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Van de redactie
Allereerst wil ik u namens de
redactie een gezond en gelukkig
2010 toewensen. Wij hopen dat
u komend jaar weer net zoveel
leesplezier zult beleven aan uw
vakblad als u deed in het afgelopen jaar. Voor u ligt al weer de
laatste editie van 2009 waarin u
een keur van artikelen aantreft
over uiteenlopende onderwerpen.
Bij deze gelegenheid wil ik uw
aandacht vragen voor het 4e
postolympisch sportcongres
2010 op 15 april, dat zal plaatsvinden in sportcentrum Papendal
te Arnhem. Indien u, als lid van
de VGN, zich voor februari aanmeldt, kunt u rekenen op een
mooie korting op uw inschrijfgeld.
Herstellend van alle kerstkransen,
kerstbrood en kerstjingles geef ik
u onderstaand een overzicht van
hetgeen u in ons vakblad zult aantreffen. Rob Rolink, keuzecoassistent traumatologie/orthopedie,
schreef een case-report over een
man met ademhalingsproblemen
na een val op de schouder. Hierbij
liep de patiënt een posterieure
verplaatsing van het mediale clavicula uiteinde ten opzichte van
het manubrium sterni op. Aangezien deze diagnose weinig voorkomt en ook de daarbij samenhangende behandeling niet vaak
wordt uitgevoerd, leek het hem
interessant om via de huidige
literatuur te kijken wat de beste
behandeling, nabehandeling en
prognose van deze aandoening is.

Ook Ester Kanis, gipsverbandmeester in de Isala klinieken in
Zwolle, schreef een case-report.
Haar essay handelt over een man
die fietsend door de bossen op
zijn mountain-bike komt te vallen en waarbij uiteindelijk o.a.
een densfractuur wordt gediagnosticeerd.

R.M. Groenewegen, gipsverbandmeester in het Leids Universitair
Medisch Centrum, schreef een
essay over onze collega-gipsmeesters in ontwikkelingslanden, de
bonesetter. Enige tijd geleden
was hij in Ghana om daar in een
orthopedisch centrum te werken.
Hij werd daar geconfronteerd

Een gelukkig en gezond 2010 !

Hilde op den Kelder, gipsverbandmeester in het Waterland
ziekenhuis te Purmerend, deed
in het kader van haar opleiding
tot gipsverbandmeester een
onderzoek naar de Scotchcast
Wet & Dry Padding van 3M.
Het onderzoek laat zien in hoeverre het product geschikt is om
in de praktijk te gebruiken als
polstermateriaal bij het aanleggen van zwemgips. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef
zij het artikel: “zwemgips, het
kan!”
Drs. M. van der Pluijm, zeer gewaardeerd redactiecommissielid,
schreef een artikel over carpometacarpale artrose van het cmc1 gewricht. Hierin beschrijft hij naast
diagnostiek en de conservatieve
behandeling ook verschillende
operatieve behandelmethoden.

met “Bonesetters” een fenomeen
waarvan hij tot op dat moment
het bestaan niet wist . Terug in
zijn eigen westerse omgeving
heeft hij zich eens verdiept in
deze beroepsgroep en kwam tot
de conclusie, dat bonesetters veel
overeenkomsten vertonen met
manueel therapeuten, fysiotherapeuten, orthopeden en gipsverbandmeesters.
Dat refereeravonden kunnen leiden tot zeer educatieve momenten
blijkt ook weer uit het verslag dat
Miranda Philips voor ons schreef
naar aanleiding van de refereeravond op 4 november jl. Op deze
avond werden twee presentaties
gegeven respectievelijk door Gea
Bakker en Bart Weerd over “Beensteun en Beenlade voor rolstoel”
en door Durky Bloembergen
over het volair plaatletsel.
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Dr. Helen Klip en Dr. Boudewijn
Kollen, Epidemiologen schreven
een bijster interessant artikel met
als titel:”Gebruik van tabellen en
grafieken in een wetenschappelijk
artikel”. Dit artikel beoogt een
overzicht te geven van de meest
voorkomende tabellen en figuren
zoals gepresenteerd in de medische
tijdschriften. Uiteraard is het niet
de bedoeling om creativiteit te
verbannen, maar wel om met
behulp van tips enige structuur
aan te brengen in de wirwar aan
gegevens. Mooie en overzichtelijk
tabellen geven het artikel duidelijk een meerwaarde. De tabel
moet dus vooral simpel zijn!
D.R.J. Kempink schreef in samenwerking met D. van der Velde en
J.H. Hegeman een casuïstiekbespreking met als titel: ”Epifysiolyse van de proximale tibia”.
Hierin concluderen zij, dat een
zuiver Salter-Harris I letsel van de
proximale tibia een weinig voorkomend letsel is, dat indien onvoldoende onderkent en behandeld,
verstrekkende gevolgen kan hebben. De behandeling bestaat uit
repositie en immobilisatie, met
in het algemeen een gunstig
resultaat.
Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de redactie
Cor Gersen
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Ester Kanis

Casuïstiek dens fractuur
Een 28 jarige jongeman fietst met zijn mountainbike door de bossen en slaat over de kop. Na onderzoek door het
ambulancepersoneel wordt duidelijk dat meneer niet mee hoeft naar het ziekenhuis en hij mag zijn weg vervolgen
op de fiets. Voor meneer voelt het allemaal niet zo fijn en daarom fietst hij rustig terug naar huis. De volgende
dagen blijft meneer veel last houden van zijn nek door de val en ook in zijn handen blijft hij pijn houden. Hij
kan in het weekend een afspraak krijgen bij de huisartsenpost. Deze besluit dan toch maar voor de zekerheid
een foto van zijn handen te laten maken. In het ziekenhuis vraagt meneer nogmaals om ook nog eens naar zijn
nek te kijken. Ook wordt hiervan dan maar een foto gemaakt voor de zekerheid. Nadat de foto’s zijn beoordeeld
door een chirurg blijkt dat hij een polsfractuur heeft opgelopen en een densfractuur.
Naar aanleiding van deze diagnose wordt ook een CT-scan
gemaakt, om een duidelijker
beeld te kunnen krijgen van de
densfractuur en eventuele bijbehorende letsels te kunnen
diagnosticeren. Uit de CT-scan
blijkt dat meneer een densfractuur (type 2) heeft opgelopen
en ook een fractuur heeft van de
arcus anterior en superior van de
atlas. Er wordt een Halo tractie
aangelegd.
Anatomie

De wervelkolom wordt ook
genoemd decolumna vertebralis.
Er zijn 33 tot 34 vertebrae.
De vertebrae zijn te verdelen in:
● 7 vertebrae cervicales
● 12 vertebrae thoracicae
● 5 vertebrae lumbales
● 5 vertebrae sacrales
● 4-5 vertebrae coccygeae.
De vertebrae cervicales zullen
hieronder verder uitgewerkt
worden. De eerste wervel is de
atlas en de 2e is de draaier (axis),
de 7e is de vertebra prominens,
deze 3 wervels zijn te onderscheiden van de andere vertebrae
cervicales. Tussen de 3e t/m de
6e zitten maar weinig verschillen.

figuur 1

1e halswervel:
De atlas verschilt sterk van de
andere halswervels door het ontbreken van het wervellichaam.
Er zijn daarom 2 bogen, de arcus
anterior en de arcus posterior.
2e halswervel:
De atlas articuleert met de
2e halswervel: de axis. De axis
onderscheidt zich van de rest
van de wervels door de dens
axis (de tand van de draaier).
Het corpus van de draaier draagt
namelijk op zijn craniale vlak een
tandvormig uitsteeksel, de dens
axis.
Vergelijkende letsels

De densfractuur en Jefferson
fractuur hebben in presentatie
en behandeling opvallend veel
overeenkomsten, zoals uit
onderstaande tekst zal blijken.

Fractuur van C1 (Jefferson’s
fracture).
Ongevalsmechanisme:
Axiaal inwerkend geweld.
Bijv. duiken in ondiep water.
Klinische presentatie:
Pijn hoog in de nek en dwangstand. Neurologische afwijkingen
zijn zelden aanwezig.
Diagnostiek:
Lichamelijk onderzoek: hypertone
musculatuur, dwangstand.
Weinig specifieke bevindingen.
Rontgenonderzoek: foto’s van de
cwk in twee richtingen inclusief
densopname. Op gewone rontgenfoto’s is de fractuur meestal
niet zichtbaar. Daarom wordt
er ook nog een ct scan gemaakt.
6

Behandeling:
Conservatieve behandeling: harde
halskraag of Halo tractie voor de
duur van 8 tot 12 weken
Prognose:
De prognose is goed indien
neurologisch letsel ontbreekt.

Fractuur van de dens:
Ongevalsmechanisme:
Axiaal inwerkend geweld, val op
achter- of voorhoofd en autoongeval
Klinische presentatie:
Pijn hoog in de nek en dwangstand. Begeleidend neurologisch
letsel is ongebruikelijk.
Diagnostiek:
Lichamelijk onderzoek: hypertone
musculatuur en dwangstand.
Weinig specifieke bevindingen.
Rontgenonderzoek: foto’s van de
cervicale wervelkolom in twee
richtingen, inclusief densopname.
Voor exacte beoordeling is een
CT-scan onontbeerlijk. Let op:
een densfractuur gaat niet zelden
samen met een tweede letsel ter
hoogte van de cervicale thoracale
wervelkolom overgang.
Classificatie of type indeling:
(zie fig. 1)
Densfracturen worden ingedeeld
volgens de classificatie van
Anderson en D'Alonzo.
Type 1: schuine fractuur door de
punt van de dens. Dit is een avulsie van het ligamentum alare.
Let op: dit letsel is meestal alleen
op CT-scan goed zichtbaar.
Type 2: dwarse fractuur ter hoogte
van de vroegere epiphysairschijf.

Let op: *dit letsel is soms alleen
op CT-scan goed zichtbaar.
*indien de dens naar dorsaal
wijst, is dat een teken van grove
instabiliteit.
Type 3: dwarse fractuur door een
deel van het corpus.
Behandeling:
Conservatie behandeling: harde
halskraag of Halo tractie voor
alle drie typen voor de duur van
8 tot 12 weken.
Operatieve behandeling: schroefosteosynthese van densfractuur
type 2 vanwege de neiging tot
pseudarthrose.
Prognose:
De prognose is goed indien begeleidend neurologisch letsel ontbreekt.
Behandeling en discussie

De patiënt heeft een densfractuur
(type 2) tevens een fractuur van
de eerste cervicale wervel, het is
geen Jefferson’s fracture want
alleen de dorsale zijde van de
boog is kapot en de ventrale zijde
niet. Hij heeft een Halo gekregen.
Er wordt dus niet gekozen voor
een schroefosteosynthese voor de
densfractuur, ondanks het feit
dat bij dit type neiging is tot
pseudarthrose. Of deze fractuur
gaat consolideren, of dat het uiteindelijk nodig is om alsnog een
osteosynthese bij deze man uit te
voeren, moet later blijken. Heeft
een combinatieletsel invloed op
het wel of niet opereren van de
densfractuur?
Reacties hierop kunnen gemaild
worden naar e.a.kanis@isala.nl
en zullen eventueel meegenomen
worden in een publicatie in de
volgende uitgave.
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Drs. M. van der Pluijm

Carpometacarpale arthrose duimbasis (CMCI)
Arthrose van het carpometacarpale duim gewricht (CMCI) is een vaak voorkomende aandoening bij met name
vrouwen1. Meest voorkomend bij postmenopausale vrouwen, met een man/vrouw ratio van 1:62. In de hand is
het de meest voorkomende lokalisatie van arthrose. De leeftijd bij aanvang van symptomen ligt tussen de 40 en
70 jaar3. Patiënten klagen meestal over pijn, stijfheid en zwakte wat het dagelijks functioneren negatief beïnvloed.
Er zijn verschillende conservatieve en operatieve behandelingsopties. Om de juiste behandeling te kiezen voor de
patiënt is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over verschillende patiëntgebonden factoren zoals werk,
hobby, leeftijd, gezondheid en mate van zelfstandigheid.
Ondanks dat de meeste patiënten
een idiopathische arthrose van het
CMC I gewricht hebben, zijn er
wel een aantal oorzaken bekend.
Fracturen door het gewrichtsvlak
heen zoals een Bennet of Rolando
fractuur geven een verhoogd risico
op arthrose, zeker als er geen goede
repositie is verkregen. Patiënten
met een instabiliteit op basis van
laxiteit hebben ook een verhoogd
risico op arthrose4. Ook is een
actieve of doorgemaakte arthritis,
zoals bij patiënten met een reumatoïde arthritis, een risicofactor
op het krijgen van een arthrose.
Diagnostiek

Een gedegen onderzoek is van
essentieel belang, aangezien er
een brede differentiaal diagnose
bestaat met o.a. M. Quervain, STT
arthrose, scaphoid pseudarthrose,
RA. Het onderzoek bestaat uit een
uitvoerige anamnese, gedegen
lichamelijk onderzoek, röntgenfoto’s en eventueel hulponderzoeken.
Anamnese

In de anamnese zijn van belang;
leeftijd, geslacht, dominantie,
werk en hobby’s. Verder zijn
duur van klachten, stijfheid, pijn
bij belasten, verminderde kracht
en beweeglijkheid en aanwezigheid van nachtpijn van belang.
Het verloop van de klachten is
van belang, wat maakt de klachten erger en wat geeft verlichting.
Algemene gezondheidstoestand
en voorgeschiedenis, intoxicaties,
allergieën en medicatie gebruik
moeten geïnventariseerd worden.
Eerdere behandelingen met
injecties, immobilisatie zoals
braces en gipsperiodes zijn van
belang.

Lichamelijk onderzoek

Röntgen onderzoek

Behandeling

Aan het lichamelijk onderzoek
moet voldoende tijd en aandacht
besteed worden. Er moet altijd
een vergelijking van links en
rechts gemaakt worden waarbij
er niet alleen naar de duim gekeken wordt maar naar de hand
en pols als een geheel. Zowel
het CMC I gewricht als de omliggende gewrichten moeten
beoordeeld worden op pijn bij
palpatie, range of motion, stabiliteit en crepitaties steeds in vergelijking met de contralaterale
zijde. Een patiënt met artrose
van het CMC I gewricht geeft
vaak pijn aan bij palpatie van het
gewricht. (fig. 1) Een positieve
“grind test” is zeer specifiek voor
CMC I arthrose. Bij de grindtest
word de duim axiaal belast en als
een vijzel in het rond gedraaid.
(fig. 2) Behalve palpatie-pijn en
een positieve “grind test” is er vaak
ook een toegenomen adductiestand van de metacarpale met
een toenemende subluxatie stand
in het gewricht. Door deze subluxatie stand is er vaak ook een
beperktere range of motion met
verminderde grip en kracht.
Objectieve metingen met pinch
grip meting en krachtmeting met
de Jamometer zijn met name van
belang als er een pre- en post
operatieve vergelijking gemaakt
wordt.

Na het uitgebreide lichamelijk
onderzoek is een röntgen onderzoek van essentieel belang. Er
worden opnames gemaakt in AP
en lateraal richting, evenals een
¾ polsopname waar veelal het
CMC I gewricht het best op te
beoordelen is. Op basis van de
röntgenfoto’s wordt een indeling
in 4 stadia gemaakt. Deze indeling
volgens Eaton5 is sinds 1973 nog
steeds als standaard in gebruik.
(fig. 3)

Conservatief
Bij de behandeling van CMC I
arthrose moet er vooral gekeken
worden naar de wensen van de
patiënt in combinatie met de
werkzaamheden, hobby’s en
conditie van de patiënt. Bij een
stadium I en II CMC I arthrose
volgens Eaton wordt begonnen
met allereerst pijnstilling en uitleg over de aandoening met eventueel aanpassing van activiteiten.
Duidelijke instructies over gebruik
en inzet van de handen met of
zonder hulpmiddelen kan een
positieve uitwerking hebben op
de klachten. Een goede instructie
door fysiotherapie en/of ergotherapie kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Als pijnstilling komen
naast paracetamol de groep van
NSAID’s in aanmerking. Als deze
middelen onvoldoende effectief
zijn kan er gekozen worden voor
een marcaïnisatie met achterlaten
van corticosteroïden. Ook kan er
gekozen worden voor een afneembare brace die het CMC I gewricht
ondersteunt maar nog wel beweeg-

De verschillende stadia zijn als
volgt:
1. Normale gewrichtscontour
met een geringe verbreding van
de gewrichtsspleet (passend bij
hydrops)
2. Lichte gewrichtsspleet vernauwing met minimale sclerosering
en soms geringe calcificaties in
het gewricht (max. 2 mm doorsnede)
3. Debris in het gewricht met
een doorsnede van meer dan
2 mm, en/of nagenoeg volledige
gewrichtsspleetvernauwing met
osteofytvorming, sclerosering en
cystevorming. Gewricht tussen
trapezium en scaphoid is normaal.
4. Als in stadium 3 met nu ook
aantasting van het trapezoscaphoid gewricht met sclerosering en cystevorming.

Figuur 1

Figuur 2
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Figuur 3
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lijkheid toelaat in de aangrenzende
gewrichten. (fig. 4) Voordat een
afneembare brace voorgeschreven
wordt is het vaak nuttig om een
afneembare spalk te laten maken
op de gipskamer. Als deze proefspalk goed bevalt kan die dan omgezet worden naar een definitieve
brace. Behandeling met glucosamines en hyaluronzuur is bij verschillende vormen van arthrose wel
gepropageerd maar is bij CMC I
arthrose nooit bewezen effectief
gebleken. In een prospectieve
studie met bracing en injecties,
is met name gebleken dat deze
combinatie effectief was in stadium I6
Operatief
Binnen de operatieve benadering
van CMC I arthrose zijn vele verschillende technieken voorhanden.
De meest simpele oplossing is een
trapezoidectomie. Daarnaast zijn
er de trapezoidectomie in combinatie met een pees inter-positie of
pees-plastiek. Ook de arthrodese
en protheses zijn beschikbare operaties voor een CMC I arthrose.
Alvorens er tot een operatie over
gegaan wordt moet er met de
patiënt een goed overleg plaatsvinden met voorlichting over de
behandeling. Hierin moet naast
de operatie ook de eventuele
risico’s op complicaties besproken worden maar ook de nabehandeling met “revalidatie”die
zeker 3 tot 4 maanden kan duren.
Beperkte verwachtingen met vermindering van kracht en beweeglijkheid moeten besproken worden. De keuze voor welk type
operatie is mede afhankelijk van
de wensen van de patiënt, de mate
van arthrose en deformiteit als
mede van de mate van arthrose
van aangrenzende gewrichten.

Verband

Trapezoidectomie
Kan waarschijnlijk wel als gouden
standaard beschouwd worden
aangezien deze behandeling er
in een Cochraine review als beste
uitkwam7. Met name de aantallen complicaties zijn minder dan
bij andere operatie technieken.
De trapezoidectomie is al in 1949
door Gervis beschreven als behandeling voor CMC I arthrose8. Bij
een trapezoidectomie wordt er
een longitudinale incisie gelegd
over het CMC I gewricht en
wordt het trapezoid er volledig
uit gehaald. Om te voorkomen
dat het metacarpale in gaat zakken en in contact komt met het
scaphoid wordt vaak het kapsel
van het CMC I gewricht als interpositie ingehecht in de achtergebleven ruimte. Daarnaast wordt
er tegenwoordig veelvuldig een
Kirschner draad gebruikt om de
duim op hoogte te houden.
Deze K-draad wordt als transfixatie gebruikt voor de duur van
4 weken, waarbij MC I aan MC II
wordt vastgezet. Gedurende de
periode van fixatie is het gebruikelijk om een immobiliserend
gipsverband aan te leggen. In
deze periode zal het kapsel, wat
als inter-positie wordt gebruikt,
verlittekenen en stevig worden
waardoor de duim minder in zal
zakken nadat de K-draad is verwijderd.

flexor carpi radialis. Doel van deze
peesplastiek is een buffer te krijgen
tussen duimbasis en scaphoid.
De gedachte dat er met deze peesplastiek minder hoogteverlies is
in vergelijking met een op zichzelf staande trapezoidectomie,
lijkt niet juist te zijn. Ook bij de
pees interpositie-plastieken word
er een hoogteverlies beschreven.9

Pees interpositie-plastiek
Bij verschillende pees interpositieplastieken zoals de Sardellaplastiek
en Ansjovisplastiek wordt er, nadat
er een trapezoidectomie is uitgevoerd, in de ontstane holte een
opgerolde pees als inter-positie
geplaatst. De meest gebruikte
pezen zijn de palmaris longus,
pollicis longus of een strip van de

figuur 4

figuur 5
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Arthrodese
Zoals bij zoveel gewrichten is
een arthrodese een goede manier
om een arthrotisch gewricht te
behandelen. In tegenstelling tot
veel andere gewrichten is bij
een arthrodese van het CMC I
gewricht de vermindering van
bewegingsvrijheid minder opvallend. Dit komt vooral door de
goede compensatie mogelijkheid
van het scaphoid-trapezoid-trapesium gewricht (STT), en van het
metacarpophalangeaal I gewricht
(MCP I). Wel zien we vaker een
beperking in de verfijnde motoriek. Een voordeel van een arthrodese is een goede belastbaarheid
doordat er een stevige basis voor
stevige pinch-grip. Door deze
goede belastbaarheid wordt er
vaak bij jongere mensen die een
zwaarder beroep hebben gekozen
voor deze optie.10 Voorwaarden
voor arthrodese is wel een goed
STT gewricht en een goed MCP I
gewricht. Voor de nabehandeling
is een gipsimmobilisatie essentieel,
tevens is een dringend advies om
te stoppen met roken nodig om
de kansen op een non-union zo
klein mogelijk te houden. Er zijn
non-union percentages gemeld
tot 13%.11
Suspensieplastiek
Door een verweking van dorsale
ligament complex en het volaire

figuur 6

beak-ligament ontstaat er een subluxatie waardoor de duim steeds
meer in adductie komt te staan.
Door deze standsverandering
kost het de patiënt steeds meer
moeite om de hand te openen en
iets te grijpen. Bij een suspensieplastiek wordt het trapezium
geexcideerd. En de subluxatie
gecorrigeerd door een ligament
door de basis van MC I en MC II
te vlechten. De techniek werd
voor het eerst beschreven door
Eaton en Littler.12 Inmiddels zijn
er verschillende varianten beschreven en uitgetest. (Figuur 5) Uit
eigen ervaring lijkt de suspensieplastiek niet superieur te zijn aan
een trapezoidectomie.13 Ook anderen zagen geen evidente voordelen
van deze techniek ten opzichte van
een trapezoidectomie alleen.14
Deze techniek wordt door ons niet
meer gebruikt.
Prothesiologie
In het begin van de Prothesiologie
voor CMC I arthrosis werd er een
siliconen spacer gebruikt. Echter
deze heeft nogal eens een siliconen
synovitis beschreven.15
Op dit moment zijn er lange
termijn resultaten met de eerste
kop-kom protheses. Deze de la
Caffinière prothese (figuur 6) laat
met name bij mannen en jongere
vrouwen veel loslatingen zien.
Een overal loslatingpercentage
van 44% werd door van Cappelle
beschreven.16 Op dit moment
wordt er meer ervaring opgedaan
met resurfacing protheses van
verschillende fabrikanten en met
een interponaat van pyrocarbon
(figuur 7).
>>
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figuur 7

Binnen deze nieuwere behandelingsmethodiek zal nog meer
uitgekristalliseerd moeten worden om de juiste behandelingsstrategie en indicatiestelling
duidelijk te krijgen.
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Patiënt met ademhalingsproblemen
na een val op de schouder
Case report
De Posterieure verplaatsing van het mediale clavicula uiteinde ten opzichte van het manubrium sterni is een
weinig voorkomend letsel. Veelal is hier een grote kracht voor nodig. Door de posterieure verplaatsing kunnen
essentiële structuren in het mediastinum superior in de verdrukking komen met ernstige en mogelijk dodelijke
gevolgen. Dit report beschrijft een casus van een patiënt met een posterieure luxatie van het sternoclaviculaire
gewricht (sc-gewricht). Er zal achtergrondinformatie gegeven worden met betrekking tot deze posterieure
sc-luxaties. Uiteindelijk wordt de behandeling van posterieure sc-luxaties behandeld. Daarnaast zal aan
de hand van literatuur gekeken worden naar de bewijslast van de door ons ingestelde therapie.
Inleiding

Dit case report beschrijft een aandoening bij een 50-jarige patiënt
die zich op de Spoedeisende Hulp
presenteerde met kortademigheid
en pijn rondom zijn linker schouder na een botsing tegen een muur.
Aangezien de uiteindelijke diagnose van deze casus weinig voorkomt en ook de daarbij samenhangende behandeling niet vaak
wordt uitgevoerd, leek het ons

interessant om via de huidige
literatuur te kijken wat de beste
behandeling, nabehandeling en
prognose van deze aandoening is.
Ziektegeschiedenis
Anamnese

Op de Spoedeisende Hulp (SEH)
zagen wij een 50-jaige man die
tijdens klimwerkzaamheden
(gevelonderhoud) zijn grip op de
muur verloor en vervolgens met

de schouder tegen de muur werd
geslagen. Hij had verder een
blanco medische voorgeschiedenis en anamnestisch was er geen
eerder doorgemaakt trauma. De
botsing met de muur had tot
gevolg dat hij met een snelheid
van ongeveer 30 km/h zijwaarts
met zijn linker dominante
schouder op de muur botste.
Nadien was er direct pijn in de
schouder die uitstraalde over zijn
borstkas. Daarnaast was er het
gevoel dat het ademen moeizamer
ging. In het verleden waren er
nooit klachten van de schouders
of kortademigheid geweest.
Patiënt heeft nooit gerookt en
gebruikt geen medicijnen. De
pijn en kortademigheid verergerden door bewegingen van de
schouder. Met name tijdens het
optillen van de arm is er een toename van de klachten. Daarnaast
is er een toename van de pijn en
kortademigheid bij platliggen.
Er zijn geen tintelingen in arm
of hand waargenomen.
Lichamelijk onderzoek

Ten tijde van het SEH bezoek
zagen wij een 50-jarige, sportief
uitziende man met een zuurstofsaturatie van 99%, er was geen
sprake van dyspnoe of tachypnoe,
wel was er een lichte inspiratoire
stridor hoorbaar. De bloeddruk
was 135/74 en de pols was regelmatig met 67 slagen per minuut.
Over de longen werd beiderzijds
vesiculair ademgeruis gehoord,
zonder crepitaties of bijgeluiden.
10

De lichte inspiratoire stridor was
duidelijk hoorbaar.
Inspectie van de schouder toonde
een verkorting van de humerus
links, verder viel op dat de
schouder naar voren gebogen
stond en dat de arm gestrekt
langs het lichaam werd gehouden. Bij nauwkeurige inspectie
werd een zwelling zichtbaar ter
hoogte van het sternum links
en een delle net lateraal van het
manubrium sterni. Bij palpatie
was er drukpijn ter plaatse van
de aanhechting van de linker
clavicula aan het sternum.
Conclusie

50-jarige patiënt met blanco
medische voorgeschiedenis met
pijn in linker schouder en borst,
met daarbij kortademigheid na
een botsing met muur.
Differentiaal diagnostisch kan
gedacht worden aan:
● clavicula fractuur links
● pneumothorax,
haematothorax
● ribfracturen
● dorsale sternoclaviculaire
luxatie
● cardiale problematiek
bijvoorbeeld ischaemie
● bovenste luchtweg
problematiek
Aanvullend onderzoek

Om de meest levensbedreigende
oorzaken uit te sluiten, dan wel
aan te tonen, werd er een ECG
en een X-thorax gemaakt en werd
er bloedonderzoek verricht.
>>
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Fig. 1
CT-thorax 3D reconstructie sternoclaviculaire gewricht. Er is een dorsale
verplaatsing van de mediale clavicula
links zichtbaar

Fig. 2
CT-thorax 3D reconstructie sternoclaviculaire gewricht van craniaal gezien.
Er is een dorsale verplaatsing van de
linker mediale clavicula zichtbaar

Fig. 3 + 4
CT-thorax. Opeenvolgende axiale coupes waarbij zichtbaar is dat de linker
clavicula (C) t.o.v. het sternum (S) zich naar dorsaal heeft verplaatst.
In deze coupes is ook de relatie tot de trachea (T) zichtbaar

Uit het bloedonderzoek kwamen
geen bijzonderheden naar voren,
het hemoglobine (Hb) was normaal. Het ECG toonde een
sinusritme van 65/min met een
intermediaire as, met normale
geleidingstijden, zonder STelevaties of depressies.

bewegingen in het schoudergewricht in de trachea gedrukt en
veroorzaakt zodoende de stridor.
Om het sc-gewricht en omliggende structuren beter te kunnen
visualiseren werd een CT-thorax
gemaakt. (zie fig. 1 t/m 4)

de mediale clavicula weer op
zijn anatomische positie worden
terug gezet. Voor de nabehandeling werd geadviseerd om twee
weken niet te werken, vervolgens
vier weken zo mogelijk aangepast
werk en in totaal drie maanden
niet meer te klimmen.

De X-thorax in staande positie
toonde geen pneumothorax of
haematothorax, er werd geen
pleuravocht gezien en er waren
geen aanwijzingen voor claviculaof ribfracturen.
Met een kritische blik richting
de plaats waar de drukpijn werd
aangegeven, werd een mogelijke
luxatie van de aanhechting van
de linker clavicula aan het sternum (sc-gewricht) gezien.
Diagnose

Met de bovengenoemde informatie uit anamnese, lichamelijk
onderzoek en aanvullend onderzoek, zijn een aantal diagnosen
onwaarschijnlijk geworden. Zo
is een cardiale oorzaak bij een
normaal ECG minder waarschijnlijk. Op basis van de Xthorax kunnen de rib en clavicula fractuur uit de differentiaal
diagnose worden weggestreept.
Ook een pneumothorax of een
haematothorax werd op de Xthorax niet aangetroffen. Gezien
het normale Hb lijkt een grote
bloeding ook onwaarschijnlijk.
De meest waarschijnlijk diagnose
is een luxatie van het sternoclaviculaire gewricht (sc-gewricht)
links. Hierbij wordt de mediale
kant van de linker clavicula tijdens

Korte achtergrond over
het sternoclaviculaire
gewricht

Het sternoclaviculaire gewricht is
een zadelvormig gewricht dat de
arm met de torso verbindt. Het
gewricht maakt het mogelijk dat
de clavicula in bijna alle richtingen
kan bewegen. Een luxatie van het
sc-gewricht is niets meer dan een
verplaatsing van de clavicula t.o.v.
het sternum. Deze luxatie kan naar
voren (anterieur) en naar achteren
(posterieur) zijn. SC-luxaties komen niet vaak voor (1.2%- 4.0%
van alle schouderletsels.1;2) Van
deze SC-luxaties is minder dan
1% naar dorsaal.3
Therapie

Gezien de diagnose posterieure
luxatie van het sc-gewricht met
daarbij impressie van de trachea,
werd besloten om deze luxatie
operatief te behandelen. Er werd
gekozen om een incisie over de
clavicula te maken richting het
manubrium sterni. Vervolgens
werd de mediale clavicularand
weer terug getrokken naar de
plaats waar het zou moeten
articuleren met het sternum.
Doormiddel van boorgaten
in zowel het manubrium als
de clavicula met daardoor drie
stevige hechtdraden (PDS) kon

Klinische implicatie en
vergelijk met Waters et al.

Uit dit case report kan geleerd
worden dat bij een direct inwerkende kracht op de schouder
gedacht moet worden aan een
sc-luxatie.4;5 Wanneer een patiënt
vervolgens klaagt over kortademigheid zal de gedachte moeten
gaan naar een compressie van de
mediale clavicula op de trachea.
Bij een direct inwerkend trauma
op de schouder zal in de anamnese gevraagd moeten worden
naar heesheid en/of slikklachten.
Bij het lichamelijk onderzoek
dient gelet te worden op toegenomen vaattekening op de arm,
in verband met druk op de vena
subclavia. Daarnaast kan een
bloeddrukdaling wijzen op een
letsel van een slagader.6 Deze
symptomen kunnen wijzen op
levensbedreigende complicaties
die in maar liefst 25% van de
posterieure luxaties optreden.7-10
In deze casus is als aanvullende
diagnostiek gekozen voor een
CT-scan van de thorax. Uit de
literatuur blijkt, dat dit de beste
methode is om de posterieure
luxatie te visualiseren. 4;7;11 Als
behandeling in deze casus werd
gekozen voor een open (bloedige)
11

repositie, echter in de literatuur
wordt gesuggereerd om in eerste
instantie onbloedig te reponeren.12
Gezien het voorgaande zou in
bovenbeschreven patiëntcasus
een onbloedige repositie overwogen kunnen worden. Waters
et al. voerden een retrospectief
onderzoek uit naar de korte termijn resultaten van 13 patiënten
met een posterieure luxatie van
het sc-gewricht.13 Zij concludeerden dat bij de drie patiënten die
een snelle onbloedige repositie
ondergingen op de CT-scan
gelijk na repositie, een recidief
luxatie was te zien. Vervolgens
moesten deze drie patiënten
alsnog geopereerd worden.
De gedachte van de auteurs was,
dat reluxatie te wijten is aan ligamentair letsel. Alle patiënten in
dit onderzoek werden behandeld
middels transossale hechtdraden.
Na bijna twee jaar follow-up
bleek dat er geen van de 13
patiënten een reluxatie had
gehad en dat de range of motion
(ROM) volledig was hersteld.13
Omdat een posterieure luxatie
een weinig voorkomende diagnose is14;15 en het daarmee samenhangende letsel enorm kan variëren 8-10;16 is er in de literatuur ook
geen consensus bereikt over de
behandeling. Er zijn verschillende
methoden beschreven om de luxatie te behandelen. Het betreft
naast het hiervoor genoemde
artikel van Waters et al. nagenoeg
alleen case reports en er zijn tot
op heden geen gerandomiseerde
onderzoeken uitgevoerd.
>>
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De patiënt in deze casus werd op
dezelfde wijze behandeld als de
patiënten uit het onderzoek van
Waters et al.
Resumerend

In het algemeen kan dus geconcludeerd worden dat we de patiënt
uit deze casus adequaat hebben
behandeld en dat we ook soortgelijke resultaten van de door
ons ingestelde therapie mogen
verwachten. Door dit case report
dient men er zich van bewust
te zijn dat bij iemand met een
posterieure luxatie van het scgewricht de kans op complicaties
hoog is. Mede door deze hoge
complicatie kans is operatief ingrijpen de behandeling van eerste
keus. In het acute stadium zou
onbloedige repositie overwogen
kunnen worden, echter bij iets
langer bestaande luxatie is bloedige repositie aangewezen in
verband met de hoge kans op
reluxatie. De CT-scan is supe-
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rieur gebleken ten opzichte van
andere beeldvormende technieken om een luxatie in beeld te
brengen. De in deze casus
beschreven behandeling is een
behandeling die effectief is en op
lange termijn goede resultaten
laat zien. Het zou mijns inziens
zinvol zijn om een nationale
registratie van patiënten met
posterieure sc-luxaties in het
leven te roepen, zodat er een
duidelijke richtlijn voor therapie
en nabehandeling opgesteld kan
worden.
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Ron Groenewegen

Bonesetters, de gipsverbandmeesters in de
ontwikkelingslanden?
Enige tijd geleden ben ik in Ghana geweest om daar in een orthopedisch centrum te werken. Ik werd daar geconfronteerd met “Bonesetters” een fenomeen dat ik voor die tijd niet kende. Terug in onze eigen westerse omgeving
heb ik me eens verdiept in deze beroepsgroep en kwam tot de conclusie dat bonesetters veel overeenkomsten vertonen
met manueel therapeuten, fysiotherapeuten, orthopeden en gipsverbandmeesters. Bonesetters komen op 90 % van
de wereld voor, vooral in Aziatische, Oosterse, Zuid Amerikaanse, Afrikaanse en zelfs in enkele Europese landen
zijn deze mensen actief bij de behandeling van aandoeningen van steun en bewegingsapparaat.
functieomschrijving

Door de ogen van een buitenstaander bezien hersteld de bonesetter de beenderen van een
patient door middel van manipulatie, het masseren van de aangedane ledematen met merg uit
runderbotten, het plaatsen van
verwarmde tabaksbladeren tegen
de blote huid, omwikkelt met
een strak verband. Een spalk van
karton of latten wordt gebruikt
om de fractuur te immobiliseren.

De bonesetter en hun cliënten
zien het proces echter anders.
In hun ogen wordt het werk niet
gedaan door menselijke interventie, maar door een speciaal botje
verborgen in de hand van de
genezer, die zoekt het precieze
punt van de fractuur door het
botje over het aangedane gebied
heen en weer te bewegen. Het
botje blijft, als een magneet, vastgeklemd zitten op de plek van de
fractuur en verricht daar zijn gene12

zende werking. Ingewijden ervaren een soort elektrische stroom
die pulseert daar waar de fractuur
zich bevindt, wellicht de voorloper van de botgroeistimulator.
“De opleiding”

Bonesetter wordt je niet zomaar,
maar is een roeping. In het geval
van Ventura, een bonesetter in
Guatemala, was het een complex
geval van overreding om zijn roeping te volgen. Op 20 jarige leef-

tijd had Ventura een droom van
een heilig bot dat zijn pad kruiste.
Hij werd wakker en ging zoals
gebruikelijk op weg naar zijn
dagelijkse werk op zijn maïsveld.
Toen hij zijn bestemming bijna
bereikt had zag hij op het pad
een glimmend bot wat naar hem
toe sprong. Ventura deinsde terug
en het bot bleef hem volgen.
In paniek vluchtte hij naar huis,
veinsde een ziekte, en ging naar
>>
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bed. In de droom die daarop
volgde verscheen een dwerg die
hem vroeg: “waarom heb je mij
niet opgeraapt? Als je blijft weigeren zul je sterven”. De volgende
ochtend verscheen het bot op weg
naar zijn werk opnieuw. Hij was
nu niet meer bang en pakte het
en stopte het in zijn tas. Hij kende
het doel van het bot niet maar in
zijn dromen ontving hij van de
dwerg instructies. Op een nacht
verscheen de dwerg met een skelet. Hij beval Ventura het skelet
met een zweep aan stukken te
slaan. Ventura gehoorzaamde en
het skelet viel in een hoop botten
op de grond. Toen beval de dwerg
hem om het skelet weer in elkaar
te zetten. Ventura protesteerde dat
hij dit niet kon waarop de dwerg
hem vertelde het glimmende bot
te gebruiken wat hij gevonden
had. Met behulp van het bot
reconstrueerde hij het hele skelet.
De dwerg droeg hem op, dat
met behulp van het heilige bot
(Sacred bone, Heiligbeen) hij de
kinderen van de Maya’s moest
genezen. Op een dag kwam een
jongen bij hem met een gebroken
been. Met behulp van het bot
was het been binnen drie dagen
genezen en de jongen kon weer
lopen.Ventura vertelde niemand
van zijn succes maar de mond op
mond reclame zorgde dat zijn
praktijk snel groeide. Hij liet zich
nooit betalen voor zijn diensten
maar liet het aan zijn cliënten
over om hem te geven wat zij
konden missen.
Fractuurbehandeling in
Centraal Afrika

Fractuurbehandeling in Centraal
Afrika is van oorsprong ook in
handen van bonesetters. Dit zijn

meestal wat oudere mannen of
vrouwen die met lokale hulpmiddelen een fractuur proberen
te genezen. De meesten hebben
het vak van hun vader geleerd.
Er bestaan zelfs enkele nationale
verenigingen van bonesetters en
deze vakbroeders krijgen, als ze
aan bepaalde voorwaarden voldoen, een licentie van de overheid om het vak uit te oefenen.
Hun hulpmiddelen en applicaties zijn divers: kruiden die op
de huid moeten worden aangebracht, warme omslagen en
massage van het fractuurgebied,
splinters van bamboe, hout of
klei en intermitterende tractiebehandelingen. Het bewerkstelligen van hyperemie rond de
fractuur is van groot belang voor
een snelle genezing. De duur van
de behandeling wordt, afhankelijk
van de plaats van de fractuur,
gelijk geacht aan de genezingstijd van een kippenpoot (3 tot
4 weken) die speciaal voor de
gelegenheid wordt gebroken.

bereikt wordt door intermitterende massages op vastgestelde
momenten gedurende de dag en
nacht. Over het algemeen kan er
na 3 dagen een spalk aangelegd
worden waar de patiënt mee mag
mobiliseren in het water van de
lagune, geleidelijk wordt de mobilisatie uitgebreid naar de wal.

Vaak is er voor de behandeling
van bonesetters vaak geen alternatief; dokters in districtziekenhuizen weten zelden hoe een fractuur behandeld moet worden en
zij komen dikwijls ook niet erg
overtuigend over. De meeste bonesetters kennen echter geen enkele
twijfel. Altijd 100% genezing.

In 2007 hebben 2 coassistenten
uit Nijmegen onderzocht hoe
de patiënten tot de keuze van
de behandeling kwamen.
Van de 41 patiënten die direct
na trauma, foto’s hadden laten
maken, kozen er 17 voor behandeling in het ziekenhuis onder
wie veel patiënten met complexe
fracturen. Daarnaast verlieten er
24 direct met hun foto’s de eerste
hulp en zochten een bonesetter
op. Van hen kwam uiteindelijk
ongeveer de helft terug als spijtoptant. Ook zijn er patiënten die
na een geslaagde behandeling in
het ziekenhuis bij de bonesetter
langs gingen om het bot echt
sterk te laten maken.

Fractuurbehandeling op
de eilanden in de stille
Oceaan

Op de eilanden in de stille oceaan
is de kunst van het bonesetten vrij
van magie en rituelen. Spalken
worden gemaakt van kokos en
boombast. Gespalkt wordt er
pas als de patiënt pijnvrij is, wat

Ziekenhuisbehandeling
versus bonesetter

In 1995 heeft Peter Ventevogel
onderzoek gedaan in Ghana.
Wat doe je als je een gesloten of
open fractuur hebt opgelopen?
Voor een gewone fractuur bleek
94 % naar een bonesetter te gaan
en 6 % naar het ziekenhuis.
Bij een open fractuur ging 54%
naar een bonesetter en 46 % naar
een ziekenhuis. Ondanks de toenemende kennis in Afrikaanse
landen over de behandeling van
fracturen kiezen veel patiënten
nog voor de traditionele behandeling. Een chirurg is nou eenmaal duurder dan een bonesetter.

Conservatieve
behandeling beste optie

Een artikel in “international orthopedics” van Museru en Mcharo
uit 2002 geeft een verhelderend
beeld over de voorkeursbehandeling die door artsen gemaakt zouden moeten worden bij fractuurbehandeling in ontwikkelingslanden. In dit artikel wordt duidelijk
gemaakt dat het door tekort aan
expertise, AO materialen, en gebrekkige steriele omstandigheden
men terughoudend dient te zijn
om bij fracturen operatief in te
grijpen. Conservatieve behandeling zou in 90% van alle gevallen
de beste optie zijn om fracturen te
behandelen mits door bekwame
handen aangelegd en gecontroleerd en gesuperviseerd door ter
zake kundige mensen.
Visie

Ik ben er van overtuigd dat het
trainen van bonesetters door gipsverbandmeesters een uitstekende
bijdrage is om de zorg rondom
fracturen tot een acceptabel en
financieel beheersbaar niveau
te brengen in ontwikkelingsgebieden. Ik wil er dan ook voor
pleiten dat Nederlandse gipsverbandmeesters een zeer goede bijdrage zouden kunnen leveren bij
de totstandkoming van de orthopedische zorg in ontwikkelingslanden en waarschijnlijk kunnen
wij nog wat van de bonesetters
leren.
Referenties

1 Ventevogel P. Whiteman’s things,
S. van der Geest, Fracture treatment
by bonesetters in central Africa,
3. H. Wegdam, Chirurg in Ghana,
4. B.J. Paul, The maya bonesetter a sacred
specialist,
5. World Healtcare Organisation, legal
status of traditional and complementary/alternative medicine.

R.M. Groenewegen,
Gipsverbandmeester
Leids Universitair Medisch
Centrum
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Hilde op den Kelder

Zwemgips: het kan!
Als eindopdracht van de opleiding tot gipsverbandmeester heb ik een praktijkonderzoek gedaan naar de Scotchcast
Wet & Dry Padding van 3M. Het onderzoek vond plaats op de gipskamer in het Waterlandziekenhuis te Purmerend.
Het product is in de praktijk gebruikt bij patiënten die als behandeling een rigide circulair gips kregen. Het onderzoek laat zien in hoeverre het product geschikt is om in de praktijk te gebruiken. Hierbij is onder andere gekeken naar
de conditie van de huid, of het gips comfortabel is om te dragen en wat de droogtijd is.
3M Scotchcast Wet & Dry Padding

Onderzoekspopulatie

Het product is een hypoallergeen, synthetisch polstermateriaal voor
gipsverband, dat de patiënt de mogelijkheid geeft om het gips aan
natte omstandigheden bloot te stellen. Het polstermateriaal voor
gipsverband bevat waterafstotende vezels, waardoor minder water
retentie optreedt dan bij traditioneel polstermateriaal. De combinatie
van een synthetische stockinette, de 3M Scotchcast Wet & Dry
Padding en 3M Scotchcast gipszwachtels maakt samen het zwemgips. Dit zwemgips biedt de patiënt de flexibiliteit om het nat te
laten worden bij douchen, baden of deelnemen aan wateractiviteiten
zonder dat het gipsverband eerst bedekt hoeft te worden. Nadat de
gipsverbanden nat zijn geworden, voelen de meeste binnen een tot
drie uur droog aan.

De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten bij wie als behandeling
een rigide circulair gips werd aangelegd. Met uitsluiting van de patiënten
met een contra-indicatie.
Contra-indicaties:
● Huiddefecten / tere huid / prednison gebruik
● Postoperatief < 2 weken
● Niet instrueerbare patiënten
● Na een repositie / gecompliceerde breuk

Vraagstelling

Op de gipskamer in het
Waterlandziekenhuis wordt
op dit moment deels gewerkt
met zwemgipsen. Hiervoor
gebruiken we de Softcast van
3M, dit wordt aangelegd
zonder polstermateriaal
waardoor het snel droogt.
Bij een rigide gips is dit niet
mogelijk omdat dit te hard is
om zonder polstermateriaal
te gebruiken. Wanneer het
rigide gips in combinatie
met het reguliere polstermateriaal wordt gebruikt
neemt het veel vocht op
waardoor het lang nat blijft.
Dit kan problemen geven
aan de huid. Een mogelijke oplossing is het gebruik van een alternatief polstermateriaal. De hoofdvraag van het onderzoek luidt daarom:
is de 3M Scotchcast Wet & Dry Padding geschikt om in de praktijk
te gaan gebruiken op de gipskamer in het Waterlandziekenhuis te
Purmerend.

De volgende gipsmodellen werden gebruikt voor het onderzoek
● Onderarmgips
● Bovenarm
● Navicularegips
● Onderbeengips, belast en onbelast met of zonder teenplateau
● Gipskoker
Gegevens verzamelen

Er is gebruik gemaakt van een vragenformulier, hierop staan vragen
voor de patiënt en observatiepunten voor de gipsverbandmeester.
Op het moment dat het gips werd verwijderd werd de vragenlijst
ingevuld. De gipsverbandmeester hield de observatiepunten bij. Dit
gebeurde op het moment dat het gips werd aangelegd en wanneer
het gips werd verwijderd.
De onderzoeksresultaten

De resultaten die voortkomen uit de vragenformulieren worden
per onderzoeksvraag weergegeven. Uiteindelijk is de 3M Scotchcast
Wet & Dry Padding in 3,5 maanden bij 54 patiënten gebruikt. Het
zwemgips is door veel patiënten als positief ontvangen, ondanks dat
het onderzoek midden in de winter werd gehouden.
Figuur 1 geeft de gipsmodellen weer die in het onderzoek voorkwamen.
Het bovenarmgips en de gipskoker zijn beide maar 2 keer aangelegd
met de te onderzoeken polstering. De andere keren dat deze modellen
voorkwamen was er steeds een contra-indicatie aanwezig waardoor er
een ander polstermateriaal werd gebruikt.
>>

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag 1
Is het gebruik van 3M Scotchcast Wet & Dry Padding niet schadelijk
voor de huid, veroorzaakt het geen wondjes of maceratie?
Onderzoeksvraag 2
Vindt de patiënt het gips comfortabel om te dragen, niet zweterig,
geen last van jeuk?
Onderzoeksvraag 3
Is het polstermateriaal binnen 3 uur droog?

Figuur 1.
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Onderzoeksvraag 1
Is het gebruik van 3M Scotchcast Wet & Dry Padding niet schadelijk
voor de huid, veroorzaakt het geen wondjes of maceratie?
De grafiek van figuur 2 laat zien dat bij alle patiënten de conditie van
de huid goed was voordat het gips er omheen ging. De grafiek van
figuur 3 laat zien dat niet één van de patiënten wondjes of roodheid
van de huid had, nadat het gips werd verwijderd. Er waren twee
patiënten die wat last hadden van maceratie, niet in ernstige mate.
Dit is 3,7% van alle patiënten.

week nat hebben gemaakt. Daarnaast laat het zien dat de meeste
patiënten geen last van jeuk hadden, de aantal keren dat het gips nat
is geweest heeft hier geen invloed op.
Onderzoeksvraag 3
Is het 3M Scotchcast Wet & Dry Padding binnen 3 uur droog?

Figuur 5.
Figuur 2.

De grafiek van figuur 5 laat de gemiddelde droogtijd per gipsmodel
zien. De koker en het bovenarmgips zijn beide maar door twee
patiënten getest. Waardoor deze twee staven niet als representatief
kunnen worden beschouwd. Het zwemgips is gemiddeld binnen
3 uur droog. Het onderzoek vond plaats in de wintermaanden. In
deze periode zijn de omstandigheden met betrekking tot het droogproces het meest ongunstig. Hierdoor zou in de zomermaanden de
droogtijd korter kunnen zijn.
Conclusie

Figuur 3.

Onderzoeksvraag 2
Vindt de patiënt het gips comfortabel om te dragen, niet zweterig,
geen last van jeuk?
Uit het onderzoek blijkt dat het draagcomfort van het zwemgips als
goed tot erg goed wordt ervaren. Er was niet één patiënt die het draagcomfort slecht vond. Meer dan 80% van de patiënten had geen last
van zweterigheid.

Figuur 4.

In figuur 4 is de mate van jeuk gerelateerd aan het aantal keren dat
het gips nat is geweest. Dit is uitgezet tegenover het aantal patiënten.
De grafiek laat zien dat de meeste patiënten het gips 1 a 2 keer per

Uit het onderzoek blijkt dat de 3M Scotchcast Wet & Dry Padding
geen schade veroorzaakt aan de huid. Verder is het draagcomfort van
het totale gips goed. De mate van jeuk valt mee en het gips wordt over
het algemeen niet als zweterig ervaren. De patiënten vinden het gips
comfortabel om te dragen. De polstering is niet altijd binnen 3 uur
droog, maar ondanks dat het soms wat langer duurt dan 3 uur ontstaan er geen negatieve effecten. Gezien de bovenstaande conclusies
laat het onderzoek zien dat de het product geschikt is om in de praktijk te gebruiken.

Hilde op den Kelder,
Gipsverbandmeester
Waterlandziekenhuis
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
0299-457615
gips@wlz.nl
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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.

CZO nieuws
Het aantal ziekenhuizen met een
erkenning door het CZO stijgt
gestaag. Ik attendeer er nogmaals
op dat er vanaf 2010 bij de aanvragen gewerkt moet worden met
een nieuw format.
De Medewerkers van de LOG
zijn momenteel bezig met het
invullen van het opleidingsdeel
van dit nieuwe format. Hoewel
de oude formats nog tot 31 december mogen worden ingeleverd is
het advies zo mogelijk nu al het
nieuwe format te gebruiken. Dit
is te vinden op de internetpagina
van het CZO.

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie is na een periode met veel
personele wisselingen bezig een nieuwe structuur
op te zetten. Hierbij wordt gewerkt volgens een
meer projectmatige aanpak van de commissieonderwerpen. Binnen de commissie zijn een aantal
kernonderwerpen geformuleerd die doorlopend
onze aandacht behoeven en onderwerpen voortvloeiend uit actuele ontwikkelingen in en rond
het beroep.
Zoals ik al heb aangegeven tijdens de algemene
ledenvergadering is de leeftijdsopbouw van de
beroepsgroep een punt van zorg. De commissie
is momenteel bezig de opleidingsbehoefte voor de
komende jaren cijfermatig goed in kaart de krijgen
om deze problematiek beter te kunnen aankaarten
bij de werkgevers. Hierbij wordt ook de tendens
meegenomen dat er meer parttime gewerkt wordt.
Een aantal ziekenhuizen is de laatste jaren al meer
gipsverbandmeesters aan het opleiden dan voor
eigen behoefte nodig is. De opleidingscommissie
juicht dit toe en hoopt dat andere ziekenhuizen dit
voorbeeld volgen.
Verder ontplooit de commissie plannen om handvatten te bieden voor de werving en selectie van
nieuwe cursisten. In samenwerking met Miranda
Philips die haar ideeën en ervaringen over het

inwerken van leerling-gipsverbandmeesters eerder
in een aantal artikelen in het vakblad heeft beschreven
wordt gekeken of het mogelijk is om een duidelijk
inwerkprogramma te schrijven, dat voor iedere
gipskamer te gebruiken is.
Verder houden wij de vinger aan de pols wat betreft
de actuele situatie rond de LOG- groepen. Het is
lastig om de actuele situatie te beschrijven in het
vakblad omdat we te maken hebben met deadlines
en berichtgeving bij publicatie vaak al is ingehaald
door de actualiteit.
Het is mogelijk dat wij hierbij in de toekomst meer
gebruik gaan maken van de VGN-site.
Het is de bedoeling dat er over theoretische opleidingsonderwerpen achtergrond artikelen worden
geplaatst in het vakblad. Hierbij moet gedacht
worden aan onderwerpen als intervisie, het geven
van feedback, leertypes etc.
Tenslotte wil ik langs deze weg Helmie Cornelissen,
die de opleidingscommissie na vele jaren van zeer
gewaardeerde inzet gaat verlaten, nogmaals bedanken
voor haar inspanningen in de afgelopen jaren.
Namens de Opleidingscommissie,
Ruud Grönloh

Jubilaris Hans Hageman
16 september 1969 start Hans Hageman zijn loopbaan in het OLVG in Amsterdam. Nu 40 jaar
later mogen we de jubilaris feliciteren. 40 jaar werkzaam in het OLVG waarvan de laatste 29 jaar
als gipsverbandmeester. Tijdens een door vele genodigden en belangstellenden bezochte receptie
wordt Hans toegesproken door Bert Duin, collega, over wat Hans in deze 40 jaar heeft gedaan, zijn
werk op de gipskamer en het grootmeesterschap van Hans in het maken van korsetten. Daarna door
een manager, over zijn inzet op de verschillende afdelingen en natuurlijk op de gipskamer.
Als laatste spreker kreeg pastor van de parochie uit Bussum, waartoe Hans behoort, het woord en
vertelde onder andere over de reizen die Hans georganiseerd en gemaakt heeft naar Lourdes, zijn
organisatietalent en reisleider kwaliteiten. Voor zijn inzet mocht de pastor Hans de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice opspelden, de hoogste onderscheiding die door de paus toegekend kan worden. Dubbele felicitaties die Hans en zijn vrouw van velen mochten ontvangen.
Onder het genot van een hapje en een drankje kon er nog wat worden nagepraat.

Rest mij om een ieder namens de
opleidingscommissie alvast een
goed 2010 te wensen.
Ruud Grönloh,
Voorzitter Opleidingscommissie,
Lid van de CZO-commissie
gipsverbandmeesters
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Refereeravond Noord Nederland 4 november 2009
Hieronder volgt een korte samenvatting van de refereeravond die op 4 november jl. werd gehouden in het Medisch
Centrum Leeuwarden. De opkomst was goed. Aanwezig waren de collega’s uit: Assen, Emmen, Delfzijl, Dokkum,
Drachten, Groningen (Martini en UMC), Heerenveen, Leeuwarden, Meppel, Sneek, Stadskanaal en Winschoten.
Er werden twee presentaties gehouden. De eerste werd gegeven door Gea Bakker en Bart Weerd over “Beensteun
en Beenlade voor rolstoel”. De tweede presentatie werd door Durky Bloembergen gehouden over het volair plaatletsel.
Om de rest van Nederland niet te onthouden van de inhoud van de onderwerpen, worden deze presentaties hieronder
beschreven. Wellicht is het ook in andere ziekenhuizen een punt van aandacht. Met behulp van het presentatiemateriaal van de refereeravond werden deze onderwerpen omschreven.
Rolstoel en beenlade

Beensteun en beenlade voor rolstoel

We hebben in de praktijk allemaal regelmatig
te maken met rolstoelen die geschikt behoren
te zijn voor aandoeningen aan de onderste
extremiteit, en dat niet zijn. De beenlades
zijn vaak lager dan het zitvlak van de stoel.

Schuimrubber beenlade

Daarbij is de lade van leer waardoor het nog
meer doorhangt. Als gevolg van de doorgezakte beenlade neemt de zwelling toe en als
de kussens er ook al niet op blijven liggen is
het comfort ver te zoeken. Met andere woorden: de eisen zijn hoger dan (waaraan) de
beensteun ( kan voldoen).
Uit deze conclusie is het doel gekomen om
een rolstoel met beenlade te ontwikkelen
die wel aan de eisen voldoet, zodat bij onderbeenletsel de extremiteit op de juiste manier
in de beenlade ligt. De rolstoel moet uiteraard een beenlade bezitten, maar ook een
beensteun hebben waar het been comfortabel
in/op ligt. Er zijn weinig contra- indicaties,
maar een fixateur externe of een Ilizarov
frame passen waarschijnlijk niet in de beenlade. In samenwerking met Hartingbank
Groningen is er een pilot opgezet in Noord
Nederland. Hiervoor is een rolstoel ontworpen met een stevige beensteun. De steun
is van multiplex met een antisliplaag met
daarop een beenlade van schuimrubber met
opstaande randen.
Het resultaat is meer comfort voor de patiënt
doordat het been op de goede hoogte ligt,
waardoor minder zwelling, snellere genezing,
minder lang ziekteverzuim, etc. De beenlade
kan ook in bed gebruikt worden en ook herhaaldelijk in gebruik worden genomen.
De beenlade is namelijk voor eigen kosten
van de patiënt (53 Euro). De rolstoel bij
Hartingbank kan 2 maal 13 weken worden
geleend en valt onder AWBZ regeling.
Uiteraard heeft Hartingbank nog meer aangepaste voorzieningen (www.harting-bank.nl)

Nieuw
Het volair plaatletsel

Het is een van de meest voorkomende
handletsels waarvan het merendeel (65-71%)
tijdens het sporten ontstaan. De meest aangedane vinger is de ringvinger van de nietdominante hand. Er zijn verder weinig gegevens bekend om redenen zoals een verkeerde
diagnose, helemaal geen diagnose (omdat
men eenvoudigweg niet naar de dokter gaat)
of dat de ernst van het trauma varieert van
distorsie tot een fractuur met dislocatie. Vaak
worden ernstige wekedelen letsels onterecht
als distorsie gediagnosticeerd en behandeld.
Anatomie

De stabiliteit wordt verkregen door het bicondylaire-biconcave gewrichtsoppervlak en het
gewrichtskapsel. Het kapsel bestaat uit: een
volaire plaat, een volair capsulair ligament en
collaterale en accessoire collaterale banden.
De volaire plaat van 1.5mm dik is van fibrocartilagineuze structuur en vormt de bodem
van de flexorpees. (zie fig. 1)
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Bed
De stabiliteit naar dorsaal wordt voor het
grootste deel gegeven door het lateraal-distale
deel waar de volaire plaat samenvloeit met
het collaterale ligamentencomplex.
Het geheel is verankerd aan de basis van de
middenfalanx. Hierdoor is hyperextensie
alleen mogelijk als het lateraal-distale deel
van de volaire plaat insufficiënt is. Dit wordt
ook wel de Critical corner (kritieke hoek)
genoemd.
Plaats van de ruptuur

De snelheid van de inwerkende kracht bepaalt
de plaats van de ruptuur in de volaire plaat.
Een laagenergetisch trauma geeft een proximale rupturering, met als complicatie een
flexie-contractuur. Een hoogenergetisch
trauma geeft een distale rupturering, met
of zonder avulsie fractuur van de basis mid
falanx. De complicatie van dit trauma is een
chronische posttraumatische hyperextensie
deformiteit. (zie fig. 2 en 3)
>>
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Fig. 1

Fig. 2 proximale rupturering

Fig. 3 distale rupturering

Ongevalsmechanisme

Het ongevalsmechanisme is een geforceerde
hyperextensie in het PIP gewricht wat soms
gepaard gaat met dorsale luxatie. Het letsel
is zelden als gevolg van een rotatietrauma.
De symptomen zijn: pijn ter plaatse van het
PIP gewricht, zwelling en abnormale stand
(zie fig. 4)
Classificatie

De definitie van het letsel van het ligamentum
volaire is een hyperextensie letsel met letsel
van de collaterale banden en soms met een
(distale) botavulsie.
Er worden drie types omschreven in de
acute fase:
Type 1: hyperextensie, volair ligament
Type 2: met dorsale dislocatie met collateralen
Type 3: is met een fractuur van het gewrichts
oppervlak met dislocatie. Meer dan
40% van de letsels is instabiel
In de chronische fase komt ligamentaire laxiteit
voor (Swanneck-deformity of hyperextensiedeformiteit). (zie fig. 5) Aanvullend onderzoek door middel van een röntgen foto in
meerdere richtingen kunnen duidelijkheid
geven over het letsel.

Operatieve behandeling

De operatieve behandeling wordt geïndiceerd
bij een niet te reponeren letsel of interpositie
van het fractuurfragment. Ook bij een instabiele fractuur (altijd met collateraal ligamentair letsel) of bij een fractuur met verkorting
wordt de voorkeur gegeven aan een operatieve
ingreep. De toegepaste technieken zijn een
fixateur externe of een arthroplastiek van
de volaire plaat plus de collaterale banden.
(zie fig. 6) De nabehandeling is hierbij ook
een dorsale spalk(zie fig.7) gedurende drie
tot vier weken en gevolgd door handfysiotherapie. De fysiotherapie moet vier maanden volgehouden worden.
De prognose van dit letsel is vrij goed te noemen. Vooral bij type 1 (hyperextensie, volair
ligament) is er geen restschade. Bij het tweede
type is er kans op fibrosering van de collaterale
banden en zwelling daar. Bij type drie (met
een fractuur van het gewrichtsoppervlak met
dislocatie) is er naast fibrosering van de collaterale banden ook kans op stijfheid in het
gewricht, blijvende pijnklachten, traumatische arthrose/arthritis en instabiliteit van de
volaire plaat.

Fig. 4

Fig. 5

Bronvermelding
Conservatieve behandeling

De conservatieve behandeling bestaat uit
het reponeren van de hyperextensie stand
met voorzichtige flexie. Bij het type met een
fractuur (type 3) is het de moeite waard om
een repositie te proberen. Wel moet er nadien
een foto gemaakt worden ter controle van de
positie van het botfragment. Er wordt een
dorsale spalk gegeven met 20-30˚ flexie
(type 1 en 2) gedurende 10-16 dagen.
Als type 3 stabiel is mag er 75˚ flexie gegeven
worden in de spalk en dit over 4-5 weken
reduceren tot 20-30˚ flexie.

* Steven Klein
* Ned Tijdschr Geneeskd 2005 17 december; 149(51)

Fig. 7

Fig. 6

De nabehandeling bestaat uit een dorsal
blocking splint of buddytape (zie fig.7)
voor drie tot vier weken. Dit wordt gegeven
in combinatie met actieve flexie-oefeningen.
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Theo van den Broek

Ponseti workshopverslag 2009
Op vrijdag 13 november vond alweer de derde Ponseti klompvoetmeeting plaats in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. Gezien het
grote aantal inschrijvingen bij de twee vorige edities, waarbij we veel
mensen moesten teleurstellen, was er dit keer voor gekozen om het
wat groter aan te pakken. Er was ruimte voor ongeveer zestig deelnemers. De beperking zat hem voorheen in het praktijkgedeelte.
De huidige locatie was de “wintertuin”van het Catharina ziekenhuis,
die was opgedeeld in een zaal voor de presentaties met daarachter een
grote praktijkruimte. Hier konden de deelnemers het theoretische
gedeelte in praktijk brengen.
De middag begon met het inschrijven en het nuttigen van een kopje
koffie en een broodje. Hierbij konden de deelnemers, 64 in totaal,
even met elkaar kennis maken. Het viel op dat er aanzienlijk meer
gipsverbandmeesters dan orthopeden aanwezig waren. Waarschijnlijk
had dit te maken met het feit dat de vorige workshops meer door
orthopeden bezocht waren.
Om 12.45 uur begon het eigenlijke programma met een inleidend
praatje van dr. Arnold Besselaar, orthopedisch chirurg in het Catharina
ziekenhuis, waarin hij de geschiedenis en filosofie van de Ponseti
behandeling uitlegde. De nadruk in deze presentatie werd gelegd
op het feit dat de behandeling vooral een teamprestatie is. Een team
dat bestaat uit de orthopedisch chirurg, de gipsverbandmeester,
de orthopedisch instrumentmaker en de ouders van het patientje.
Hierbij heeft iedereen zijn specifieke taak. Als tweede spreker was
uitgenodigd, dr. Naomi Davis, orthopedisch chirurg uit het Royal
Children’s Hospital te Manchester, U.K. Zij zou zowel als spreker
maar ook als instructeur, later in de middag, aanwezig zijn. Dr. Davis
is een van de grondleggers van de Europese Ponseti tak, en organisator
van vele Ponseti instructional courses. Haar presentatie behandelde
de theoretische achtergrond van de Ponseti behandeling zowel wat
anatomie als mechanica betrof. Met duidelijke dia’s en videofilmpjes
wist zij het publiek te boeien. Vooral de MRI-films over de manipulaties van de klompvoet waren zeer verhelderend.
Na deze presentatie, volgde een live demonstratie van enkele door
ons behandelde kinderen. Hierbij waren 4 kinderen met hun ouders
van verschillende leeftijden uitgenodigd. Zij lieten zien dat ze volop
konden lopen, rennen en op hun tenen staan, kortom dat ze goed
functionerende voeten hebben. Via een cameraregistratie waren
de voetbewegingen goed te volgen op een groot scherm. Hierdoor
ontstond een mooi beeld van de verschillende voeten. De kinderen,
Laura, Loek, Victor en Liam vonden het prachtig. Onder groot
applaus en met een cadeautje namen ze met hun ouders afscheid.
Een leuk detail is nog dat een van de moeders (van Victor) een
prentenboekje geschreven heeft naar aanleiding van de behandeling
van haar zoon met de titel: “aapje Victor krijgt nieuwe voeten”
(www.b3o.nl). Inmiddels is het boekje ook in het Engels vertaald.
Na al deze indrukken volgde een korte pauze, waarna er een vervolgpresentatie van dr. Davis was over de complicaties en resultaten van
de Ponseti behandeling. Zij behandelde hierin oplossingen voor de
complexe voeten waarbij nogmaals de nadruk werd gelegd op goede
kennis van zaken en een prima communicatie. Als er een probleem is
waar je een oplossing voor zoekt, zoek dan een meer ervaren Ponsetibehandelaar voor overleg. Verder gaf ze nog de nodige “tips and tricks”.
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Het theoretisch deel werd hiermee afgesloten, waarna het praktijkgedeelte startte. Hier kon iedereen zelf oefenen op klompvoet modellen, om een goed en adequaat gips aan te leggen en de klompvoet
manipulaties goed uit te voeren. De deelnemers werden verdeeld
over 7 instructeurs. Eerst werd er onder het toeziend oog van de
camera een praktijkdemonstratie gegeven door dr. Naomi Davis,
waarbij in detail te zien was hoe men volgens Ponseti moet gipsen.
Daarna ging iedereen aan de slag onder het toeziend oog van de
instructeurs. De deelnemers werden door hen van instructies en
commentaar voorzien. Hierbij ontstonden vaak levendige discussies.
Toen de deelnemers voldoende geoefend hadden werd de workshop
afgesloten met een discussieronde onder leiding van dr. Arnold
Besselaar. Hij sloot ook het symposium, onder dank zegging van
dr. Naomi Davis, spreker en instructeur, de andere instructeurs:
Theo van den Broek, Jan Vogels (gipsverbandmeesters Catharina ziekenhuis Eindhoven) Ton van der Heijden, Ad van de Wildenberg
(gipsverbandmeesters MMC Veldhoven)en dr. Hans-Andre Schuppers
(orthopedisch chirurg, Hengelo)
Het symposium werd, onder het genot van een hapje en een drankje
afgesloten. De deelnemers kregen nog het global-helpboekje met het
complete Ponseti-management en een voorlichtings-dvd voor ouders
mee. Na invulling van het evaluatieformulier en uitreiking van de
certificaten kon iedereen huiswaarts keren. De VGN kende
7 accreditatiepunten toe en de N.O.V. 4 accreditatiepunten.
Wij als organisatie hopen dat de Ponseti behandeling steeds meer
verspreid wordt zodat er steeds meer klompvoet patiëntjes rondlopen
met goed functionerende, pijnvrije voeten zonder er grote operaties
voor te hoeven ondergaan. Al met al kunnen we terug kijken op een
geslaagde middag. Mocht u als lezer meer hierover willen weten
bezoek dan onderstaande websites eens.
www.ponseti.info
www.global-help.org
www.ponseti.org.uk
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Theo van den Broek,
Gipsverbandmeester
Catharina-ziekenhuis
Eindhoven
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D.R.J. Kempink, D. van der Velde, J.H. Hegeman

Epifysiolyse van de proximale tibia
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Ned Tijdschr Traum 2009;17:47-9 onder de titel:
Een patiënte met een Salter-Harris I fractuur van de proximale tibia.
Kempink DRJ, Velde D van der, Hegeman JH. Een patiënte met epifysiolyse salter-harris-type I van de proximale tibia.

Bij ons op de Spoedeisende Hulp werd een 13-jarig, tot dan toe gezond, meisje binnengebracht. Zij was eerder
die dag van een speeltuig afgevallen, waarbij ze haar linker knie verdraaid had. Volgens het ambulancepersoneel
zou er sprake zijn geweest van een luxatie van de linker knie welke ter plekke gereduceerd is. Bij het lichamelijk
onderzoek geeft zij pijn aan over de proximale tibia, alwaar tevens een forse zwelling te zien is. Er is een indruk
van een persisterende afwijkende stand. Oriënterend neurologisch en vasculair onderzoek laat geen verdere
afwijkingen zien.
Röntgen en echografisch
onderzoek

Aanvullend is een röntgen opname
van de linker knie gemaakt (zie
Fig. 1). Deze liet een epifysiolyse
van de proximale tibia zien. Type
Salter-Harris 1. Vervolgens is er een
echografisch onderzoek van de knie
verricht, deze liet interpositie van
de weke delen zien (zie Fig. 2).
Vergelijkend echografisch onderzoek van de beide knieën.
Opvallend is de vergrote afstand
tussen fyse en metafyse links in
vergelijking met rechts (zie pijlen).
Tevens is er links interpositie van
weke delen te zien.
Besloten werd tot een bloedige
repositie. Hierbij bleek er inderdaad sprake te zijn van weke
delen interpositie en wel van de
patellapees. Het interponerend
weefsel werd verwijderd en de
epifysiolyse gereponeerd.
Behandeling en functiecontrole
Patiënte werd verder uitbehandeld
met een gipskoker gedurende 4
weken, belast. Bij poliklinische
controle maakt zij het goed en
ook de functie van het gewricht
is volledig. Geen aanwijzingen
voor lengteverschil of instabiliteit
van de knie.
Bespreking

Salter-Harris type I laesies van de
proximale tibia zijn zeer zeldzame
aandoeningen (0,3 tot 0,5 procent
van alle epifysiolyses)1,2,3,4. Ze zijn
het gevolg van een flexie trauma
van de knie, danwel ten gevolge
van een direct inwerkend trauma.
Voornamelijk jongens in de leeftijd tussen 14 en 16 jaar zijn aan-

gedaan. Een van de oorzaken hiervan is dat de groeischijven voornamelijk in periodes van snelle
groei kwetsbaar zijn (eerste levensjaar en puberteit)1,4.
De groeischijf is verdeeld in een
drietal zones (fyse, metafyse en
de perifere structuren). Waarbij
er een tweetal zwakke plekken
te onderscheiden is. Als eerste
de hypertrofische zone in de fyse
en daarnaast de zone van vaatingroei in de metafyse. De fracturen in de hypertrofische zone
behoren tot de Salter-Harris I
letsels. Het beperkt voorkomen
van epifysiolyse van de proximale
tibia zou deels verklaard kunnen
worden uit het feit dat de collaterale ligamenten slechts voor een
klein deel aanhechten aan de
groeischijf 1,2,3. Het grootste deel
van hun insertie bevindt zich aan
de metafyse. Daarnaast kunnen
epifysair schijven onderverdeeld
worden in compressie en tractie
schijven. Waarbij voornamelijk
de door druk belaste epifysairschijven gevoelig zijn voor epifysiolyses. Dit ten gevolge van
hun ligamentaire aanhechtingen,
beperkte mobiliteit danwel door
hun frequente belasting tijdens
bewegen. Anderzijds kan de proximale tibia epifyse beschouwd
worden als een tractie-epifyse,
dit aangezien de patellapees aanhecht aan de voortzetting van
de epifysairschijf, de tuberositas
tibiae. Bij flexie trekt de patellapees aan de tuberositas en dus
aan de epifysairschijf. Men kan
dus concluderen dat we hier te
maken hebben met een gecom24

bineerde tractie-compressie epifysairschijf 1,4.
Behandelmethoden en
gevolgen

Met betrekking tot de behandeling van een Salter-Harris I van
de proximale tibia epifyse, worden er diverse mogelijkheden
beschreven. Open of gesloten
repositie, met of zonder interne
fixatie. In alle gevallen wordt
gekozen voor een nabehandeling
met bovenbeengips gedurende
4-6 weken 2,4,8. Betreffende de
gevolgen van een dergelijk letsel,
is er melding gemaakt van beenlengte verschil, standsafwijkingen 2 en een auteur maakt melding van een ruptuur van de
voorste kruisband 4. Hoewel in
alle literatuur een goed herstel
wordt beschreven.
Conclusie

Concluderend kunnen we stellen
dat een zuiver Salter-Harris I letsel
van de proximale tibia een weinig
voorkomend letsel is, die indien
onvoldoende onderkent en behandeld verstrekkende gevolgen kan
hebben. Behandeling bestaat uit
repositie en immobilisatie, met
in het algemeen een gunstig
resultaat.
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Dr. Helen Klip en Dr. Boudewijn Kollen
Epidemiologen

Gebruik van tabellen en grafieken in een
wetenschappelijk artikel
In elk wetenschappelijk artikel worden tabellen en figuren gebruikt. Een overzichtelijke lay-out is belangrijk omdat
tabellen en figuren de kern van de resultaten uit een artikel weergeven. Idealiter moet een tabel of figuur te interpreteren zijn zonder dat de bijbehorende tekst gelezen hoeft te worden. Er zijn vele verschillende manieren om
tabellen te presenteren en grafieken grafisch aantrekkelijk te maken. Enige kennis van de structuur van een tabel/
figuur zorgt ervoor dat de lezer van een artikel op een snelle en logische manier zichzelf door de resultaten kan werken.
Inleiding

Het gebruik van tabellen en grafieken in een wetenschappelijk
artikel is erg belangrijk en de
informatieve waarde hiervan mag
niet onderschat worden. Mooie
en overzichtelijk tabellen geven
het artikel duidelijk een meerwaarde. Tabellen verminderen
bovendien de noodzaak voor
tekst en maken een gemakkelijke
vergelijking tussen behandelgroepen mogelijk. Er zijn allerlei
manieren om gegevens in tabellen
te presenteren, maar de essentie
van een goede tabel is dat het in
een oogopslag duidelijk is waar
het om gaat.1 De tabel moet dus
vooral simpel zijn! Dit artikel
beoogt een overzicht te geven
van de meest voorkomende
tabellen en figuren zoals gepresenteerd in de medische tijdschriften, maar is zeker niet
volledig. Uiteraard is het niet
de bedoeling om creativiteit te
verbannen, maar wel om met
behulp van tips enige structuur
aan te brengen in de wirwar aan
gegevens.

Tabel 1
Meetniveau’s2
Aard van meting

Meetniveau

Bijzonderheden

Voorbeeld

Categorieën

Nominaal

●

Geen sprake van een bepaalde
volgorde
● Volgorde tussen categorieën
● Afstanden tussen de categorieën
zijn niet (altijd) gelijk
● Volgorde tussen getallen.
● Afstanden tussen getallen zijn
gelijk. Tussenliggende waarden
in principe beschikbaar.
● Verschillen zijn kwantificeerbaar
en interpreteerbaar.
● Onbeperkt aantal mogelijk
meetuitkomsten.
● Volgorde tussen getallen.
● Afstanden tussen getallen
zijn gelijk.
● Geen tussenliggende waarden.
● Beperkt aantal mogelijke
meetuitkomsten.

Bloedgroep

Ordinaal

Kwantitatief
(numeriek)

Continue
(interval en
ratioschaal)

Discreet

zijn kwantitatief indien ze gemeten zijn op een interval- en ratioschaal.
Beschrijven van gegevens

Meetniveau’s

Voordat onderzoeksgegevens
geanalyseerd en gepresenteerd
kunnen worden, zal van iedere
variabele het meetniveau duidelijk moeten zijn. Het meetniveau
van een variabele bepaalt niet
alleen welke statistiek mogelijk
is, maar ook hoe de resultaten
gepresenteerd kunnen worden.2
In Tabel 1 staat een globaal overzicht van de verschillende meetniveau’s. Variabelen op nominaal,
dichotoom en ordinaal meetniveau worden ook wel categorische
variabelen genoemd. Variabelen

Data in categorieën (nominaal,
dichotoom, ordinaal)
Categoriale variabelen kunnen
enkel worden gepresenteerd met
een frequentie en een percentage.
Sommige kritische lezers zullen de
aantallen optellen; let er daarom
goed op dat de som van de aantallen overeenkomt met de totale
groepsgrootte N. Indien er ontbrekende gegevens (missing data
in jargon) zijn, is het verstandig
om hier melding van te maken.
In Tabel 2 staan de gegevens
gepresenteerd voor de interventiegroep.

In de tekst rondom de tabel staat
een aankondiging en een
beschrijving van de belangrijkste
resultaten. Bijvoorbeeld: “In
Tabel 2 zijn de basis karakteristieken voor de studiepopulatie
weergegeven. Er deden meer
mannelijke deelnemers dan
vrouwelijke deelneemsters mee
aan de studie”. Het is niet altijd
nodig om veel cijfers in de tekst
op te nemen; die zijn immers te
lezen in de tabel. Als er grote verschillen zijn tussen de categorieën, dan is het goed om 60%
van de studiepopulatie was jonger dan 35 jaar”.
Een grafiek kan worden gebruik
voor een variabele die zo belangrijk is dat die apart moet worden
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Pijn: nooit,
soms, vaak, altijd
Bloeddruk
temperatuur
Leeftijd
Gewicht
Lengte

Aantal hartslagen
Aantal polibezoeken
Aantal kinderen

Tabel 2
Basis karakteristieken
voor de studiepopulatie
(N=9479)
n

%

Geslacht
Man
Vrouw

4971
4508

52,4
47,6

Leeftijd
(jaren)
≤42
25-29
30-34
35-39
≥40

135
1476
4439
2992
437

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

benoemd. Of omdat er één belangrijke uitkomstvariabele is voor alle
patiënten in het onderzoek.3 >>

Verband

60

4,6%

Percentage

50

1,4%
15,6%

40

31,6%

30

30%

< 24
25-29
30-34
35-39
>= 40

Percentage

in dit

20%

10%

20

46,8%

10

0%

0

1a

Controle groep
Interventie groep

Man

geslacht

Vrouw

20-24

1c

1b

25-29

30-34

35-39

>=40

Leeftijd

Figuur 1. Staafdiagrammen (a, c) en cirkeldiagram (b) voor categorische data.

In Figuur 1 staan drie voorbeelden van een grafische weergave
van categorische data. Het eerste
figuur is een staafdiagram waarbij
grafisch het percentage mannen
en vrouwen is af te lezen.
Het tweede figuur is een cirkeldiagram met de leeftijd in categorieën verdeeld. Het gebruik
van een cirkeldiagram is vooral
handig waneer de categorieën
sterk in grootte verschillen.
Wanneer de categorieën ongeveer even groot zijn is een staafdiagram meer geschikt. Het is
tevens mogelijk om een staafdiagram te maken met meerdere
groepen.1,4 In dit geval is het
noodzakelijk een legenda toe
te voegen om daarin de verschillende groepen te onderscheiden
door middel van kleuren of
patronen (figuur1c).
Een figuur neemt vrij veel plaats
in en teveel figuren maken het
verhaal onoverzichtelijk. Het
advies is dan ook om, voor
beschrijvende categoriale data,
spaarzaam om te gaan met het
gebruik van figuren en zoveel
mogelijk te werken met tabellen.

500

600

A

Frequentie

500

Frequentie

Numerieke data worden vrijwel
altijd in tabellen weergegeven.
Voor de statistische analyse is
het van groot belang om eerst te
bepalen of een variabele normaal
verdeeld is. De verdeling van waarnemingen binnen een variabele
kan men o.a. grafisch inzichtelijk
maken m.b.v. zogenaamde histogrammen (Figuur 2).5 In het
geval van een normale verdeling
is een histogram bij benadering
aan beide kanten gelijk. In het
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Duur follow-up (jaar)

Figuur 2. Histogram van numerieke data (interval, ratio).
A. normaal verdeeld (leeftijd),
B. niet normaal verdeeld (duur follow-up).

Tabel 3:
Basis karakteristieken per groep
Interventie groep
N=9479
n

Controle groep
N=7521

%

n

%

p-waarde*

Geslacht
Man
Vrouw

4971
4508

52,4
47,6

3804
3717

50,6
49,4

0,016

Leeftijd (jaren)
≤42
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

Gemiddeld SD

A➞
Leeftijd (jaren)

33,6

3,8

Mediaan Range

B➞
Duur follow-up (jaren)

4,2

15

Gemiddelde

SD

30,2

6,1

Mediaan

Range

8,6

15

➞

Omdat je grafieken vaak kunt
opsieren met verschillende kleuren, kan het verhaal daardoor
meer leesbaar worden. Echter,
het gebruik van kleuren in figuren wordt vaak vervangen door
patronen omdat kleurgebruik
nogal kostbaar is bij het drukken
van tijdschriften.

C

p-waarde†
0,001

p-waarde‡
0,000

SD: Standaard deviatie
* Chi-kwadraat toets
† Student t-toets
‡ Mann-Whitney toets

Numerieke data
(interval, ratio)
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risicofactor groter (RR>1) of kleiner (RR<1) is dan in de niet-blootgestelde groep.

2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5

Interventie groep
Controle groep

Baseline

3

12

24

Tijd (maanden)
Figuur 3. Gemiddelde score per meetmoment voor de interventie groep en
controle groep

geval van een niet-normale
verdeling laat de histogram een
scheve verdeling zien. Deze verdeling kan zowel scheef zijn naar
rechts als naar links.
In Tabel 3 is te zien hoe de gegevens van een continue variabele in
een tabel worden weergegeven.
Voor de variabele leeftijd wordt
een gemiddelde en standaard
deviatie per groep getoond
(deel A). Voor de variabele duur
follow-up wordt de mediaan en
range per groep gegeven (deel B).
Uiteraard is het ook hier mogelijk
om de gegevens voor één groep
weer te geven; de tabel bestaan dan
uit drie kolommen.
Data-analyse

Vergelijken van twee of
meer groepen
Voor het vergelijken van twee
groepen zijn verschillende toetsen
mogelijk.5 De Chi-kwadraat toets
wordt gebruikt indien de variabele
categoriaal is. Voor variabelen op
continue niveau wordt de t-toets
(normaal verdeeld), of de MannWhitney toets (niet normaal verdeeld) gebruikt (Referentie statistiek). Tabel 3 laat zien hoe een
extra kolom (C) kan worden toegevoegd met de p-waarde van de
afzonderlijke toetsen. Onder aan de
tabel kan met een voetnoot worden beschreven welke toets
gebruikt is. De lijst met toetsen
is groter dan hier beschreven, zo
kunnen drie groepen met elkaar
vergeleken worden of kan men

te maken hebben met gepaarde
metingen.
Herhaalde metingen
In sommige studies worden
herhaalde metingen verricht
bij patiënten. Een patiënt kan
bijvoorbeeld op verschillende
momenten in het onderzoek
gevraagd worden dezelfde vragenlijst in te vullen. Het is dan mogelijk om te kijken naar het gemiddelde verschil tussen groepen per
meting. Deze gegevens kunnen
overzichtelijk worden weergegeven
zoals in Tabel 4. Belangrijk is om
ook het aantal deelnemers per
meting toe te voegen om zo te
bepalen of er sprake is van uitval.1
Een figuur kan bij dit soort metingen zeer verhelderend zijn. In
Figuur 3 is grafisch weergegeven
de gemiddelde score per meetmoment voor de interventie groep en
controle groep. In één oogopslag is
te zien dat de controle groep een
lagere gemiddelde score heeft dan
de interventie groep en dat dit verschil met de tijd nauwelijks veranderd.
Relatieve Risico
Een relatief risico wordt vaak
gebruikt in cohort onderzoek of
interventieonderzoek. Het quotiënt van twee risico’s noemt men
het relatieve risico (RR). In een
cohort-onderzoek is dit relatieve
risico een schatting van het aantal
keren dat de kans om ziek te worden
bij blootstelling aan een bepaalde

In een interventieonderzoek is dit
relatieve risico een schatting van
het aantal keren dat de kans op
een uitkomst (bijvoorbeeld ‘genezing’) in de interventiegroep groter
(RR>1) of kleiner (RR<1) is dan
in de controlegroep. Bij het RR
kan een 95%-betrouwbaarheidsinterval worden berekend.6
In Tabel 51 is het verschil in percentage genezing en het relatieve
risico tussen de interventie groep
en controle groep, na 3 maanden
en na 12 maanden weergegeven.
Het relatieve risico is eenvoudig
zelf uit te rekenen. De kans op
genezing na drie maanden in de
interventie groep is 1637/9479 =
0,173. De kans op genezing na
drie maanden in de controle groep
is 623/7521 = 0,083. Het relatieve
risico is vervolgens: 0,173/0,083 =
2,08.
Relatie tussen twee variabelen
In plaats van verschillen tussen
groepen is het ook mogelijk om
verbanden te leggen tussen variabelen. Is er bijvoorbeeld een verband tussen het aantal stappen per
dag en de leeftijd? Correlatie en
regressie zijn een manier om te
bepalen of er een verband bestaat
en hoe groot dit verband is.
Met behulp van een scatterdiagram (spreidingsdiagram)
is grafisch te beoordelen of er
sprake is van samenhang tussen
het aantal stappen per dag en de
leeftijd. Ieder punt in het figuur
geeft de individuele score weer van
de leeftijd (x) en het aantal stappen per dag (y) (Figuur 4). Een
scatterdiagram is alleen
mogelijk bij twee continue variabelen. Het is mogelijk om een
regressielijn door de punten te
trekken. Deze regressielijn kan
worden verkregen door een lineaire regressieanalyse. Het lineaire
verband tussen twee variabelen
noemen we correlatie (r). Als alle
punten zich rondom de regressielijn
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l tie = -0 p=0,000
306; p=0,000
correlatie = -0,306;
Aantal stappen
= stappen
7410 +
(-67*
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Aantal
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+ (-67
* Leeftijd)
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Figuur 4. Spreidingsdiagram voor het
aantal stappen per dag en de leeftijd.

zitten dan is er sprake van volledige correlatie.
In het geval van lineaire regressieanalyse wordt de relatie tussen één
onafhankelijke variabele en één
afhankelijke variabele bestudeerd.
In een regressieanalyse wordt
geprobeerd een regressievergelijking te vinden die het
verband het best weergeeft. De
standaard formule voor een regressievergelijking is y = ax + b.
In Figuur 4 is als voorbeeld
genomen de relatie tussen het aantal stappen per dag en de
leeftijd. De leeftijd is in dit geval
onafhankelijk (x) en het aantal
stappen per dag afhankelijk (y).
De regressievergelijking wordt
dan: aantal stappen per dag =
7410 +(- 67 *leeftijd). In spreektaal: het aantal stappen per dag
is 7410 – 67 keer de leeftijd.
Bij een leeftijd van 40 is het
gemiddeld aantal stappen dus
7410 –(67*40)=4730.
Relatie tussen meer dan twee
variabelen
Een meervoudige lineaire regressieanalyse is een manier om de relatie
tussen meerdere onafhankelijke
variabelen (x) en een afhankelijke
variabele (y) te bestuderen. Bij een
meervoudige lineaire regressieanalyse is de afhankelijke variabele (y)
een continue variabele. De onafhankelijke variabelen kunnen
zowel continue zijn als dichotoom
(0,1).
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Tabel 5
Het verschil in percentage genezing en het relatieve risico tussen de interventie groep en controle
groep, na 3 maanden en na 12 maanden.1
Interventie groep
N=9479

Controle groep
N=7521

n

%

n

%

Genezen na
drie maanden
Ja
Nee

1637
7842

17,3%
82,7%

623
6898

Genezen na
12 maanden
Ja
Nee

1813
7666

19,1%
80,9%

1240
6281

Verschil in
percentage*

p-waarde†

Relatief
risico‡

95% BI

8,3%
91,7%

9,0%

0,000

2,08

1,91 tot 2,27

16,5%
83,5%

2,6%

0,000

1,16

1,09 tot 1,24

95% BI: 95% Betrouwbaarheidsinterval
* Een positief verschil betekent dat de interventie groep het beter doet dan de controle groep
† Chi-kwadraat toets
‡ Een relatief risico >1 betekent dat de interventiegroep het beter doet dan de controle groep

Tabel 6
Geschatte regressie coëfficiënten voor het voorspellen van geboortegewicht in 98 vroeg geboren baby’s1

Intercept
Geslacht (0=man, 1= vrouw)
Zwangerschapsduur (weken)
Leeftijd moeder (jaar)

Coëfficiënt

(SE)

95% BI

p-waarde

-2,56
-0,11
0,13
0,001

(0,31)
(0,05)
(0,01)
(0,004)

-3,18 tot
-0,20 tot
0,11 tot
-0,007 tot

-1,93
-0,006
0,15
0,009

<0,001
0,04
0,001
0,82

95% BI: 95% Betrouwbaarheidsinterval; SE: Standard Error
Y of afhankelijke variabele: geboortegewicht (kg)
R2 = 68%
Residual SD = 0,244kg

Tabel 7
Geschatte Odds Ratio’s voor het voorspellen van genezing na 12 weken in
187 patiënten met beenzweren).1
OR

95% BI

p-waarde

Intercept
Grootte initiële zweer (cm2)
Geslacht (0=man, 1= vrouw)

0,15
0,89
3,37

0,82 tot 0,96
3,37 tot 9,34

0,003
0,004
0,020

Burgerlijke staat
Getrouwd (referentie)
Alleenstaand
Gescheiden
Weduwe

1,00
1,83
0,49
0,84

0,47 tot 7,19
0,05 tot 4,81
0,35 tot 2,00

0,384
0,543
0,395

95% BI: 95% Betrouwbaarheidsinterval
Y of afhankelijke variabele: genezing zweer na 12 weken (0 =nee, 1 = ja)
Hosmer en Lemeshow test, χ2 = 11,22, 8 vrijheidsgaden, p=0,19

Er is vrijwel geen mogelijkheid
om grafisch de relatie tussen meerdere onafhankelijke variabelen
weer te geven. De beste manier

om dit te doen is om de regressievergelijking op te nemen in
de tekst of eventueel in een tabel.
In Tabel 6 zijn de regressiecoëffi30

ciënten weergegeven van data
waarbij het geboortegewicht
voorspeld wordt met behulp van
drie onafhankelijke variabelen

(geslacht, zwangerschapsduur
en leeftijd moeder).1 In de tabel
worden de coëfficiënten genoemd
waarmee vervolgens de regressie
vergelijking kan worden gemaakt.
De R2 (= percentage verklaarde
variantie) zegt iets over hoe goed
de afhankelijke variabele voorspeld
kan worden uit de onafhankelijke
variabele.
Indien de afhankelijk variabele (y)
dichotoom is en er zijn meerdere
onafhankelijke variabelen (x),
kan een meervoudige logistische
regressie-analyse gebruikt worden.
De uitkomstmaat is een odds-ratio
met een 95% BI. Bij het rapporteren van de uitkomsten van een
multiple logistische regressie is het
belangrijk om het aantal patiënten
te vermelden, de geschatte odds
ratio’s, het betrouwbaarheidsinterval en de p-waarde.1
In Tabel 7 staan de odds ratio’s
voor het voorspellen van genezing
na 12 weken in 187 patiënten
met beenzweren.1
Overleving
In veel klinische trials wordt naast
een bepaald eindpunt (bijvoorbeeld het wel of niet optreden
van een breuk in een kunstheup
of wel of niet overlijden van een
patiënt aan kanker) ook de tijd
>>
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Figuur 5. Kaplan-Meier survival plot voor 10 jaar overleving in de interventie
groep (n=9479) en de controle groep (n=7 521)

Tabel 8
Een aantal tips voor het werken met tabellen en figuren3
Onderdeel

Tip

Tekst:

●

Nummer de tabellen en verwijs (minstens één
keer) in de tekst met behulp van deze nummering.
● In tabellen staat de titel bovenaan, in figuren
Opmaak:
staat de titel onder de figuur.
● Gebruik in tabellen voor iedere groep een kolom,
en voor iedere uitkomstvariabele een rij.
● Vermeld hoeveel patiënten er in een groep zitten.
Als er ontbrekende waarden zijn, dan moet dit
duidelijk zijn.
● Gebruik nooit verticale lijnen.
● Maak NOOIT de tabellen met tabs, maar gebruik
in Word de functie voor tabellen
● De eerste kolom van een tabel is altijd links uitgelijnd, de overige kolommen zijn gecentreerd
of rechts uitgelijnd.
● Kleinere tabellen geven meer accent op de kern
van de boodschap.
Tabel cijfers: ● Gebruik het ± zo min mogelijk bij het benoemen
van de standaard deviatie. Het heeft de voorkeur
om data als volgt te presenteren 5,7 (SD 3,6) in
plaats van 5,7 ± 3,6.
● Bij het rapporteren van percentages geldt de
volgende regel: indien het aantal patiënten
minder dan 100 bedraagt, kan volstaan worden
met hele percentages, indien het aantal patiënten
meer dan 100 bedraagt, is één decimaal voldoende.
● Gebruik bij betrouwbaarheidsintervallen
“-1,4 tot 12,8” in plaats van -1,4 ± 12,8.
● Maak gebruik van de volgende voetnoten
*, †, ‡, §, _, ¶, **, ††, ‡‡, etc. in de tabellen om
afkortingen te verklaren.
● Gebruik asterisk(en) voor het aangeven van het
significantieniveau in tabellen, namelijk * voor
p < 0.05, ** voor p < 0.01 en *** voor p < 0.001.
● Gebruik geen NS indien de p-waarde niet
significant is.
Manuscript: ● Elke tabel en/of figuur op een apart A4 aanleveren.

Analyse (n=

Analyse (n=

)

Exclusie analyse (n=
- Geef redenen

)

)

Exclusie analyse (n=
- Geef redenen

)

Figuur 6. Model stroomdiagram.8,9

tot het optreden van een eindpunt betrokken in de analyse.
Deze tijd kan immers sterk verschillen van patiënt tot patiënt
tussen groepen. Omdat het tijdselement een belangrijke rol speelt
in dit soort trials wordt gesproken
over “overleving” (survival in
jargon).1 De mooiste manier
om overleving weer te geven is
aan de hand van de zogenaamde
Kaplan-Meier survival plot.
Figuur 5 geeft een Kaplan-Meier
survival plot voor 10 jaar overleving in de interventie groep
(n=9479) en de controle groep
(n=7 521).
Hoewel grafisch goed te zien is
dat er een verschil in overleven
is tussen de interventie groep en
de controle groep, geeft het geen
informatie over het aantal personen “at risk” bij een specifieke
periode. Deze informatie kan
eventueel worden toegevoegd
in een tabel onder de figuur.1
Daarnaast kan door middel van
een Log-rank toets worden bekeken of er een significant verschil
in overleving is tussen de twee
groepen. Vervolgens kan een
Cox proportional hazard regressie analyse worden uitgevoerd
om de overleving te voorspellen
m.b.v. andere variabelen.1

Patiënt stroomdiagram

In het geval van een gerandomiseerd onderzoek wordt veelal een
stroomdiagram gebruikt waarin
alle potentiële 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 Figuur 6).7,8,9
Een stroomdiagram werkt zeer
verhelderend en kan tevens voor
verschillende andere onderzoeksopzetten worden gebruikt.
Tips

Tijdschriften geven vaak een
maximum aan het aantal tabellen en figuren dat gebruikt mag
worden. Als dit niet het geval is
dan kan men de volgende regel
aanhouden: één tabel of figuur
per 1000 woorden.3
In Tabel 8 staan verschillende
tips beschreven die men kan
gebruiken voor het vervaardigen
van tabellen en figuren.
Conclusie

De uitkomsten van een onderzoek kunnen op verschillende
>>
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Referenties
Tabel 9
Overzicht van de kenmerken van de belangrijkste grafieken.4, 10
Grafische weergave Kenmerken
Staafdiagram

●
●
●
●

Taartdiagram

●
●

●

Dot plot

●
●
●

Stem and leaf plot

●
●

●

●

●
●

Box plot

●

●

●

Histogram

●

●

●

Spreidingsdiagram

●

●

Lijn diagram

●
●

Categorische Numerieke
data
data

Geeft een frequentieverdeling
Tussenruimte tussen de staven
Sterk visueel
Makkelijk te interpreteren

Ja

Nee

Heeft de vorm van een cirkel
Geeft verdeling van gegevens op eenvoudige
wijze weer
Minder informatief dan staafdiagram

Ja

Nee

Elke waarneming is een stip
Wordt gebruikt voor continue gegevens
Kan gebuikt worden om mediaan en range weer
te geven

Nee

Ja

Een mengvorm van een tabel en een grafiek
Lijkt op een gedraaid histogram, waarin de
originele waarden nog zijn af te lezen
Bevat twee kolommen gescheiden door een
verticale lijn
De linker kolom wordt de “stem” genoemd;
de rechter kolom de “leaves”
Iedere waarneming is een punt in de “leave”
Niet gebruiken als er veel uitkomsten zijn

Nee

Ja

Een grafiek waarin de positie van de laagste en de
hoogste uitkomst, de mediaan en de twee overige
kwartielen zijn gevisualiseerd
Deelt de verdeling in vier stukken die ieder
25% van de uitkomsten bevatten
Het centrum, de spreiding en de scheefheid
van de frequentieverdeling zijn goed te zien

Nee

Ja

Continue gegevens worden in klassen
weergegeven met vergelijkbare breedte
De kolommen hebben een oppervlakte ter
grootte van de frequenties
Geen ruimte tussen de kolommen

Nee

Ja

In een spreidingsdiagram worden de uitkomsten
op de variabelen Y en X tegen elkaar uitgezet
Geeft direct een eerste indruk geeft van
eigenschappen van de data

Nee

Ja

Laat de ontwikkeling van een variabele in de tijd zien
Een lijndiagram ontstaat uit een kolommendiagram,
door de middens van de opvolgende staven met
elkaar te verbinden

Nee

Ja

manieren in een artikel worden
weergegeven: tekstueel, in tabellen en grafieken. Welke analyses
gedaan (kunnen) worden hangt
uiteraard af van de vraagstelling
van het onderzoek en de beschikbare data. Vervolgens bepalen de
analyses voor het grootste deel
de lay-out van de tabellen en
grafieken.

In Tabel 9 geeft een samenvatting van de mogelijkheden
om resultaten grafisch te visualiseren. Goede tabellen en
figuren zijn overzichtelijk en
duidelijk te interpreteren en
geven een artikel een duidelijke
meerwaarde.
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