en
vijfde straal is veelal voldoende.
Literatuur

1. Jacobsen N. Some comments on
exarticulation in the middle part of
the foot (pedis amputation partialis).
Nyt bibliothek for physik, medicin og
oeconomie. 1805;8:132.
2. Aitken AP, Poulson D. Dislocations of
the tarsometatarsal joint. J Bone Joint
Surg Am 1963;45A:246-60.
3. English TA. Dislocations of the metatarsal bone and adjacent toe. J Bone Joint
Surg Br 1964;46B:700-4.
4. Peicha G, Labovitz J, Seibert FJ, e.a.
The anatomy of the joint as a risk
factor for Lisfranc dislocation and
fracture-dislocation. An anatomical
and radiological case control study.
J Bone Joint Surg Br 2002;84B:981-5.
5. Kura H, Luo Z, Kitaoka HB, e.a.
Mechanical behavior of the Lisfranc
and dorsal cuneometatarsal ligaments:
in vitro biomechanical study. J Orhop
Trauma 2001;15:107-10.
6. Myerson MS, Fisher RT, Burgess AR,
e.a. Fracture dislocations of the
tarsometatarsal joints: end results
correlated with pathology and treatment. Foot Ankle 1986;6:225-42.
7. Vuori JP, Aro HT. Lisfranc joint injuries:
trauma mechanisms and associated
injuries. J Trauma 1993;35:40-5.
8. Myerson MS. The diagnosis and treatment of injuries to the Lisfranc joint
complex. Orthop Clin North Am
1989;20:655-64.
9. Faciszewski T, Burks RT, Manaster BJ.
Subtle injuries of the Lisfranc joint.
J Bone Joint Surg Am 1990;72A:1519-22.
10. Potter H, Deland JT, Gusmer PB, e.a.
Magnetic resonance imaging of the
Lisfranc ligament of the foot. Foot
Ankle Int 1998;19:438-46.
11. Arntz CT, Veith RG, Hansen ST Jr.
Fractures and fracture-dislocations of
the tarsometatarsal joint. J Bone Joint
Surg Am 1988;70A:173-81.
12. Aronow MS. Treatment of the missed
Lisfranc injury. Foot Ankle Clin
2006;11:127-42.
13. Alberta FG, Aronow MS, Barrero M, e.a.
Ligamentous Lisfranc joint injuries: a
biomechanical comparision of dorsal
plate and transarticular screw fixation.
Foot Ankle Int 2005;26:462-73.
14. Myerson MS. Management of compartment syndromes of the foot. Clin
Orthop Relat Res 1991;271:239-48.
15. Hansen ST Jr. Functional reconstruction of the foot and ankle. Philadelphia:
Lippincott, 2000.
16. Stephen DJG. Injuries of the midfoot
and forefoot. In: Schatzker J, Tile M.
The Rationale of Operative Care. 3rd
ed. Berlin: Springer, 2005.
17. Kuo RS, Tejwani NC, Digiovanni CW,
e.a. Outcome after open reduction
and internal fixation of Lisfranc joint
injuries. J Bone Joint Surg Am

18

2000;82A:1609-18.
18. Richter M, Wippermann B, Krettek C,
e.a. Fractures and fracture dislocations
of the midfoot: occurrence, causes and
long-term results. Foot Ankle Int
2001;22:392-8.
19. Trevino SG, Kodros S. Controversies
in tarsometatarsal injuries. Orthop
Clin North Am 1995;26:229-38.
20. Desmond EA, Chou LB. Current
concepts review: Lisfranc injuries.
Foot Ankle Int 2006;27:653-60.
21. Lee CA, Birkedal JP, Dickerson EA, e.a.
Stabilization of Lisfranc joint injuries:
a biomechanical study. Foot Ankle Int
2004;25:365-70.
22. Hesp WLEM, van der Werken C, Goris
RJA. Lisfranc dislocations: fractures
and/or dislocations through the tarsometatarsal joints. Injury 1984;15:261-6.
23. Brunet JA, Wiley JJ. The late results of
tarsometatarsal joint injuries. J Bone
Joint Surg Br 1987;69B:437-40.
24. Sangeorzan BJ, Veith RG, Hansen ST Jr.
Salvage of Lisfranc’s tarsometatarsal
joint by arthrodesis. Foot Ankle
1990;10:193-200.
25. Teng AL, Pinzur MS, Lomasney L, e.a.
Functional outcome following anatomic
restoration of tarsal-metatarsal fracture
dislocation. Foot Ankle Int
2002;23:922-26.
26. Wiss DA, Kull DM, Perry J. Lisfranc
fracture-dislocations of the foot:
a clinical-kinesiological study.
J Orthop Trauma 1988;1:267-74.
27. Mulier T, Reynders P, Dereymaeker G,
e.a. Severe Lisfrancs injuries: primary
arthrodesis or ORIF? Foot Ankle Int
2002;23:902-5.
28. Ly TV, Coetzee JC. Treatment of
primarily ligamentous Lisfranc joint
injuries: primary arthrodesis compared
with open reduction and internal fixation.
A prospective, randomized study.
J Bone Joint Surg Am 2006;88A:514-20.
29. Philbin T, Rosenberg G, Sferra JJ.
Complications of missed or untreated
Lisfranc injuries. Foot Ankle Clin
2003;8:61-71.

J.S. Harbers*
afdeling chirurgie
Tergooiziekenhuizen,
Blaricum en Hilversum
K.W. Wendt**
afdeling Traumatologie
Universitair Medisch
Centrum Groningen,
Groningen
H.J. ten Duis***
afdeling Traumatologie
Universitair Medisch
Centrum Groningen,
Groningen

Jaargang 19, oktober 2009

Secretariaat VGN
Frederik Hendriklaan 6
2242 KJ Voorschoten
Telefoon werk: 071 - 5263038
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
eric.schaft@planet.nl
miriamroeterink@kpnmail.nl
r.m.groenewegen@lumc.nl
christvanderijt@telfort.nl
j.ruhe1971@hetnet.nl
cdfeijten@zeelandnet.nl
c.h.j.j.gersen@hccnet.nl
m.vangriethuysen@umcutrecht.nl
r.gronloh@vumc.nl
Bestuur
Dhr. E. Schaft, voorzitter (dagelijks
en algemeen bestuur) en Unie Z&W,
Mevr. M.C.A. Roeterink, secretaris
(dagelijks en algemeen bestuur),
Dhr. J. Ruhe, penningmeester en
vice-voorzitter
(dagelijks en algemeen bestuur),
Dhr. C.D. Feijten, bestuurslid
met portefeuille PR&Voorlichting,
Dhr. R. Grönloh, bestuurslid
met portefeuille Opleiding en CZO,
Dhr. R.M. Groenewegen, bestuurslid
met portefeuille Kwaliteit,
Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt, bestuurslid
met portefeuille Visitatie,
Dhr. M. van Griethuysen, bestuurslid
met portefeuille Ledenaktiviteiten,
Dhr. C.H.J.J. Gersen, bestuurslid met
portefeuille Redactie "In dit Verband",
Mevr. M.W. Romijn, Notuliste.

Vanuit de accreditatiecommissie
Nu het einde van 2009 nadert kunnen we een
balans opmaken van de activiteiten die gipsverbandmeesters hebben ontplooid afgelopen jaar.
Want het accreditatiesysteem geeft een mooie
inkijk in alle dagen, cursussen en scholingen die
afgelopen jaar door en voor gipsverbandmeesters
zijn georganiseerd.
Er zijn dit jaar (tot medio oktober 2009) 23 accreditatieaanvragen gedaan waarvan er 21 zijn goedgekeurd. Dit betekent dat voor alle geïnteresseerde
leden er voldoende mogelijkheden zijn geweest het
benodigde aantal punten te behalen. Alleen al de
voorjaarsvergadering in Papendal bood een goede
mogelijkheid om bijna voldoende punten voor het
hele jaar te behalen. Er bereiken ons geluiden, en
we hebben dat zelf ook kunnen constateren, dat de
avonden bijzonder goed bezocht werden, met niet
zelden 30 belangstellenden of meer. We spreken
dan ook de verwachting uit dat zodra iedereen aan
het systeem gewend is men geen problemen meer
zal hebben in het zoeken van bijeenkomsten waarvoor men én punten kan behalen én waarvoor men
belangstelling heeft.

Op de website staan alle bijeenkomsten ruim van
te voren vermeld.
Er volgt rond de jaarwisseling nog een evaluatie,
met een aantal bestuursleden, van het afgelopen
jaar. Het blijkt dat er nog wat vragen leven:
bijvoorbeeld wat te doen met scholingen die niet
aan de beroepsgroep worden gegeven, moeilijk in
te vullen aanmeldingsformulieren, aan toe te delen
punten etc.. Zodra we hier meer over kunnen melden
doen we dat.
Het blijkt overigens dat de formulieren steeds beter
worden ingevuld, blijkbaar went men reeds aan het
formulier.
Tot slot: voor het verkrijgen van de accreditatiepunten dient men zich te registreren. Graag uw
aller aandacht hiervoor!
Namens de accreditatiecommissie,
Jan van Doorn

VGNieuws
De Algemene Ledenvergadering op 7 november 2009

Geachte leden,
Graag willen we u hierbij attent maken op de komende algemene
ledenvergadering (ALV) welke zal plaatsvinden op 7 november in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis (de lokatie is gewijzigd t.o.v.
eerdere berichtgeving). Deze ALV is extra ingelast i.v.m. de ontwikkelingen rond de vakbond waar wij op dit moment lid van zijn
en de gevolgen die dit heeft voor onze vereniging. De definitieve
agenda voor de ALV vindt u op onze website www.vgned.nl
Hieronder vindt u de agenda zoals deze bekend was bij het ter
perse gaan van dit blad:
9.30 uur ontvangst
10.00 uur aanvang ALV
12.30 uur sluiting ALV waarna lunch
13.30 uur start middagprogramma.
1. Hemke van der Zwaag, Orthopedisch instrumentmaker van
OIM-Orthopedie: De orthopedische instrumentmakerij,
Raakvlakken oim met de gipsverbandmeester, moderne technieken
en presentatie over de ISPO (international society for prothethics
and orthotics) door Ben Overbeek (instrumentmaker) en de relevantie
voor de gipsverbandmeester
2. Dr.Pascal Hannemann Chirurg uit het UMC-Maastricht.
Presentatie over versnelde botgenezing m.b.v. PEMF bij
"verse"breuken van het (aangeboden door ossatec)
korte pauze

3. Mark Becht gipsverbandmeester in opleiding Diakonessenhuis
Utrecht. "Het enkelletsel en de beoordeling" Wie beoordeelt het
enkelletsel? Sturing, propriocepsis, functionele test en oefentherapie
in verschillende fases van het behandelingsproces.
Ca.15.00 uur Borrel en einde programma
Voor de ALV zijn 4 accreditatie punten toegekend en voor het middagprogramma nog eens 3, in totaal kunt u dus 7 accreditatiepunten
verdienen op deze dag. De certificaten worden aan het eind van de
dag uitgereikt.
Verder willen we u graag attent maken op het Sportcongres dat op
15 april 2010 plaatsvindt in Arnhem. Het congres is een initiatief
van de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT) en
wordt mede georganiseerd door de VGN en een aantal andere
beroepsverenigingen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar
de website van de NVT of naar onze eigen website www.vgned.nl
Met vriendelijke groet,
Mendel van Griethuysen
Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland
Bestuurslid Ledenactiviteiten
Gipsverbandmeester
Divisie Heelkundige Specialismen
Tel: 088-755 8023 #1203
Fax: 088-755 5501
m.vangriethuysen@umcutrecht.nl
UMC Utrecht Gipskamer huipostnr. L01629
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
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Opgenomen in het Register van de VGN:
De hieronder vernoemde beroepsgenoten zijn ingeschreven in het Register van de VGN en hebben het goed
gevonden, dat hun naam gepubliceerd zou worden in het tijdschrift. U vindt hun namen op volgorde van
voorletter én met hun werkgever en plaats.
Goed is het nog even te vermelden, dat er reeds 245 beroepsgenoten zijn opgenomen in het Register van de VGN.
Zij, die voldoen aan de voorwaarden en opgenomen willen worden in het Register van de VGN, kunnen zich
hiervoor aanmelden middels het “aanvraagformulier titelregistratie”, dat te vinden is op de website.
( http://www.vgned.nl/content/category/7/29/70/lang,nl/ )
Cor Feijten, Register Bewerker VGN
A.A.G.v.HOOYDONCK \ Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal
A.A.J.KOSTERMANS \ Casting group VOF te Ten Boer
A.A.M.BEUKMAN \ Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch
A.A.M.vd WILDENBERG \ Maxima Medisch Centrum te Veldhoven
A.B.M.KIK-d.VRIES \ Maasstad Ziekenhuis, loc. Clara te Rotterdam
A.C.J.H.NIESSING \ St. Maartenskliniek te Nijmegen
A.C.M.VERNOOIJ \ Rijnland Zorggroep te Leiderdorp
A.d.GIER-v.ELSACKER \ Rivas Zorggroep Beatrix Ziekenhuis te
Gorinchem
A.d.GRAAF \ LUMC te Leiden
A.G.F.M.AMENDT \ VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg te
Venlo
A.H.H.SCHROOTEN \ Ziekenhuis Groep Twente te Hengelo
A.HEIL-GOZEMS \ Meander Medisch Centrum te Amersfoort
A.J.BIJKER-KROEZE \ IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad
A.J.C.M.NOTENBOOM \ Ziekenhuis Bernhoven te Oss
A.J.vd.WAL \ UMC-WKZ te Utrecht
A.KLAREN \ Leveste, Scheper Ziekenhuis te Emmen
A.L.E.NIJS \ Laurentius Ziekenhuis te Roermond
A.M.HOUWEN \ VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg te
Venlo
A.M.LEENDERS \ T.M.I. te Amsterdam
A.M.WEIJERS \ Kennemergasthuis te Haarlem
A.OET \ UMCU te Utrecht
A.OLDENHUIS \ Martini Ziekenhuis te Groningen
A.P.H.v.DAAL \ St. Jans Gasthuis te Weert
A.P.M.CHRISTENHUSZ \ Medisch Spectrum Twente te Enschede
A.POST \ BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam
B.A.C.d.WIT-DUBOIS \ LUMC te Leiden
B.A.v.WARNERS \ Casting Group VOF te Ten Boer
B.E.ROBERTI \ OLVG te Amsterdam
B.E.VERHEUL-MULCKHUYSE \ Hofpoort Ziekenhuis te Woerden
B.EIJSKER \ Gelre Ziekenhuis te Zutphen
B.H.v.VREELAND \ Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp
B.HERLAAR-BLOM \ Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
B.J.KAMPHUIS \ Ziekenhuisgroep Twente, loc.Twenteborg te Almelo
B.S.SIJBRANDIJ \ Embracingsports V.O.F. te Hollandsche Rading
B.v.BRUSSEL \ Waterlandziekenhuis te Purmerend
B.WEERD \ Martini Ziekenhuis te Groningen
C.A.G.v.SCHIE \ Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp
C.A.P.M.d.BROUWER \ VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
C.A.W.M.ZWAAN-PRONK \ Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar
C.C.MEWE \ LUMC te Leiden
C.D.FEIJTEN \ St.Oosterscheldeziekenhuizen te Goes
C.H.J.J.GERSEN \ Embracingsports V.O.F. te Hollandsche Rading
C.H.v.ONNA \ St. Maartenskliniek te Nijmegen
C.J.J.M.KUIJPER \ Flevoziekenhuis te Almere
C.J.KLEINGELD \ Medisch Spectrum Twente te Enschede
C.M.C.v.BOXSEL \ Beatrixziekenhuis / Rivas Zorggroep te Gorinchem
C.P.DONKER \ Flevoziekenhuis te Almere
C.vd RIJT \ St. Anna Zorggroep te Geldrop
D.ELSINGA-BLOEMBERGEN \ Antonius Ziekenhuis te Sneek
D.HAANDRIKMAN \ Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk
D.HELLINGA-SNIJDER \ UMCG te Groningen
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D.J.F.TANGELDER \ St. Maartenskliniek te Nijmegen
D.J.MEERMAN-SWAAN \ Rivas Zorggroep te Gorinchem
D.J.VERHEUL \ Centraal Militair Hospitaal te Utrecht
D.M.HOPMAN-BLOM \ Tergooiziekenhuizen te Blaricum
D.T.P.KAANDORP \ Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam
D.W.J.HUIJBEN \ Amphia Ziekenhuis, loc.Molengracht te Breda
E.A.KANIS \ Isala Klinieken te Zwolle
E.A.M.DEINS \ Meander Medisch Centrum te Amersfoort
E.A.M.OUDE MAATMAN \ Gelre Ziekenhuizen, loc. Het Spittaal te
Zutphen
E.ACHTERKAMP-MENSINK \ Meander Medisch Centrum te
Amersfoort
E.C.GOOSSENS-JACOBS \ Ziekenhuis Bernhoven te Oss
E.C.P.M.RIETRA \ St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
E.d.BOER-DOORNEBAL \ Martini Ziekenhuis te Groningen
E.J.C.BAKKER \ Westfries Gasthuis te Hoorn
E.J.C.GIELEN \ St. Jans Gasthuis te Weert
E.J.vd KLOOSTER \ St. Franciscus Gasthuis te Rotterdam
E.M.d.l.CROIX-KARAMOIJ \ ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer
E.M.SNAPPER-DUBELAAR \ VUMC te Amsterdam
E.Q.M.MARRES \ UMCU te Utrecht
E.SCHAFT \ Zaans Medisch Centrum te Zaandam
E.VEGTER \ Gelderse Vallei te Ede
E.ZWAKHALS-d.BLAAUW \ Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis te
Gorinchem
F.GERRITSE-BODDEKE \ Tergooiziekenhuizen te Blaricum
G.A.KOK-KLASTER \ Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal te Aruba
G.A.M.DINGEMANS \ Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal
G.BAKKER-STUUT \ Martini Ziekenhuis te Groningen
G.D.J.G.GERRITS \ Ziekenhuisgroep Twente, loc.Twenteborg te Almelo
G.ELZINGA \ BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam
G.H.TROMPEN-v.BRENK \ BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam
G.J.C.HURKMANS-v.NIEUWENHOVEN \ Laurentius Ziekenhuis te
Roermond
G.J.DUIN \ OLVG te Amsterdam
G.J.HARSEVOORT \ Isala Klinieken te Zwolle
G.M.BEDAUX \ OLVG te Amsterdam
G.M.C.KALKMAN-BAELDE \ Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
G.W.ah.ROT \ Isala Klinieken te Zwolle
H.C.v.WOERKOM \ TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
H.D.od.KELDER \ Waterlandziekenhuis te Purmerend
H.G.DAVELAAR \ Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden
H.H.OPPELAAR \ TMI te Amsterdam
H.HOEKSTRA \ Gemini Ziekenhuis te Den Helder
H.J.KOCHEN \ Atrium Medisch Centrum te Heerlen
H.J.SCHEURWATER \ TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
H.J.UINEKEN \ Isala Klinieken, loc. Sophia te Zwolle
H.J.v.LIESHOUT \ TMI te Amsterdam
H.M.SPITS-FAULKNER \ Boven-IJ Ziekenhuis te Amsterdam
H.W.BLEKKINK \ Medisch Spectrum Twente te Enschede
H.W.H.VISSER \ Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp
I.A.G.BROUWER-TIMMERHUIS \ Ziekenhuis Refaja te Stadskanaal en
Casting Group Ten Boer
>>
I.A.M.d.GRAAF-SIKKINK \ Zorggroep Twente te Hengelo
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I.GOUWELEEUW \ HagaZiekenhuis te Den Haag
I.MOOIBROEK \ Ziekenhuis Refaja te Stadskanaal
I.R.J.VEREECKEN-MAHU \ ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen te Terneuzen
J.A.E.STEINBACH \ Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar
J.A.F.d.HAAS \ Reinier de Graafgroep te Delft
J.A.H.LANSBERGEN \ Zorgcombinatie Noorderboog, Diaconessenhuis te
Meppel
J.C.BAK \ Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar
J.C.M.BEEKHUIZEN-vd.KNAAP \ ’t Lange Land Ziekenhuis te
Zoetermeer
J.C.REIJNDERS \ TMI te Amsterdam
J.C.WESTDIJK-MOOIBROEK \ Ruwaard van Putten Ziekenhuis te
Spijkenisse
J.E.FLUIT \ OLVG te Amsterdam
J.F.M.vd BERG \ Amphia Ziekenhuis te Breda
J.F.v.GAEVER \ Westfries Gasthuis te Hoorn
J.GOUDAPPEL \ Reinier de Graafgroep te Delft
J.H.L.M.VOGELS \ Catharina Ziekenhuis te Eindhoven
J.J.d.VRIES \ UMCG te Groningen
J.J.EGER \ St. Franciscus Gasthuis te Rotterdam
J.J.G.GERARDS \ VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg te
Venlo
J.J.KOPPERS \ VUMC te Amsterdam
J.J.M.BOOGERS \ Laurentius Ziekenhuis te Roermond
J.KIEFTE \ Gemini Ziekenhuis te Den Helder
J.KOEKMAN \ Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag
J.M.G.FRERIKS \ Stichting Deventer Ziekenhuizen te Deventer
J.M.H.v.HOUT \ Elkerliek Ziekenhuis te Helmond
J.M.M.A.VERDEL-WIJNVOORD \ Rijnland Zorggroep te Leiderdorp
J.M.N.MAHADEW \ Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp
J.NUIJT \ Vlietland Ziekenhuis te Schiedam
J.P.AKKERMAN \ St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
J.P.M.HINTZEN \ Amphia Ziekenhuis te Breda
J.P.M.v.EEKELEN \ Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal
J.P.TERWINT \ Atrium Medisch Centrum Parkstad te Heerlen
J.P.ZEEVAT \ Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam
J.R.P.GONKEL \ MC Groep IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad
J.RUHE \ Kennemer Gasthuis te Haarlem
J.T.M.COOLEN \ Bernhoven Ziekenhuis te Veghel
J.Th.HOENEN \ St. Jans Gasthuis te Weert
J.Th.VERKERK \ TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
J.v.AMERSFOORT \ Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem
J.v.DOORN \ Meander Medisch Centrum te Amersfoort
J.W.BART \ Tergooiziekenhuizen te Hilversum
K.J.d.JONGE \ Scheper Ziekenhuis te Emmen
K.P.SCHOLTEN \ Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
K.te KRONNIE \ UMCU te Utrecht
L.B.dn BESTEN \ Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam
L.G.vd VEERDONK \ Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch
L.J.P.BROUWERS \ TMI te Amsterdam
L.R.ENGELS \ Waterlandziekenhuis te Purmerend
M.A.d.RUYTER \ HagaZiekenhuis te Den Haag
M.A.G.JACOBS \ Maasziekenhuis te Boxmeer
M.A.VERHOEVEN \ Meander Medisch Centrum te Amersfoort
M.C.A.ROETERINK \ Westfries Gasthuis te Hoorn
M.C.BOUMAN-MEIJER \ Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht
M.d.HOLLANDER-HOMMEL \ IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den
IJssel
M.D.v.GENT \ BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam
M.E.M.v.MEGROOT \ Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen
M.E.RIJSDIJK \ Kennemer Gasthuis te Haarlem
M.E.W.vd BRINK \ St. Maartenskliniek te Nijmegen
M.H.H.TAK \ UMCU – WKZ te Utrecht
M.H.M.HUIZINGA \ St. Franciscus Gasthuis te Rotterdam
M.I.LUGER \ St. Franciscus Gasthuis te Rotterdam
M.J.H.JANSEN \ St. Oosterscheldeziekenhuizen te Goes
M.J.M.LAMPIO \ Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen
M.J.M.PHILIPS-v.VLIET \ UMCG te Groningen
M.J.PLAISIER \ St. Oosterscheldeziekenhuizen te Goes
M.J.v.RIJN \ MC Haaglanden te Den Haag
M.KALPOE \ TMI te Amsterdam

M.M.d.VRIES-NIJHOLT \ Ziekenhuis St.Jansdal te Harderwijk
M.M.P.VERHAGEN-VERMEER \ Maasstadziekenhuis te Rotterdam
M.M.v.SANTVOORD \ Diakonessenhuis te Zeist
M.P.J.WOLFFGRAMM-BROUWERS \ IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad
M.P.LUBKEN \ Viecuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg te Venlo
M.PERNOT-STOEL \ HagaZiekenhuis te Den Haag
M.SCHIPPER \ LUMC te Leiden
M.T.J.KNIKKINK \ Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem
M.v.GRIETHUYSEN \ UMCU te Utrecht
M.W.HOOIJMAIJERS \ Vlietland Ziekenhuis te Schiedam
M.W.J.ROOS \ TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
M.W.J.vd BOSCH \ St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
N.C.vd.VLIST \ Reinier de Graafgroep te Delft
N.den HARTOG-TERLOUW \ Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht
N.E.BRUINSMA \ Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden
N.H.M.CAMSTRA-ESSINK \ Slingelandziekenhuis te Doetinchem
N.H.v.BAVEL-v.SCHAIK \ St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
N.J.v.WANROOIJ \ Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch
P.A.BILMAN \ Deventer Ziekenhuis te Deventer
P.A.F.HENDRICKX \ TMI te Amsterdam
P.B.M.SPEKSCHOOR \ Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk
P.C.ROVERS \ Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom
P.G.M.DUYVIS-PEERDEMAN \ Zaans Medisch Centrum te Zaandam
P.J.M.v.ENGELEN \ Jeroen Boschziekenhuis te Den Bosch
P.M.KOK \ St. Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam
P.SCHEEPERS \ St. Anna Zorggroep te Geldrop
P.vd BERG \ Reinier de Graafgroep te Delft
R.A.LEERMAKERS \ TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
R.E.CROES \ Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal te Aruba
R.E.v.PEET \ UMCU, locatie WKZ te Utrecht
R.G.G.LOGGHE \ St.Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg
R.GRöNLOH \ VUMC te Amsterdam
R.H.SEVERIJNS \ TMI te Amsterdam
R.HIENSCH \ UMCU te Utrecht
R.HOOGMOED \ VUMC te Amsterdam
R.JACOBS \ Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam
R.M.GROENEWEGEN \ LUMC te Leiden
R.P.M.DEIJ \ Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk
R.P.T.vd LUGT \ Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam
R.R.v.d.WELLE \ IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel
R.VISSER \ Ommelander Ziekenhuisgroep te Winschoten
R.W.SMEENGE-KATUIN \ Leveste, Scheper Ziekenhuis te Emmen
R.WILLEMSEN-PETERS v.NIJENHOF \ Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam
S.KIEFTE \ Gemini Ziekenhuis te Den Helder
S.NIEUWLAND \ Vlietland Ziekenhuis te Schiedam
S.TAMBACH-BUNT \ Zaans Medisch Centrum te Zaandam
T.BESSELING \ Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar
T.G.J.BOSSINK \ Medisch Spectrum Twente te Enschede
T.J.A.d.KEIJZER \ Amphia Ziekenhuis te Breda
T.J.H.NIJLAND \ Casting group VOF te Ten Boer
T.J.I.d.KRIJGER \ Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen
T.M.A.OLZHEIM \ Atrium Medisch Centrum te Heerlen
T.SCHEPERS-vd LOO \ IJsselmeer Ziekenhuizen te Emmeloord
Th.H.M.vd BROEK \ Catharina Ziekenhuis te Eindhoven
W.BERGMAN \ Isala Klinieken te Zwolle
W.C.C.vd SANDEN \ St. Anna Zorggroep te Geldrop
W.D.HOL \ Isala Klinieken te Zwolle
W.d.NOBEL \ Amphia Ziekenhuis te Breda
W.G.M.VLOEDGRAVEN-VOORHORST \ Isala Klinieken te Zwolle
W.J.A.LAMMERS \ St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg
W.J.G.VERNOOIJ \ Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede
W.J.GROOTEMAN \ Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar
W.J.J.WALET \ Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk
W.J.L.M.MUSKITA \ UMCU te Utrecht
W.LESCHOT \ Tergooiziekenhuizen te Blaricum
W.M.M.v.OOSTERHOUT \ Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam
W.R.NELLESTEIN \ UMCU te Utrecht
Y.HIJMANS-JANSSEN \ St. Maartenskliniek te Nijmegen
Y.T.HAMSTRA \ Alysiszorggroep Rijnstate te Arnhem
Z.C.C.RATKIEWICZ \ Meander Medisch Centrum te Amersfoort
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Vanuit de schoolbanken
Vanwege de grote uitval onder de cursisten van de LOG-2008 groep
(drie cursisten op eigen initiatief gestopt en zes cursisten twee maal
gezakt voor dezelfde toets) en de onwenselijkheid van deze situatie
met oog op de toenemende tekorten aan gediplomeerde gipsverbandmeesters is door de LOG gezocht naar mogelijke oplossingen.
In overleg met werkgevers is besloten om de cursisten die door de
toetsen waren afgevallen de mogelijkheid te bieden de opleiding alsnog te vervolgen. Hiervoor is een “bezem” groep gevormd. Dit houdt
in dat de gezakte cursisten hun opleiding met hun oorspronkelijke
groep mogen vervolgen. De vakken waarvoor zij zijn gezakt dienen
bij de volgende groep over te worden gedaan. Indien zij alsnog slagen
voor de betreffende vakken kunnen zij met hun oorspronkelijke groep
diplomeren. Deze extra mogelijkheid tot herkansen zorgt er hopelijk
voor dat het aantal afvallers wordt teruggebracht zonder dat er wordt
getoornd aan de kwaliteit van de opleiding.
Voor de financiële en administratieve randvoorwaarden kunt u contact
opnemen met de opleiders van de LOG.
Op 17 september jongstleden vond de introductiedag van de LOG2009 groep plaats. Het is goed om te weten dat er weer 27 enthousiaste cursisten zijn gestart met de opleiding. Tijdens de introductiedag kregen de cursisten de nodige tips en uitleg om hun eerste lesweek
goed voorbereid te kunnen beginnen. De introductie werd afgesloten
met een steptocht door Rotterdam.

Het feit dat de eerste aanmeldingen voor de LOG 2010 al binnen zijn
gekomen wijst erop dat de werkgevers de noodzaak van voldoende opleiden inzien. De vergrijzinggolf onder de huidige gipsverbandmeesters
zal naar verwachting voor flinke bezettingsproblemen op de gipskamer
leiden voor de komende jaren. In antwoord hierop heeft de LOG de
groepen vergroot en het aantal praktijkdocenten per praktijkles verhoogt naar drie. Verder zijn er de nodige aanpassingen aan de praktijk
lokalen gedaan om een en ander logistiek in goede banen te leiden.
Door reacties uit het land merk ik dat er soms een verkeerd beeld is
ontstaan van de taken en de bevoegdheden van de opleidingscommissie van de VGN. Ik wil er op wijzen dat de LOG een volledig zelfstandige opleiding is die niet direct wordt aangestuurd door de VGN.
De VGN probeert middels de opleidingscommissie en het bestuur
een brug te slaan tussen de ontwikkelingen en wensen uit het vak en
het opleidingsinstituut. De VGN probeert middels diverse overlegvormen haar vinger aan de pols te houden wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de opleiding. De opleidingscommissie is
echter niet bedoeld om individuele conflicten met betrekking tot de
opleiding op te lossen. De opleidingscommissie houdt zich met name
bezig met de bij en nascholingen die onder de vlag van de VGN worden
georganiseerd.
Ruud Gronloh
Voorzitter Opleidingscommissie
Lid van de CZO-commissie gipsverbandmeesters

Gezocht door de visitatiecommissie
Wilt u actief kwaliteitsverbeterend aan de slag Taken:
en onderstaande lijst van reeds gevisiteerde
● Heeft de verantwoording over de gang van
ziekenhuizen, met behulp van uw inzet, uitzaken in zijn/haar regio w.b.t. de visitaties
breiden. Solliciteer dan naar de functie van
● Werkt vragenlijsten bij en evalueert (plenair)
regiovoorzitter voor de visitatiecommissie
● Regelt de visitaties (afspraken maken,
regio Zuid.
formulieren opsturen ongeveer 4 weken
U hoeft niet in de regio zuid te wonen en ook
vooraf )
niet als visiteur ingeschreven te staan. U kunt ● Regelt een visitatieteam, bestaande uit een
zich aanmelden bij: christvanderijt@telfort.nl
voorzitter, een medevisiteur en een verslaglegger (de regionale voorzitter hoeft per
Reeds gevisiteerde ziekenhuizen
definitie niet de voorzitter te zijn van het
LUMC
Leiden
visitatieteam, regelt wel de teams, het is zelfs
Sint Franciscus ziekenhuis
Rotterdam
zo dat hij/zij niet altijd deel hoeft te nemen
Sint Elisabeth ziekenhuis
Tilburg
aan de visitatie)
Sint Maartens kliniek
Nijmegen
● Neemt deel aan de visitatie commissie
UMC Utrecht
Utrecht
vergaderingen
Flevo ziekenhuis
Almere
● Stuurt ongeveer 2 à 3 maanden na de
Gelre ziekenhuis
Apeldoorn
visitatie een evaluatieformulier op naar de
gevisiteerde (of laat dit doen)
Taakomschrijving Regionale voorzitter
Functieomschrijving:
Als je kijkt naar de checklist van het visitatieDe persoon die de coördinatie heeft van zijn/ schema, dan zijn hier duidelijk de taken te
haar regio, regelt de visitaties en de organisatie zien:
rondom deze visitaties. Organiseert de samen- ● Verstuurt uitnodiging
stelling van het visitatieteam. Dit is een vaste ● Bevestigt visitatiedatum
taak. Is lid van de visitatiecommissie.
● Verstuurt vragenlijst en agenda visitatie
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●

●

●

●
●
●
●
●

Terugontvangst vragenlijst - versturen van
deze lijst aan medevisiteurs
Visitatie zelf (als de regiovoorzitter deelneemt)
Maken van het verslag (als de regiovoorzitter tijdens de visitatie notulist is)
Versturen concept verslag
Versturen definitief verslag
Evaluatieformulier opsturen
Ontvangen van plan van aanpak
Uiteindelijk alle formulieren - visitatieverslag, evaluatieformulier en plan van
aanpak - sturen naar landelijk coördinator.
Dit kan per post of per e-mail

De regiovoorzitter krijgt vanwege zijn/haar
activiteiten 8 accreditatiepunten en afhankelijk van extra inzet/werkzaamheden kan aan
het eind van het jaar besloten worden om een
aantal extra punten toe te voegen.
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Ed van Laar

Boots and bars
De nabehandeling van klompvoeten volgens de Ponseti methode in het
VU-medisch centrum en het AMC in Amsterdam.
De gipsredressies zijn achter de rug, de tenotomie is gedaan en nu drie weken later begint de brace behandeling.
Hoe gek het ook klinkt, de gipsjes zijn een beetje bij het kind gaan horen en geven meestal weinig problemen.
Nu is het de kunst om bij de nabehandeling met braces terugval te voorkomen. Daarvoor zullen de ouders, arts,
gipsmeester, kind en de instrumentmaker ieder op hun manier hun best moeten doen.
In dit artikel geeft de instrumentmaker zijn ervaringen weer.
Inleiding

Het prettigst is het, als je tijdens
de gipsperiode kennis hebt kunnen maken met ouders en kind.
Je kunt dan de brace laten zien
en een inschatting maken van
hoe je het aan gaat pakken.
Twee dingen zijn erg belangrijk,
ten eerste een goede pasvorm van
de brace (en de voetjes verschillen
nog al) en een optimale samenwerking met de ouders.
Voor de brace behandeling
begint hebben we met de ouders
in ieder geval gesproken over;
● dat de eerste week in de brace
veel begeleiding en zorg vraagt
● dat de brace 3 maanden dag
en nacht gedragen moet worden.
● dat volhouden noodzakelijk is
en opgeven geen optie is
● dat ze sokjes zonder borduursel
moeten kopen.

en gaan bij langer dragen steeds
beter passen. Het gebeurt niet
vaak dat er geen aanpassingen
aan de schoenen noodzakelijk
zijn. Zo is het hieldeel wat vlak.
(zie foto 2)

Foto 5.

De brace

Een ander alternatief is de Ponseti AFO van MD orthopaedics.
Deze brace heeft een lange rubberen achterschaal. Als de vorm
van deze achterschaal goed overeenkomt met het been is dit een
goed alternatief voor die voetjes
die moeilijk te fitten zijn in de
lagere braces. Beide braces hebben bij een voetlengte van 8 cm
een gewicht van 340 gram. Als
beiden niet goed passen is een
maatwerkschoentje noodzakelijk.

De brace bestaat uit een voetdeel
en een stang. (zie foto 1)

De stang

Foto 2.

Met een knobbeltang maken
we een hielvorm in de brace.
(zie foto 3 en 4)

Foto 3.

Foto 1.

Het voetdeel

Voor de tenotomie neem ik de
maten van de voeten vast op,
zodat de brace er is als het gips
afgaat. Goede voorbereiding is
voorwaarde voor een goed resultaat. Wij werken bij voorkeur
met Semeda, model Carlo of
Frido. Deze schoenen hebben
een polstering van memory foam

De brace wordt op schouder
breedte afgesteld, de klompvoet
zijde stel je op 70 graden exorotatie, de niet aangedane zijde op
40 graden, beiden in lichte dorsaalflexie (10 graden)
De forse exorotatiestand is niet
alleen om de neiging tot het naar
binnen draaien van de voet tegen
te gaan maar ook noodzakelijk
om de dorsaalflexie stand te
behouden. (zie foto 8)

Foto 4.

Als we drukproblemen bij de
hiel verwachten maken we een
siliconen hielstukje in de schoen.
(zie foto 5)

Foto 8.
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Het is belangrijk om samen met
de ouders het aantrekken van de
brace te oefenen. In het begin
wordt de brace geheel geopend
en met gebogen knie aangetrokken waarbij er op gelet dient te
worden dat de hiel goed in het
achterstuk past en niet hoog
staat. De wreefsluiting wordt
eerst gesloten daarna de proximale en distale band. Vóór het
aanklikken van de stang kijken
we door het kijkgaatje of de hiel
goed zit. Dan klikken we de brace
aan en kijken even hoe het kind
reageert. We vragen de ouders
om de voeten in het begin ieder
uur te controleren op het ontstaan
van rode plekjes, met name bij
de hiel. Als er een rood plekje is
laten we de brace af tot dit is verdwenen en beginnen dan weer
opnieuw. Eventueel plakken we
tijdelijk een pleister of monteren
we alsnog een stukje siliconen.
De eerste week krijgen de ouders
een speciaal nummer wat ze kunnen bellen om te overleggen en
we maken standaard een controle
afspraak met voor over één week.

Problemen en
oplossingen
Drukplekken op de hiel

Als we een goede fitting hebben
van de voet en dorsaal flexie
mogelijk is komt dit waarschijnlijk door het afzetten tegen weerstand van de stang. Ze kunnen
natuurlijk net zolang trappelen
tot de hiel omhoog komt.
Ouders geven dan ook meestal
aan dat er erg veel weerstand is
>>
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en soms dat het dragen onmogelijk is. In dat geval monteren we
tijdelijk een (zelf gemaakte)
verende stang in plaats van de
vaste stang. (zie foto 8 en 9)

Acceptatie

Ten slotte het volgende

Het komt voor dat de brace niet
wordt geaccepteerd. Hier proberen
we eerst een dynamische stang
uit. De Dobbs brace is een alternatief in combinatie met evo’s.
(zie foto 13 en14)

Als een gelijktijdige behandeling
van DDH noodzakelijk is, kun je
een pawlik bandage op de brace
bevestigen door het voetdeel af
te knippen en op de sandaal te bevestigen met een holniet. Als het
kind een gipsbroek draagt maken
we afneembare evo’s over de gipsen in dezelfde 70 graden stand.

Foto 11.

Drukplekken op de wreef
Foto 8.

Als dit niet het gevolg is van te
strak aantrekken, polsteren we de
wreefsluiting met drukverlagend
foam bijvoorbeeld PPT.
Schuurplekken boven de
buiten enkel

Foto 9.

Conclusie

Met name het conservatieve nabehandeling traject vraagt veel inzet
en zorg van het team en de ouders.
Inmiddels ruim anderhalf jaar
later kunnen we zeggen dat de
inspanningen de moeite waard
zijn en dat de voetjes het bewijzen.

Foto 13.

Controleer of de harde klitband
op het been schuurt, als dat zo is
moet er meer gepolsterd worden.

Literatuur

Bij grotere kinderen wordt een
zwaardere (zelf gemaakte) uitvoering met scharnieren en een
veer gebruikt. Als de brace eenmaal geaccepteerd is gaan we
weer terug naar de vaste stang.
(zie foto 10 en 11)

Als de pasvorm goed is kan een
siliconen polstering geprobeerd
worden of er kan overgegaan
worden op Ponseti AFO. Lukt
dit niet dan maken we KEVO’s
(zie foto 12)

Foto 9.

Foto 12.

De brace gaat uit
Foto 14.

Als dit niet lukt en we het gevoel
hebben er alles aan gedaan te
hebben maken we KEVO’s (zie
foto 13) Als alles in rustig vaarwater is gekomen, is deze eerste
periode snel vergeten. Als we het
moment gunstig achten proberen we weer terug te schakelen
naar het eerste scenario, d.w.z. de
brace met de Denis Browne bar.
Vaak lukt dit ook.

http//www.ponseti.org.uk/video.html
Congenital clubfoot, Fundamentals of treatment, IGNACIO V.Ponseti. Oxford
Medical Publications, Oxford University
Press 1996
http://www.global-help.org/
Clubfoot Ponseti management

Ing. E.R. van Laar,
Orthopedisch instrumentmaker
bij Eemland orthopedie en
Perfecta orthopedie
VU Medisch Centrum te
Amsterdam
Academisch Medisch
Centrum te Amsterdam
Ed.v.laar@wxs.nl

Tip
In Dit Verband van april 2003 bevat een artikel over het principe van de wartelscharnier (quengel). Het wordt gebruikt bij extensie- of
flexiebeperkingen van de elleboog of knie.. De bestaande scharnieren hebben als nadeel dat het instellen met stappen van 10 – 15 ˚ gebeurt.
Dit wordt door sommige patiënten niet verdragen. Bij gebrek aan een traploos verstelbaar scharnier hebben wij toentertijd zelf een wartelscharnier ontworpen. Intussen zijn we door de actualiteit ingehaald. De fa. Schulte uit Amsterdam importeert wartelscharnieren. Een set
bestaat uit een wartelscharnier en een “meeloper” (zonder wartel). Met behulp van een bijgeleverde inbussleutel kan de bewegingsuitslag
worden versteld. Het materiaal is van roestvrij staal en is naar wens te buigen, hoewel de zware uitvoering (bijv. voor kniecontractuur)
wat spierballenkracht en buigijzers vergt. Er zijn diverse uitvoeringen leverbaar.
Complete set:

René van der Lugt
Gipskamer ErasmusMC Rotterdam

wartel,

meeloper en
inbussleutel

Voor meer informatie:
Schulte bv, Portsmuiden 17
1046 AH Amsterdam
Tel: 020- 611.8455

Detail scharnier
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Rachid Saouti

Gevolgen van een verzwikte enkel
Het acute enkelletsel is een van de meest voorkomende letsels van het steun- en bewegingsapparaat. Tweederde
deel van de patiënten is in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. In ongeveer de helft van de gevallen ontstaat het letsel
tijdens sportbeoefening.1 Studies in Noorwegen en Finland tonen dat deze letsels respectievelijk 16 % en 21 %
van alle sportletsels in die landen uitmaken.²,³ Bagatelliseren van een enkelverstuiking is zeker niet op zijn
plaats gezien het feit dat meer dan één derde van de patiënten restklachten overhoudt.4
Deze klachten kunnen gaan van
zwelling en gewrichtstijfheid van
de enkel tot instabiliteitgevoel of
werkelijke instabiliteit. Bij persisteren van deze klachten moet gedacht worden aan geassocieerde
letsels zoals kraakbeenletsels
(chondrale letsels) of osteochondraal letsel, peesletsels,
“impingement” en ligamentair
letsel ter hoogte van de syndesmose of onderste spronggewricht.
Bij een dergelijk afwijkend beloop
is nader onderzoek geïndiceerd.
Naast conventioneel röntgenonderzoek komen hiervoor CTscan, MRI of artroscopie in aan-

merking. Een goed uitgevoerd
klinisch onderzoek is essentieel
om gerichte paraklinische diagnostiek uit te voeren. Zo kunnen de
klinische vermoedens van geassocieerde letsels worden bevestigd.
Klinische evaluatie

De anamnese is essentieel en het
klinisch onderzoek is gemakkelijk
uit te voeren en te herhalen. Het
klinisch onderzoek omhelst een
bekijken van de statiek van de
achtervoet, voet op de grond,
in teen stand en hakstand.
Mogelijkheid om te hurken
met de voet op de grond.

De passieve beweeglijkheid van
het bovenste spronggewricht,
onderste spronggewricht en de
middenvoet bekeken.
Weerstandstesten worden uitgevoerd. Het onderzoek eindigt
met palpatie van alle belangrijke
anatomische elementen.
Anatomische letsels

Letsel aan kapsel en banden die
gekneusd kunnen zijn of afgerukt
tijdens het trauma en die aanleiding kunnen geven tot verdikkingen, fibreuze transformatie,
een verkalking door avulsie, een
defect in het bandapparaat of het
compleet verwijderen van een
ligamentstructuur wordt hieronder niet behandeld.

tussen de talofibulaire ruimte en
de superolaterale talusrol of thv
de sinus tarsi. Soms bestaat er
de associatie met een laxiteit. De
behandeling is altijd conservatief:
fysiotherapie voor herstel van de
mobiliteit in geval van gewrichtstijfheid. Proprioceptieve oefeningen bij geassocieerde ligamentaire laxiteit. Bij goede correlatie
tussen de kliniek en de röntgen
beelden kan een locale infiltratie
worden toegediend. Bij falen van
deze behandeling kan bij persisterende functionele last een
operatie zijn geïndiceerd. Deze
bestaat uit exerese van de corpora
libera scopisch of via artrotomie.
Bij geassocieerde laxiteit kan een
stabilisatie procedure worden
overwogen.

Corpora libera

Corpora libera kunnen ontstaan
na een osteochondrale fractuur
tgv de verzwikking of na een
posttraumatische synoviale osteochondromatose van de enkel.
De anamnese vermeldt dikwijls
slotklachten met geassocieerde
inschietende pijn, zwelling en
verminderde beweeglijkheid.
De klachten kunnen intermiterend zijn gezien deze losse stukjes
in het synovium kunnen vast
komen zitten. Pas bij losschieten
in het enkelgewricht ontstaan de
klachten. Het klinisch onderzoek
moet abnormale beweeglijkheden
uitsluiten.
Het röntgenonderzoek laat deze
corpora libera duidelijk zien.
Indien de losse stukjes kraakbenig
van aard zijn (en dus radiolucent)
kunnen deze met een MRI worden aangetoond. Dikwijls zijn de
corpora libera gelokaliseerd thv
de talo-fibulaire of talo-tibiale
ruimte, soms ook thv de ruimte
25

Figuur 1

Peroneuspees tendinitis/
scheur

De anamnese kenmerkt zich door
pijn achter de laterale malleolus.
Er is pijn bij eversie van de gesupineerde voet tegen weerstand.
Soms is er warmte en crepitaties
te voelen bij bewegen van de pees.
De etiologie is mechanisch.
Dikwijls is er sprake van een
trauma in varus spits of microtraumata al dan niet met subluxatie van deze pees. Echografie
of een MRI toont dit letsel goed
aan. De behandeling is chirurgisch met herstel van de fissuur
in de pees.
>>
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Osteochondrale letsels
van talus

Figuur 2

Peroneuspees subluxatie/
luxatie

Wordt frequent in de acute setting gemist. Alhoewel dit zeldzaam is werd dit letsel al in 1875
door Blanulet5 beschreven.
De peesschede en het superieur
retinaculum scheurt en de pees
schuift naar voren over de laterale
malleolus. Klinisch wordt de drukpijn en zwelling aangegeven achter
de laterale malleolus en minder
thv de lig talofibulare anterior.
Pijn bij eversie tegen weerstand
met zelden reluxatie tot gevolg.
Soms bestaat er een associatie
van een laterale enkelband letsel.
In de chronische setting beschrijft
de patiënt een “poppend” of snappend geluid rond de laterale zijde
van de enkel. Deze kan al dan
niet met pijn zijn geassocieerd.
In 15 tot 20 % van de gevallen
toont het röntgen onderzoek
(een drievierde-opname bij
endorotatie) een avulsiefractuur
aan de achterzijde van de distale
fibula aan.6
Chirurgisch herstel in de chronische situatie is de behandeling.
Vele verschillende technieken
(weke delen reconstructie, bot
blok procedures) worden
beschreven.

Dit letsel wordt frequent gemist
na het initiële trauma. Meestal
vinden we dit letsel terug anterolateraal op de talusrol. De klachten kunnen bestaan uit zwelling
thv enkel, stijfheid en/of zwikklachten. Röntgen onderzoek
bevestigt de diagnose. CT scan
en MRI worden gebruikt voor
stadiering. Behandeling bestaat
uit excisie van het losliggend
fragment met débridement en
opboren van het defect. Deze
ingreep dient bij voorkeur artroscopisch te geschieden.
Fragmenten met een doorsnede
groter dan een centimeter kunnen
overigens beter worden gerefixeerd.
De orthopedisch chirurg heeft
een heel chirurgisch armatarium
ter zijn beschikking gaande van
inventarisatie, debridement,
microfracturing, chondrocyttransplantatie tot “mosaicplasty”
(autogene osteochondrale grafts).

manifestatie hiervan noemen we
het anterieure impingementsyndroom. In 1982 werd het “anterolaterale compressiesyndroom”
beschreven.8 Het chronisch verdikt synoviumweefsel dat zich
alhier bevindt zou door impingement zijn ontstaan. Scopische
resectie kan soms soelaas bieden.
Artrose van het bovenste
spronggewricht of onderste spronggewricht

Kan het gevolg zijn van chronische laxiteit in inversie, standsafwijkingen en kraakbeenschade.
Hier zien we de typische symptomen van artrose met startpijn,
ochtendstijfheid en in later
stadium nachtpijn. In electieve
patiënten kan een scopie soms
nog geïndiceerd zijn. Dikwijls is
dit stadium al voorbij is men op
een symptomatische behandeling
aangewezen. Uiteindelijk resulteert dit dikwijls bij jonge patiënten in een enkelartrodese.

Figuur 3

Impingement syndroom

Tijdens elk inversietrauma treedt
compressie op tussen de mediale
malleolus en de mediale zijde van
de talus. Bij 66% van de patiënten
met een laterale enkelbandruptuur ontstaat hierdoor kraakbeenschade aan de voorzijde/tip
van de mediale malleolus en de
voorzijde van het mediale talusfacet.7 Bij het merendeel van de
patiënten met een inversietrauma
is er dan ook in de acute fase
anteromediale palpatiepijn.
Consequentie voor de initiële
behandeling heeft deze kraakbeenbeschadiging niet, omdat
het beschadigde kraakbeen geen
deel uitmaakt van het gewrichtsdragend oppervlak. Op termijn
kan echter ossificatie optreden
met osteofytvorming en secundaire synovitis. De klinische
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Figuur 4

Conclusie

De gevolgen van het acute enkelletsel mogen zeker niet worden
onderschat. Klinisch onderzoek
samen met een goede anamnese
moeten de verschillende entiteiten doen vermoeden. Aangepast
röntgenonderzoek evt. aangevuld
met een CTscan of MRI scan kan
deze letsels aantonen. De behandeling is in eerste instantie conservatief. Bij falen kan chirurgie
zijn geïndiceerd.
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Schrijven van een wetenschappelijk artikel
Samenvatting

Het schrijven van een artikel
is doorgaans niet eenvoudig.
Hoewel de structuur van een
wetenschappelijk artikel weinig
aan de fantasie overlaat, voldoen
veel van de ingediende artikelen
niet aan de voorgeschreven
indeling, zijn in slecht leesbaar
Nederlands of Engels geschreven
of bevatten niet de juiste informatie. Dat is jammer, want de
redactie van de tijdschriften met
een goede reputatie (lees impact
factor) kunnen jaarlijks veelal
kiezen uit duizenden artikelen
en zullen de artikelen afwijzen
die niet aan hun eisen voldoen.
Behalve dat een artikel interessante informatie voor de lezer
moet bevatten, is de opbouw
van een artikel net zo belangrijk,
zo niet cruciaal.

lijk de commentaren van de
beoordelaars te verwerken in het
manuscript.1,2 De redactie van
een tijdschrift bepaalt uiteindelijk of het aangepaste artikel
geaccepteerd dan wel alsnog afgewezen wordt voor publicatie.

Tabel 1: de tien regels voor verhogen van kans op
publicatie.3
1. Geef een logische en heldere opbouw van het artikel.
2. Vermeld duidelijk de onderzoeksvraag en achtergrond
van de studie.
3. Schrijf op een systematische wijze de materialen en
methoden sectie op.
4. Gebruik dezelfde systematiek voor de resultaten sectie.
5. Houd de discussie beknopt.
6. Leg uit waarom de studie resultaten belangrijk zijn.
7. Geef geen interpretatie van resultaten die er niet zijn.
8. Leg de beperkingen van het onderzoek uit.
9. Geef een verklaring voor eventuele onverwachte
resultaten.
10.Indien er om een herzien manuscript gevraagd wordt,
neem dan alle suggesties over van de beoordelaars.

Een artikel moet dus positief
opvallen ten opzichte van concurrerende manuscripten.
Dit is niet eenvoudig.
In 2007 verscheen een artikel
in de American Journal of
Roentgenology waarbij tien
regels voor het verhogen van
de kans op publicatie werden
beschreven.3 Deze tien regels
zijn weergegeven in tabel 1.
Tegenwoordig wordt veel waarde
gehecht aan de zogenaamde
“impact factor” van een tijdschrift. Hoe vaker artikelen

uit een bepaald wetenschappelijk
tijdschrift in andere tijdschriften
worden geciteerd, des te hoger de
impactfactor. Dit is vooral voor

wetenschappers van groot belang
doordat carrièrekansen toenemen
naarmate er wordt gepubliceerd
>>

1. Inleiding

Niets is leuker dan, na jaren van
onderzoek doen, de resultaten
aan collega’s kenbaar te maken.
Hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden. Denk aan een
mondelinge of poster presentatie
op een wetenschappelijk congres.
Daarnaast is een publicatie in een
tijdschrift het meest geëigende
middel om onderzoeksresultaten
te delen met collega’s.
Iedereen kan een artikel schrijven
en indienen voor publicatie. De
redactie beoordeelt vervolgens
of een artikel van voldoende
kwaliteit en van belang is voor
hun lezers. Artikelen die niet
voldoen aan de eisen van het
tijdschrift of van onvoldoende
kwaliteit zijn worden doorgaans
direct afgewezen. Alle overige
artikelen worden voorgelegd aan
beoordelaars (“reviewers” in jargon)
die het manuscript voorzien van
commentaar. Dit commentaar
moet zeer serieus genomen worden. Hoewel een discussie met
een beoordelaar mogelijk is, is
het verstandig om zoveel moge-

Tabel 2: Impact factoren 2008 van orthopedische tijdschriften
(www.isiwebofknowledge.com)
Titel tijdschrift
Osteoarthr Cartilage
Am J Sport Med
J Bone Joint Surg Am
J Orthop Res
Spine
Gait Posture
Arthroscopy
Eur Spine J
J Am Acad Orthop Sur
J Bone Joint Surg Br
Phys Ther
Clin Biomech
Bmc Musculoskel Dis
Injury
J Orthop Sport Phys
Clin Orthop Relat R
J Orthop Trauma
J Shoulder Elb Surg
Acta Orthop
Knee Surg Sport Tr A
Clin J Sport Med
J Pediatr Orthoped
J Arthroplasty
Knee

Impact factor

Titel tijdschrift

4,082
3,646
3,313
2,963
2,793
2,743
2,503
2,396
2,25
2,196
2,19
2
1,987
1,946
1,895
1,893
1,877
1,827
1,762
1,696
1,595
1,569
1,556
1,49

J Hand Surg-Am
Orthop Clin N Am
J Spinal Disord Tech
Int Orthop
Connect Tissue Res
Foot Ankle Int
Arch Orthop Traum Su
J Orthop Sci
J Pediatr Orthop B
J Hand Surg-Eur Vol
Hand Clin
Orthopedics
J Am Podiat Med Assn
Orthopade
Orthop Nurs
Z Orthop Grenzgeb
Prosthet Orthot Int
Sportverletz Sportsc
Rev Chir Orthop
Curr Orthopaed
Isokinet Exerc Sci
Hip Int
J Back Musculoskelet
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Impact factor
1,447
1,431
1,365
1,235
1,113
1,061
0,965
0,94
0,742
0,7
0,681
0,588
0,586
0,573
0,548
0,515
0,377
0,325
0,3
0,288
0,221
0,215
0,196
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in tijdschriften met hogere impact
factoren. Elk jaar worden impact
factoren gepubliceerd door
Thomson Scientific en zijn
te raadplegen via het Internet
(www.isiwebofknowledge.com).
De impact factoren 2008 van een
aantal orthopedische tijdschriften
staan vermeld in tabel 2.

2.1. Titel
Een titel van een artikel bevat de
belangrijkste sleutelwoorden van
het onderzoek. Sleutelwoorden
zijn woorden die bijvoorbeeld
verwijzen naar de interventie, de
ziekte, de patiëntenpopulatie en
het soort onderzoek. Een goede
titel is in elk geval kort en krachtig en prikkelt bij voorkeur de
Dit artikel geeft een opsomming nieuwsgierigheid van de lezer.
van de onderdelen die een weten- Meestal is het zoeken naar de
schappelijk artikel moet bevatten juiste balans tussen volledigheid
met een korte uitleg per onderen kort en bondig formuleren.
deel. Daarnaast worden er tips en
ideeën gegeven over de lay-out,
2.2 Auteur(s)
tabellen en figuren. Veel van de
Een wetenschappelijk onderzoek
inhoud van dit artikel is gebaseerd is meestal het werk van meerdere
op een artikel in de American
mensen. Bij het schrijven van een
Journal of Roentgenology in
artikel is het dan ook niet meer
2005 van Kliewer1 eventueel
dan logisch om iedereen, die een
aangevuld met relevante overige
substantiële bijdrage heeft gelewetenswaardigheden over het
verd, mee te nemen als auteur.
schrijven van een artikel.
Een substantiële bijdrage aan het
onderzoek betekent een bijdrage
2. Indeling van een
aan het ontwerp of de uitvoering
wetenschappelijk artikel
van het onderzoek en/of aan de
De exacte indeling van een weten- analyse of interpretatie van de
schappelijk artikel is afhankelijk
data.5 Verder moet iedere auteur
van het tijdschrift waarin het wordt een bijdrage hebben geleverd aan
gepubliceerd. Het advies is dan
het opstellen of bekritiseren van
ook om altijd informatie over de het manuscript.5 De volgorde
specifieke eisen voor publicatie
van de auteurs is belangrijk. De
van de website van het betreffende eerste auteur is de onderzoeker
tijdschrift te halen. Alle tijdschrif- die het meeste heeft bijgedragen
ten hebben zogenaamde richtlij- aan het onderzoek, terwijl de
nen voor auteurs.4 Meestal echter laatste auteur meestal de projectis een wetenschappelijk artikel
leider of geestelijk vader van het
opgebouwd volgens een vaste
onderzoek is.6
volgorde (zie tabel 3). Op details
Tip
en onderdelen laten tijdschriften
hun eigen voorkeuren prevaleren. Bezint eer u begint en maak

Tabel 3. Indeling
wetenschappelijk
artikel
1. Titel
2. Auteur(s)
3. Samenvatting
4. Inleiding
5. Materiaal en methoden
6. Resultaten
7. Discussie
8. Referenties
9. Bijlagen
10. Dankwoord

afspraken over (de volgorde
van) auteurschappen voordat de eerste letter op papier
staat.

2.3. Samenvatting
De samenvatting is wellicht het
belangrijkste onderdeel van het
hele artikel. De meeste lezers
bekijken eerst de samenvatting
om te bepalen of het lezen van
het totale artikel de moeite waard
is. Een lezer moet in één oogopslag het doel van het uitgevoerde
onderzoek kunnen begrijpen,
welke methode gebruikt is om
het probleem te onderzoeken,
28

wat de belangrijkste resultaten
zijn en als laatste kunnen beoordelen of de interpretatie van de
resultaten juist is. Een goede
samenvatting is niet veel langer
dan ongeveer 250 woorden en is
een zelfstandig geheel. Er staan
dus geen verwijzingen in naar de
rest van het artikel.2 Tevens moet
men erop bedacht zijn dat de
samenvatting, in tegenstelling tot
het hele artikel, via het internet
(meestal) gratis toegankelijk is en
daarmee bereikbaar is voor een
zeer groot publiek.2
2.4. Inleiding
Het uiteindelijke doel van een
inleiding is om de lezer een indruk
te geven van het brede kader waarbinnen het onderzoek kan worden
geplaatst.2 Onervaren schrijvers
hebben de nijging om de inleiding te uitgebreid te maken.
De kunst van een goede inleiding
is om deze te beperken tot een
drietal gedeeltes.1

dit onderzoek belangrijk is en
om expliciet het doel (doelstelling) en onderzoeksvraag (vraagstelling) te beschrijven.1 De inleiding wordt altijd afgesloten met
een concrete formulering van
doelstelling. Dit laatste wordt
niet zelden vergeten en kan voor
de beoordelaar een reden zijn om
het artikel af te wijzen.7

Voorbeeld
“Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit
te onderzoeken van de vernieuwde arthroscopische
behandeling van schouderletsels. Daartoe wordt deze
behandelvorm vergeleken
met de standaardbehandeling bij deze letsels in een
gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek dat
wordt uitgevoerd bij 100
patiënten met schouderletsels”

2.5. Methoden
Het methoden gedeelte van het
artikel is bedoeld om de lezer te
informeren over de exacte details
van de uitvoering van het onderzoek. Met behulp van de tekst in
de methode zou de lezer in theorie het onderzoek moeten kunnen
reproduceren.2 Daarnaast wordt
de methode gebruikt om inzicht
te geven in de toegepaste methodologie van het onderzoek. Voor
de duidelijkheid is het verstandig
om de “methoden” onder te verdelen in een vijftal gedeelten
(Onderzoeksopzet, Onderzoekspopulatie, Meetinstrumenten,
In het tweede gedeelte is er de
Procedures, Statistische analyse).1
mogelijkheid om in te gaan op
Veel van de informatie die behet nut van de studie en wat deze schreven wordt in het inleidingstudie bijdraagt aan de al bestaande en methodedeel van een artikel
kennis.1 Indien deze studie een
kan, enigszins aangepast, worden
aanvulling is op eerdere studies,
overgenomen uit het onderzoekskan deze alinea gebruikt worden protocol.
om de eerder gepubliceerde artikelen aan te halen. Deze alinea is a. Onderzoeksopzet
eigenlijk een zo compleet moge- Als eerste wordt het gekozen
lijk literatuuroverzicht in een
onderzoeksdesign beschreven.1
aantal zinnen.
Er wordt onderscheid gemaakt
in zeven design hoofdvormen
De derde alinea is enkel bedoeld van onderzoek.
om duidelijk te maken waarom
>>
In de eerste alinea wordt nader
ingegaan op de omschrijving van
het probleem (probleemstelling).
Met andere woorden wat is de
aard, ernst, omvang van probleem.
Met behulp van relevante feiten
uit de literatuur kan beschreven
worden wat al bekend is over het
te onderzoeken probleem.
Het is niet nodig om honderden
referenties toe te voegen, met een
aantal sleutel referenties geef je ook
aan up-to-date te zijn. De eerste
zin van de eerste alinea bevat veelal
dezelfde woorden als de titel.1
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1. De mening van een expert;
2. Case report;
3. Dwarsdoorsnede onderzoek;
4. Patiënt controle onderzoek;
5. Cohort onderzoek;
6. Gerandomiseerd onderzoek;
7. Systematische review/metaanalyse.8
Daarnaast wordt in dit gedeelte
aangegeven of de data retrospectief, cross-sectioneel of prospectief verzameld is.
b. Onderzoekspopulatie
Onder het kopje “onderzoekspopulatie” wordt alle informatie
over de deelnemers vermeld.
Vanuit de basispopulatie is een
groep geselecteerd, door middel
van inclusie en exclusie criteria,
die we ook wel de onderzoekspopulatie noemen. Deze onderzoekspopulatie kan vervolgens
gebruikt worden voor het trekken van een steekproef (de meest
voorkomende zijn: enkelvoudige
a-selecte steekproeftrekking,
systematische steekproef met
a-select begin, gestratificeerde
steekproef, geclusterde steekproef9)
en het verdelen van de deelnemers
in de onderzoeksgroepen. In het
artikel moet een volledige lijst
gegeven worden van inclusie en
exclusie criteria en de exacte aantallen. Uiteraard moet ook aandacht geschonken worden aan
hoe de deelnemers zijn gerekruteerd. Op deze plek in het artikel
kan men tevens vermelden dat er
“informed consent” is gevraagd
aan deelnemers en dat Medische
Ethische Toetsingscommissies
de studie hebben goedgekeurd.10
c. Meetinstrumenten
De keuze voor een bepaald meetinstrument (vragenlijsten, observaties, chemische of laboratoriumanalyses en registratiesystemen)
is afhankelijk van de vraagstellingen, de operationalisatie van
de variabelen, de deelnemers,
de beschikbaarheid van meetsystemen, maar ook van de
gewenste nauwkeurigheid.11,12
Ongeacht welk meetinstrument
gebruikt wordt moet voor ieder

instrument afzonderlijk bepaald
worden of het voldoet aan de eisen
voor validiteit en reproduceerbaarheid.
d. Procedures
Bij een experimenteel onderzoek
moet in dit deel van het artikel
een compleet overzicht gegeven
worden van de interventie(s) en
de activiteiten die gedaan worden
in het kader van het onderzoek.
Tevens moet duidelijk worden
waar de activiteiten plaatsvinden
en de frequentie en de intensiteit
van de interventie(s). Indien van
toepassing moet ook de placebo
interventie beschreven worden.
In het geval de controle behandeling gelijk is aan “de standaard
behandeling”, kan ook dit hier
beschreven worden.13
Indien nodig zullen eventuele
co-interventies, contaminatie en
compliance van de behandeling
beschreven moeten worden.13
Vervolgens moet een alinea gewijd
worden aan de procedure voor
dataverzameling. Hierbij gaat om
een overzicht van de verschillende
momenten waarop eventueel
verschillende meetinstrumenten
zijn gebruikt.
Indien randomisatie heeft plaatsgevonden, moet in elk geval worden beschreven:
● de wijze van randomisatie
(per patiënt, per groep,
per geografisch gebied);
● hoe het randomisatieschema
is gemaakt (bijv. via
www.randomization.com);
● wanneer de randomisatie
plaatsvindt en hoe de indeling
verborgen is gehouden;
● en hoe degenen die de randomisatie uitvoeren, gescheiden
zijn van degenen die het onderzoek uitvoeren.14
Afhankelijk van de situatie en
het soort studie design kan men
er voor gekozen hebben om een
aantal onderdelen van de studie
geblindeerd uit te voeren.
Als een onderzoek als dubbelblind wordt omschreven, moet

duidelijk worden wie er geblindeerd is: patiënt, behandelaar
en/of effectbeoordelaar.7,14
e. Statistische toetsen
Er zijn veel manieren om gegevens
te analyseren.15 Onder het kopje
statistische analyse moet in elk
geval in chronologische volgorde
alle statistische toetsen voor elke
analyse worden vermeld (inclusief
afhankelijke en onafhankelijke
variabelen). Verder moeten in elk
geval de onderstaande punten aan
de orde komen1,5,14:
● Eventuele secundaire
vraagstelling.
● Plaats waar de data analyse
plaatsvindt en met welke
software.
● Wie de statistische analyse
uitvoert.
● Hoe wordt omgegaan met
de gegevens van proefpersonen die gedurende
de studie uitvallen.
● Steekproefgrootte.
● Significantieniveau of wel
p-waarde (meestal 0,05).
Bij Randomised Controlled
Trials (RCT’s) moet extra aandacht gegeven worden een aantal specifieke punten, waaronder
intention-to-treat analyse.
Hierbij hoort de patiënt in de
oorspronkelijk door randomisatie gevormde groep geanalyseerd
te worden, ongeacht eventuele
co-interventies, non-compliance
en dergelijke. Voor meer informatie betreffende de specifieke
punten over een RTC wordt
verwezen naar de website van
de cochrane collaboration
(www.cochrane.nl).9

nemers.1 In het geval van een
RCT wordt veelal een stroomdiagram gebruikt waarin alle
deelnemers worden aangegeven,
het aantal deelnemers dat gerandomiseerd werd en de momenten waarop zij in het onderzoek
werden opgenomen, het aantal
uitvallers en het aantal dat het
onderzoek volbracht, de interventies en metingen per gerandomiseerde groep (zie de figuur 1).14,16
Een stroomdiagram werkt zeer
verhelderend en kan tevens voor
verschillende andere onderzoeksopzetten worden gebruikt.
Tevens wordt in deze alinea
beschrijvende statistiek gegeven
over demografische gegevens
(geslacht, leeftijd, etc.), uitgangswaarden van de belangrijkste uitkomstmaten, en prognostische
variabelen, waaronder bijvoorbeeld ziekteduur, ernst, comedicatie, co-morbiditeit van
de onderzoekspopulatie.1
Traditioneel worden de variabelen beschreven aan de hand
van gemiddelde (±SD), mediaan
(range), frequentie (%) per groep
en zijn de waarden terug te vinden
in een tabel. De lezer moet op
basis van de informatie in deze
alinea kunnen beslissen of de
controlegroep vergelijkbaar is
aan de interventie groep en,
nog belangrijker, of de patiëntenpopulaties uit de studie vergelijkbaar zijn met de populatie uit de
eigen praktijk.13

Het handigst is om voor elke
vraagstelling/hypothese een
aparte alinea in te richten met
eventueel een tabel of figuur
waarna kan worden verwezen.
Een aantal tips hierbij zijn:
Tips
● Noem de effecten van de
● Gebruik voor de methode
interventie op de primaire en
de “verleden tijd”
secundaire onderzoeksvragen
● Geef geen resultaten
(bijvoorbeeld, het percentage
● Geef geen persoonlijk
deelnemers in beide groepen
commentaar
met en zonder uitkomst).14
● Gebruik betrouwbaarheids2.6. Resultaten
intervallen.
De eerste alinea van de resultaten ● In geval van dichotome
wordt meestal gebruikt om een
uitkomsten (uitkomsten
beschrijving te geven van de deel>>
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In het tweede gedeelte van de
discussie is er ruimte om nader
in te gaan op de resultaten en
interpretatie van de gegevens.
Dit gedeelte moet ook antwoord
geven op de vraag of de belangrijkste resultaten toepasbaar zijn
in andere situaties en bij andere
populaties.13 Hier is tevens
ruimte om eventuele nieuwe
ideeën, gedachten en hypothesen
over het vakgebied te beschrijven.1

Assessed for eligibility (n= )

Excluded (n= )

Enrolment

Not meeting inclusion criteria (n= )
Refused to participate (n= )
Other reasons (n= )

Is it Randomized?
Allocation
Allocated to intervention (n= )
Received allocated intervention (n= )
Didn’t receive allocated intervention (n=
- Give reasons

Allocated to intervention (n= )
Received allocated intervention (n= )
Didn’t receive allocated intervention (n=
- Give reasons

)

)

Follow-Up
Lost to follow-up (n=
- Give reasons

)

Lost to follow-up (n=
- Give reasons

Discontinued intervention (n=
- Give reasons

)

)
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)
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Figuur 1: Model figuur CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials).16

●

●

●

●

die slechts 2 waarden kunnen
aannemen, bijvoorbeeld wel
of niet genezen) kunnen verschillende associatiematen
berekend worden: relatieve
risico, relatieve risicoreductie,
absolute risicoreductie en
number-needed-to-treat.13
Bij continue uitkomsten wordt
per behandelarm het gemiddelde effect berekend met de
standaarddeviatie (SD).13
Geef voldoende gegevens en
tevens voldoende inzicht in de
gebruikte statistische analyse
zodat het mogelijk is de gegevens en de uitkomsten na te
rekenen.14
Vermeld voor elke onderzoeksgroep de prognostische variabelen en hun (gecorrigeerde)
invloed op de uitkomst van
het onderzoek.14
Geef aan hoe vaak is afgeweken
van het onderzoeksprotocol en
wat daar de oorzaken van
geweest zijn.14

Tips
●

●

●

Het onderdeel “Resultaten”
kan het best worden
geschreven nadat de
figuren en de tabellen
zijn gemaakt.
Gebruik voor de resultaten
de “verleden tijd”
Geef geen persoonlijk
commentaar

2.7. Discussie
In de discussie is ruimte om de
resultaten van het onderzoek in
een breder kader te plaatsen.17 Er
moet duidelijk naar voren komen
in hoeverre het resultaat antwoord
heeft gegeven op de vraagstelling.
Vrijwel ieder onderzoek heeft
tekortkomingen, en die moeten
uiteraard ook besproken worden
in de discussie. Echter een goede
discussie is overtuigend, enthousiast en leuk om te lezen.
Een lezer moet een goed gevoel
overhouden aan het onderzoek.
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Benadruk dus vooral de goede
kanten van de studie. De discussie bestaat uit vijf gedeeltes
(eventueel verdeeld over meerdere alinea’s).1
1. Een kort overzicht van de
belangrijkste bevindingen
2. Interpretatie van de
uitkomsten;
3. Een vergelijking met relevante
uitkomsten van andere studies;
4. De beperkingen van de huidige
studie (en methoden de gebruikt
zijn om deze beperkingen te
minimaliseren);
5. Een kort gedeelte waar een
eindoordeel, eventuele klinische
implicaties en een advies voor vervolg onderzoek worden gegeven.
In het eerste gedeelte wordt in
een aantal regels kernachtig antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Het is niet de bedoeling om
details te vermelden in de discussie,
dus geen 95% betrouwbaarheidsintervallen en onnodige cijfers.

Het derde gedeelte van de discussie geeft een overzicht van vergelijkbare studies. Het is belangrijk
om de resultaten van het eigen
onderzoek hierbij te betrekken.
Zijn er verschillen tussen de
gepresenteerde resultaten en die
van andere studies en waardoor
worden de eventuele verschillen
verklaard?
In het vierde gedeelte worden de
sterke en zwakke kanten van de
studie aangegeven. Zwakke kanten kunnen allerlei vormen van
bias zijn (selectie-bias, informatiebias, etc), maar ook kan de studie
te maken hebben gehad met nonrespons en lage power. Naast het
benoemen van de zwakke kanten
is hier tevens de mogelijkheid
om aan te geven in hoeverre de
resultaten hierdoor beïnvloed zijn.
De discussie eindigt met een korte
samenvatting van de essentie van
het onderzoek, de belangrijkste
resultaten en de conclusies.2
2.8. Referenties
Het is belangrijk om heel zorgvuldig te refereren naar de bronnen die gebruikt worden. Voor
elke zin of alinea in het artikel
waar andermans ideeën worden
geciteerd, wordt een referentie
gemaakt.18 Aan het einde van elk
artikel wordt een lijst van referenties opgenomen. Via de volgende
link: (http://med.kuleuven.be/
bmw/eindwerk/r4.html) is een
uitgebreide handleiding te vinden
volgens de zogenaamde Vancouver
stijl.18 Deze stijl wordt momenteel
het meest gebruikt voor medische
>>
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wetenschappelijke artikelen. Een
aantal voorbeelden staan in tabel 4
weergeven.
2.9. Bijlagen
Een enkele keer worden bijvoorbeeld wiskundige modellen
opgenomen in een bijlage, of
de uitwerkingen van specifieke
theorieën.2
2.10. Dankwoord
In een dankwoord worden de
personen bedankt die een bijdrage hebben geleverd aan de
studie maar geen vermelding
als auteur hebben gekregen.
Dit kunnen de deelnemers aan
de studie zijn, onderzoeksassistenten, maar ook financiers.

Tabel 4: Standaard opmaak referenties Vancouver stijl18
Standaard tijdschriftartikel
Auteur AA, Auteur BB, Auteur CC. Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift Publicatiedatum;
volumenummer (issuenummer):beginpagina-eindpagina.
Standaard boeken
Auteur AA, Auteur BB, Auteur CC. Titel van het boek. Uitgave. Plaats van uitgave:
uitgever; publicatiejaar.
Hoofdstuk van een (geredigeerd) boek
Auteur AA, Auteur BB, Auteur CC. Titel van het hoofdstuk. In: Redacteur AA, Redacteur BB, editor(s).
Titel van het boek. Uitgave. Plaats van uitgave: Uitgever; Publicatiejaar.
p. beginpagina-eindpagina.
Online Tijdschriftartikel
Auteur AA, Auteur BB, Auteur CC. Titel artikel. Titel tijdschrift [serial online] Publicatiedatum
[datum raadpleging];Jaargangnummer(Issuenummer):[pagina('s)]. Available from: URL:
http://.......................

Voorbeeld
We are greatly indebted
to the participants of the
project. This study would
not have been possible
without the efforts of all
man and women included
in the study. We are
especially grateful to the
research assistants
(names) for abstracting
data from the medical
files in the participating
hospitals. We furthermore
would like to thank the
medical registries of the
participating clinics for
making patient selection
possible; and all attending
physicians for providing
access to their patients’
medical files (names).
3. Tabellen en grafieken

Het gebruik van tabellen en
grafieken in een artikel is erg
belangrijk en de functie hiervan
moet niet onderschat worden.
Mooie en overzichtelijk tabellen
geven het artikel een meerwaarde.
Er zijn allerlei manieren om
tabellen weer te geven.
Tabel 5 laat zien op welke wijze
demografische gegevens kunnen
worden weergegeven.

Tips

Voor grafieken en figuren zijn
er verschillende opties zoals
een spreidingsdiagram, BlandAltman plots, ROC curve, etc.
Deze grafieken hebben allen
hun eigen specifieke doel en
zijn afhankelijk van de keuze
voor de statistiek.

●

●

●

Elke tabel en /of figuur op
een apart A4 aanleveren.
Geef elke tabel en figuur
een nummer. Verwijs naar
de nummers in de tekst.
In tabellen staat de titel
bovenaan, in figuren staat
de titel onder de figuur.

●

●

Maak gebruik van voetnoten in de tabellen om
afkortingen te verklaren.
Gebruik de volgende voetnoten: *, †, ‡, §, _, ¶, **,
††, ‡‡, etc.

>>

Tabel 5. Basis karakteristieken per groep
Interventie groep

Controle groep

N=9479

N=7521

n

%

n

Geslacht
Man
Vrouw

4971
4508

52,4%
47,6%

3804
3717

50,6%
49,4%

0,016

Leeftijd (jaren)
≤24
25-29
30-34
35-39
≥40

135
1476
4439
2992
437

1,4%
15,6%
46,8%
31,6%
4,6%

1669
1760
2211
1598
283

22,2%
23,4%
29,4%
21,2%
3,8%

0,001

gemiddelde

±SD

gemiddelde

±SD

p-waarde†

Geboorte
gewicht (gram)

2872

±796

3328

±616

0,001

Leeftijd (jaren)

33.6

±3,8

30,2

±6,1

0,001

* Chi-kwadraat toets
† Student t-toets

31

%

p-waarde*

in dit

Lay-out

De lay-out van een manuscript is
sterk afhankelijk van de richtlijnen
voor auteurs van het betreffende
tijdschrift. Enkele algemeenheden
zijn echter wel te geven:5,4,19
● Gebruik dubbele regelafstand;
● Begin ieder gedeelte op een
nieuwe pagina (dus inleiding,
methode, etc);
● Gebruik schuin om iets te
benadrukken en vet om iets
extra te benadrukken;
● Nummer elke pagina;
● Gebruik regelnummers;
● Neem ruime marges;
● Gebruik voor wetenschappelijke artikelen een formeel taalgebruik. Dus geen "ik" of “je”,
maar "wij" of lijdende vorm;
● Voer een spellingscontrole uit.
Conclusie

De opbouw van een wetenschappelijk artikel is meestal aan strikte
regels gebonden. Het afwijken
van deze regels leidt in de meeste
gevallen tot een afwijzing van het

Verband

artikel voor het beoogde tijdschrift.
In dit artikel zijn de belangrijkste
zaken voor het schrijven van een
artikel besproken. Acceptatie van
een artikel voor een tijdschrift
hangt niet alleen af van de opbouw
en structuur, maar zeer zeker ook
van het onderwerp en taalgebruik
alsmede de kwaliteit van het beschreven onderzoek. Deze laatste
aspecten geven de auteurs de vrijheid om zijn of haar artikel uniek
en “eigen” te maken.
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