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Van de redactie
En nieuw jaar, nieuwe kansen,
nieuwe ontwikkelingen en ook
binnen de redactiecommissie de
nodige veranderingen. Miranda
Philips heeft nu definitief het
stokje overgenomen van Arjan
Harsevoort en gaat de functie
van mede eindredacteur bekleden. Onlangs hebben wij op de
Algemene ledenvergadering van
14 april jl. op gepaste wijze afscheid genomen van Arjan. Hij
heeft het ambt van eindredacteur
8 jaar uitgeoefend en gaat zich
nu toeleggen op zijn functie als
nurse-practitioner en wil meer
tijd vrijmaken voor zijn gezin.
Gedurende die tijd als eindredacteur heeft hij, met veel inzet en
soms onder grote tijdsdruk, er
voor gezorgd dat u vier keer per
jaar een mooi blad op de deurmat
hoorde vallen. Gelukkig verdwijnt
hij niet per direct uit het vizier,
want hij heeft beloofd om zijn
project, het uitbrengen van het
boek over het doen van onderzoek en het schrijven van een
wetenschappelijk artikel, tot een
goed einde te brengen. Namens
de redactie en ook het betuur
willen wij hem nogmaals bedanken voor zijn inzet.
Ook namens de redactie wil ik
de cursisten van de LOG 2008
feliciteren met het behalen van
hun diploma. Inmiddels heeft
het overgrote deel van deze groep
op de ALV de speld uitgereikt
gekregen.
Helaas hebben we het thema
van deze editie moeten veranderen in “open uitgave” in plaats
van “afstudeeruitgave”. De reden
daarvoor is dat wij maar twee
artikelen over de afstudeerscripties hebben mogen ontvangen.
Ondanks dit zijn wij er toch weer
in geslaagd een uitgave te realiseren en ik loop met u door de
inhoud.

Van prof. R.L. Diercks kregen
we toestemming om zijn artikel,
geschreven met medewerking
van A. Hospes en M. Stevens:
”Bracebehandeling krijgt een 8”,
te publiceren. In dit artikel leest
u dat patiënten met een enkel-

Dr. P. Kloen en Dr. R.M. Bloem
schreven een essay over de Bonesetters als vervolg op het onlangs
verschenen artikel van Ron
Groenewegen. Hieruit blijkt dat
het ook wel goed mis kan gaan.
Met de opmerking dat het niet

Arjan Harsevoort, bedankt!
distorsie liever een brace dan
tape willen. Tape is lastig bij het
lopen, is vies, stinkt en veroorzaakt huidirritatie, zo blijkt uit
een enquête onder patiënten met
enkelbandletsel. Uit dit artikel
blijkt dat de kosten en de effectiviteit van beide behandelingen
gelijk zijn.
Tineke Bouma, Brigit Habraken,
Laura van Dreumel en Judith
Bodewits schreven in het kader
van hun afstuderen aan de opleiding tot gipsverbandmeester een
artikel met als titel: “Gehoorbescherming voor de gipsverbandmeester: Zin of Onzin?” Zij
deden onderzoek met als vraag:
‘Wat is het effect van de oscillerende zaag op het gehoor van de
gipsverbandmeesters tijdens het
zagen van polyester en/of glasfiber cast op een afstand van 1 en
3 meter van de zaag?’ Is er een
reden tot actie.

de bedoeling is de bonesetters
te bekritiseren. Zij doen belangrijk werk met de kennis en middelen die tot hun beschikking
staan. Aan de andere kant zullen
de bonesetters hun limitaties
moeten inzien en erkennen.
Dr. E.J. Uitterlinden promoveerde op17 februari 2010
aan de Erasmus Universteit te
Rotterdam. Hij schreef voor
ons een samenvatting van zijn
proefschrift: Glucosamine in
Osteoarthritis. Effects on
Articular Joint Tissues. Het
doel van dit proefschrift is meer
inzicht te verkrijgen in het werkingsmechanisme van glucosamine bij artrose. Dit is enerzijds
gedaan met kweekexperimenten
met de diverse weefsels waaruit
een gewricht is opgebouwd en
anderzijds met onderzoek bij
patiënten met artrose van de
heup.
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Ook Ilse Peters- Lambers, Mark
Becht en Dave Golde deden, naar
aanleiding van hun afstuderen aan
de opleiding tot gipsverbandmeester, onderzoek met als titel:”Teenplateau: nodig of overbodig?”.
Zij vroegen zich af: “Kunnen wij
door middel van diepte-interviews
in diverse ziekenhuizen helder
krijgen of een teenplateau bij een
fractuur van de basis os metatarsale vijf ( type Jones) nodig of
overbodig is voor de fractuurgenezing”. En kunnen wij helderheid krijgen in de afweging die
gipsverbandmeesters maken bij
het aanleggen van een circulair
onderbeen loopgips ( COBLG)
met of zonder teenplateau bij een
patiënt met een Jones fractuur.
U leest er alles over in het artikel
dat zij hebben ingeleverd.
Een prachtig verhaal uit de archieven van het Leids Universitair
Medisch Centrum heeft Ron
Groenewegen voor ons opgetekend waarin hiërarchie en historie elkaar afwisselen.
“Medisch ethische toetsing van
onderzoek: Wet en Werkelijkheid”
is de titel van het artikel dat werd
aangeboden door Drs. Henriette
Tebbe, Dr. Helen Klip en
Dr. Boudewijn Kollen. In dit
artikel worden de reden van
ontstaan, de taken en werkwijze
van de METC (Medisch Ethische
Toetsingscommissie) globaal
beschreven. Dit artikel is tevens
het laatste in een reeks van twaalf
die in uw blad zijn verschenen.
Deze artikelen zullen worden
gebundeld en gepubliceerd.
De publicatie van dit boekje zal
gepaard gaan met een symposium,
dat waarschijnlijk in november
van dit jaar zal plaatsvinden.
Namens de redactie wens ik u
veel leesplezier,
Cor Gersen
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R.L. Diercks, A. Hospes, M. Stevens

Bracebehandeling krijgt een acht
Artikel werd eerder gepubliceerd in: Medisch Contact
Patiënten met enkeldistorsie willen liever een brace dan tape. Tape is lastig bij het lopen, is vies, stinkt en veroorzaakt
huidirritatie, zo blijkt uit een enquête onder patiënten met enkelbandletsel. Maar de standaardbehandeling met
tape is goedkoper. Orthopeden van het UMCG tonen nu echter aan dat de kosten en de effectiviteit van beide
behandelingen gelijk zijn.
Inleiding

Enkeldistorsie is de meest voorkomende sportblessure: jaarlijks
lopen 89.000 voetballers een verstuikte enkel op en bijna de helft
(43.000) moet ermee naar de
dokter.1 De kosten per patiënt
met een enkelletsel zijn laag,
maar omdat deze blessure zo
vaak voorkomt, zijn de totale
jaarlijkse kosten - 11 tot 17 miljoen euro - hoger dan die van
alle andere sportblessures.
Verstuikte enkel of enkeldistorsie;
we hebben het over hetzelfde,
maar het is duidelijker om één
term te gebruiken. Daarbij is de
term ‘enkeldistorsie’ het meest
gebruikt. Bij de behandeling
van enkeldistorsie worden verschillende methoden toegepast.
Operatieve behandeling levert
geen betere resultaten op dan
conservatieve behandeling.2-4
Onderzoek heeft aangetoond
dat de resultaten van tapebehandeling en brace-behandeling
overeenkwamen.5 De consensus
diagnostiek en behandeling van
het acute enkelletsel6, de Standaard
enkeldistorsie van het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG)7
en de richtlijn ‘Acuut enkelletsel’
van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF)8 adviseren een functionele tapebehandeling.
Standaardbehandeling

Zowel de eerste lijn, (fysiotherapeuten, huisartsen) als de tweede
lijn (chirurgen, orthopeden)
hanteert het intapen van de enkel
als standaardbehandeling, omdat
de kosten van een brace of een
speciale schoen hoger zijn. De
behandeling met tape heeft
enkele nadelen: de steun van tape
vermindert per 200 hardloopstappen met 30 procent,9 een

getraind persoon moet de tape
aanbrengen, en tape veroorzaakt
vaak huidproblemen. In de ons
omringende landen wordt
meestal gekozen voor een bracebehandeling. Hierbij speelt de
vergoedingensystematiek ook
een duidelijke rol. De afdeling
Orthopedie van het Universitair
Medisch Centrum Groningen
(UMCG) heeft van beide behandelingen onderzocht wat de kosten en de effectiviteit zijn voor
de zorgverlener en de patiënt.
Er is van uitgegaan dat beide
behandelmethoden vergelijkbare
resultaten hebben. De subjectieve
waardering van de patiënt op specifieke kenmerken van de gevolgde
behandelmethode werd als secundaire parameter gehanteerd.
Kostenanalyse

Op basis van de directe kosten medische kosten voor preventie,
diagnostiek, therapie, revalidatie
en verzorging - is een kostenberekening uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de directe kosten vertaald in kosten voor diagnostiek,
arbeids-, materiaal- en huisvestingskosten, afschrijvingen en
overhead. De kosten voor diagnostiek worden maar eenmaal
gemaakt en zijn voor beide
behandelmethoden gelijk.
De arbeidskosten zijn gemeten
aan de hand van de duur van
een consult en de salarissen van
de gipsverbandmeester en de
medisch specialist. De materiaalkosten bestaan uit de brace of
de benodigde hoeveelheid tape.
Voor het berekenen van huisvestingskosten, afschrijvingen en
overhead zijn toeslagpercentages
gehanteerd die het College voor
zorgverzekeringen heeft vastgesteld. De kosten voor de patiënt
zijn in dit onderzoek uitgedrukt
6

in reiskosten en arbeidsverzuim.
Voor de reiskosten zijn het vervoermiddel, de afstand naar het
UMCG en het aantal consulten
van belang. Het arbeidsverzuim
is berekend aan de hand van het
aantal niet-werkzame dagen en
het inkomen van de patiënten.
Aan de hand van vragenlijsten
waarin de parameters subjectieve
stabiliteit, huidirritatie, zelfredzaamheid, gemak of ongemak
bij het lopen, werkhervatting,
sporthervatting en een algemene
beoordeling werden onderzocht,
is een subjectieve tevredenheidanalyse verricht.
Minder huidirritatie

In een steekproef van 18 patiënten met enkelbandletsel, die tussen 9 mei en 30 juni 2005 werden behandeld op de afdeling
Orthopedie, werden 12 patiënten volgens de normale werkwijze (standaard) behandeld met
een tapebandage en 6 patiënten
met een enkelbrace. Het behandelproces (aantal consulten, contacten met arts en gipsverbandmeester) bleef ongewijzigd. Van
de 18 distorsies was 80 procent
het gevolg van een sportletsel.
Zoals werd verwacht is de bracebehandeling duurder dan de
behandeling met tape (238,36
euro versus 183,60 euro). Het
verschil van 54,76 euro wordt
voornamelijk veroorzaakt door
het duurdere materiaal van de
brace-behandeling (zie tabel):
Ook is er een voorraad braces
noodzakelijk, omdat er linkeren rechter-braces zijn in verschillende maten. Dit brengt hogere
kosten voor het opslaan van deze
materialen mee en dus hogere
huisvestingskosten. Daarnaast
vergt het voorraadbeheer van
braces meer administratiekosten

vanwege de controle, registraties
en bestellingen. Dit wordt aantoonbaar gemaakt door de overheadkosten.
Uit de tevredenheidenquête die
onder de patiënten is gehouden,
blijkt dat de brace veel beter
scoort. De patiënten vinden het
prettig dat zij de brace zelf kunnen verstellen en de brace veroorzaakt minder last bij het
lopen dan tape. Daarnaast is
er met de brace minder huidirritatie. Tape mag niet nat worden en dat vinden de patiënten
vervelend en onhandig bij het
douchen. Patiënten zien het ook
als een groot nadeel dat de tape
er na twee weken vies uitziet en
stinkt. In de tevredenheidenquête
zijn de resultaten op het gebied
van werkhervatting (arbeidsverzuim) en sporthervatting nagenoeg gelijk. De‘brace-groep’ gaf
de behandeling een 8, de ‘tapegroep’ gaf een 7.
Vervuiling

Op het eerste gezicht zijn de
resultaten duidelijk: uitgaand
van dezelfde therapeutische
effectiviteit beoordelen de
patiënten de brace als comfortabeler, ook omdat er minder bijwerkingen zijn als huidirritatie
en vervuiling. De tapebehandeling heeft als enig voordeel de
lagere kosten: deze zijn 75 procent van de kosten van de bracebehandeling. Aangezien de zorgverlener aan de hand van diagnosebehandeling-combinaties (DBC’s)
een vast bedrag ontvangt, is bij
dezelfde resultaten de tapebehandeling in deze vorm goedkoper.
In deze studie werden voor beide
behandelmethoden dezelfde
intervallen voor controlebezoeken
aangehouden. In het UMCG
wordt de tape bij de patiënt
>>
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tweewekelijks gewisseld, tot vijf
weken na het letsel. De standaarden in de huisartsen- en fysiotherapiepraktijken en de consensus
diagnostiek en behandeling van
het acute enkelletsel adviseren
tapebehandeling tot zes weken
na het letsel. Gezien de ervaringen van de patiënten met het loslaten en de hygiëne van de tape,
zou uit kwaliteitsoogpunt een
wekelijkse tapewissel moeten
worden ingevoerd. In dat geval
stijgen de behandelkosten tot
229,37 euro (zie tabel). Voor een
brace-behandeling zijn minder
consulten nodig dan voor een
tapebehandeling. Voor een
patiënt met een brace zijn in
totaal twee consulten voldoende:
eenmaal aanleginstructie en één
eindcontrole. Minder consulten
veroorzaken minder kosten.
Daarnaast kan bij een bracebehandeling lager opgeleid
medisch personeel de consulten
uitvoeren, namelijk de doktersassistente of de praktijkverpleegkundige in plaats van de gipsverbandmeester. Zij kunnen de
patiënt instructies geven over het
gebruik van de brace. Deze maatregelen verlagen de kosten tot
231.96,- euro.
Er zijn duidelijke aanwijzingen
dat patiënten een brace meer
waarderen dan een tapebehandeling. Als niet alleen de wijze van
immobilisatie, maar ook de daartoe geëigende procedure wordt
toegepast, is een brace-behandeling in de intramurale setting
even kosteneffectief als een tapebehandeling. De staatssecretaris
gaat uitzoeken waarom er van
enkelbraces zo weinig gebruik
wordt gemaakt. Dat is waar,
maar dan gaat het om preventieve zorg: het gebruiken van
braces om een enkeldistorsie te
voorkomen. Dit onderzoek gaat
niet in op die vraag, maar om de
kosten van de behandeling bij
een doorgemaakte distorsie, dus
dat behoeft enige uitleg. Je zou
kunnen zeggen dat “gezien het
vele voorkomen van de enkeldistorsie er ook onderzoek wordt
gedaan naar preventieve maatregelen, waarbij de enkelbrace ook
een rol kan hebben.”

Samenvatting

Onderzocht is welke behandeling voor enkelbandletsels effectiever en goedkoper is: brace of
tapebandage.
De behandeling met tape is
goedkoper dan die met een
brace; het prijsverschil wordt
grotendeels veroorzaakt door
verschil in materiaalkosten.
Patiënten vinden dat de brace
minder last veroorzaakt bij het
lopen dan de tape; ook geeft de
brace minder huidirritatie.
De tape is na twee weken vies en
moet wekelijks worden verwisseld, waarmee de kosten van de
zorgverlener en de patiënt wel
hoger worden.
Bij brace-behandeling kunnen de
arbeidskosten omlaag: specialistische kennis van de gipsverbandmeester is niet nodig en het aantal ziekenhuisbezoeken na
behandeling is te beperken tot
twee.
Als de wijze van immobilisatie én
de procedure worden toegepast,
is een brace-behandeling in de
intramurale setting even kosteneffectief als een tapebehandeling.
Referenties

1. Schmikli SL. Sportblessures, het totale
speelveld: Kerncijfers en trends van
sportblessures in Nederland 19972002. NOC*NSF Breedtesport ed. 2004.
2. Colville MR. Reconstruction of the
Lateral Ankle Ligaments. Journal of
Bone and Joint Surgery-American
Volume 1994; 76A (7):1092-1102.
3. Lynch SA, Renstrom PAFH. Treatment of
acute lateral ankle ligament rupture in
the athlete - Conservative versus surgical treatment. Sports Medicine 1999;
27 (1): 61-71.

4. Kerkhoffs GMMJ. Surgical versus conservative treatment for acute injuries
of the lateral ligament complex of the
ankle in adults. The Cochrane Database
of Systematic Reviews, editor. Issue 4.
1-10-2005. Ref Type: Report.
5. Zeegers AVCM. Supinatieletsel van de
enkel. Rijksuniversiteit Utrecht, 1995.
6. Centraal Begeleidingsorgaan voor de
Intercollegiale Toetsing. Consensus
diagnostiek en behandeling van het
acute enkelletsel. Centraal
Begeleidingsorgaan voor de
Intercollegiale Toetsing, editor. Utrecht
1998. Ref Type: Report.
7. Geijer RMM et al. NHG-standaarden
voor de huisarts I. 2e druk.
Elsevier/Bunge, 1999.
8. Bie R.A.de HJMHea. KNGF-richtlijn Acuut
Enkelletsel. Nederlandse Tijdschrift
voor Fysiotherapie 1998; vol.108 (1).
9. Andreasson G, Edberg B. Rheological
Properties of Medical Tapes Used to
Prevent Athletic Injuries. Textile
Research Journal 1983; 53 (4): 225-30.
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Tabel 1. Brace of tape
Kosten

brace

brace
nieuwe
procedure

tape

tape
nieuwe
procedure

Diagnosekosten

141,09

141,09

141,09

141,09

Arbeidskosten

25,61

21,20

25,61

49,00

Materiaalkosten

41,47

41,47

3,71

11,88

huisvestingskosten en
afschrijvingen

6,71

6,27

2,93

6,09

Overhead

23,48

21,93

10,26

21,31

Totaal

238,36

231,96

183,60

229,37

Kosten van de behandelingsmethoden van enkeldistorsie, uitgevoerd volgens de huidige en de nieuwe,
alternatieve procedures.
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De Bonesetters
Met interesse lazen wij het artikel
van Ron Groenwegen in dit tijdschrift over de bonesetters in
Ghana1. Ook wij werken sinds
een aantal jaren op uitnodiging
van de Stichting “Care to Move”
(www.caretomove.nl) gedurende
2 weken in het Orthopedische
Centrum in Koforidua, Ghana.
In dit ziekenhuis verblijft een
groot aantal patiënten (ruim
100) met letsels van steun en
bewegingsapparaat. De meeste
fracturen zijn het acute stadium
voorbij en komen pas na een
aantal dagen tot weken in dit
centrum terecht. Vaak zijn de
patiënten al in behandeling
geweest bij een locale traditionele
genezer en/of bonesetter. Ariës
et al. schreven een fraai overzicht
van de co-existentie tussen traditionele en moderne geneeskunde
in Ghana2. In andere ontwikkelingslanden zal dat niet anders
zijn.
Het zijn niet alleen financiële en
logistieke redenen waarom een
patiënt of zijn/haar familie niet
direct de “moderne” geneeskunde
te hulp roept. Vaak is dat ook uit
culturele en religieuze overwegingen. Voor fractuurzorg kiezen de
meeste patiënten uit praktische
overwegingen. In hun ogen is de

behandeling door de bonesetter
sneller en zeker goedkoper. Een
groot aantal patiënten gaat voor
de diagnose naar een ziekenhuis
en gaat dan voor behandeling van
de fractuur naar een bonesetter2.
Vaak gaat dat goed, de genezingscapaciteit van bot is bekend (fig.1).
Voor het overgrote deel van de
fracturen is de bonesetter een
goed -en waarschijnlijk het enigealternatief. Het spalken van de
gebroken ledematen door een
bonesetter in een acceptabele
stand in combinatie met de inherente capaciteit van het bot om
zichzelf littekenloos te genezen
zal in de meerderheid van fracturen tot een acceptabel resultaat
leiden. Intra-articulaire fracturen
echter zijn waarschijnlijk beter af
met een behandeling door een
specialist in een ziekenhuis. Een
samenwerking tussen de bonesetter en de medicus gebaseerd op
wederzijds respect zal een gunstig
effect hebben op de zorg.
Echter, net als in de westerse
geneeskunde gaat het niet altijd
goed in de traditionele geneeskunde. Bij ons meeste recente verblijf in Ghana werden wij geconfronteerd met een tweetal zeer jonge

Figuur 3: Casus 1. Röntgen foto’s laten een greenstick fraktuur zien.

patiënten die ondanks een simpele
fractuur -onnodig- desastreuze
gevolgen opliepen van een behandeling door een bonesetter.

Casus 1: Een 3-jarig jongetje
kwam met zijn grootmoeder
uit de binnenlanden met een

Figuur 1: Door een bonesetter

non-operatief behandelde femur

fraktuur. Er is volledige doorbouw.
Ondanks malunion zijn patient en
familie tevreden.

Figuur 2: Casus 1. Aspect van onderarm ten tijde van
amputatie.

8

Figuur 4: Casus 2. Röntgenfotos laten een antebrachii
fraktuur zien.
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Casus 2: Een 8 jarig jongetje presenteerde zich met een antebrachii
fractuur (fig. 4) waarvoor een
week tevoren een spalk was aangelegd door een traditionele
genezer in combinatie met een
kruidenmengsel op de huid.
De kruiden hadden een toxische
reactie gegeven waardoor ernstige
full thickness huidnecrose was
opgetreden (fig. 5). Formele
osteosynthese kon gezien de
wonden niet plaatsvinden.

Figuur 5: Casus 2. Door de locale applicatie van “genezende kruiden” is een huid
necrose opgetreden.

volledig ischemische, gangreneuze en afunctionele onderarm
(fig. 2). Volgens grootmoeder
was er door een bonesetter een
traditionele spalk aangelegd.
De röntgenfoto liet een simpele
greenstick fractuur zien (fig. 3).

Dit had geresulteerd in een
klassieke Volkmannse contractuur, gevolgd door een gangreneuze onderarm ongetwijfeld
gepaard gaande met extreme pijn.
Er restte het patientje niets anders
dan een onderarm amputatie.

Het is niet onze bedoeling met
deze casuïstiek de bonesetters te
bekritiseren. Zij doen belangrijk
werk met de kennis en middelen
die tot hun beschikking staan.
De hoge kosten en geringe
beschikbaarheid van moderne
gezondheidszorg zullen nog
lange tijd verhinderen dat alle
fractuurzorg in het ziekenhuis
(al of niet poliklinisch) zal plaatsvinden. Dat zal gerespecteerd
moeten worden door de artsen.
Aan de andere kant zullen de

9

bonesetters hun limitaties moeten inzien en erkennen opdat
bovenbeschreven onnodige
complicaties steeds minder
zullen voorkomen2.
Net als Ron Groenewegen hopen
wij dat door verbeterde training,
wederzijds respect en uitwisseling
van kennis de fractuur zorg in
Ghana zal verbeteren.
Referenties:

1. Groenwegen R. Bone setters, de gipsverbandmeesters in de ontwikkelingslanden. In dit verband, 2009;19:12-13.
2. Ariës MJH, Joosten H, Wegdam HHJ, van
der Geest S. Fracture treatment by
bonesetters in central Ghana: patients
explain their choices and experiences.
Trop Med Int Health 2007;12:564-574.

Dr. P. Kloen,
Afdeling orthopedie AMC,
Amsterdam
Dr. R.M. Bloem,
Afdeling orthopedie, Reinier de
Graaf Gasthuis, Delft.

in dit

Verband

Tineke Bouma, Brigit Habraken, Laura van Dreumel, Judith Bodewits

Gehoorbescherming voor de gipsverbandmeester:
Zin of Onzin?
Binnen instellingen lijkt er geen eenduidigheid te bestaan over bescherming van het gehoor van de
gipsverbandmeesters. Toch werken we met gereedschap wat veel lawaai produceert, zoals de oscillerende zaag.
Om duidelijkheid te creëren over de belastingsgraad en het effect hiervan op het gehoor van de gipsverbandmeesters
zijn we een praktijkonderzoek gestart met de volgende onderzoeksvraag; ‘Wat is het effect van de oscillerende
zaag (type Soutter cc522/29V) op het gehoor van de gipsverbandmeesters tijdens het zagen van polyester (BSN)
en/of glasfiber (3M) cast op een afstand van 1 en 3 meter van de zaag?’ Is er een reden tot actie?
Het onderzoek

Lawaaioverlast is een sluipend
gevaar. In het begin doet lawaaioverlast geen pijn en treedt er zeer
snel gewenning op. Lawaaidoof
wordt men zeer geleidelijk, maar
is onherstelbaar. In het begin van
onze opleiding werd dringend
geadviseerd om gehoorsbescherming te bestellen en deze consequent te dragen. Op onze werkplekken dacht men daar wisselend
over. Een duidelijk beleid is er niet.
Per instelling en per gipsverbandmeester is de mening betreffende
het dragen van gehoorbescherming verschillend en wordt
gehoorbescherming niet altijd
consequent gedragen. Om het
effect van lawaai op het gehoor
en de zin of onzin van gehoorbescherming op de gipskamer
nog eens nader te belichten zijn
we een onderzoek gestart in vier
verschillende ziekenhuizen: het
Medisch Centrum Leeuwarden,
Ziekenhuis Bernhoven Veghel/
Oss, het Medisch Centrum Haaglanden en het UMC Utrecht.
Er zijn geluidsmetingen verricht
tijdens het zagen met één oscillerende zaag en met twee zagen
tegelijk, op een afstand van één
en/of drie meter en met diverse
materialen die het meest gebruikt
worden. Alle gipsmeesters, van
onze locaties, hebben in het
kader van het onderzoek deelgenomen aan een individueel
audiogram. Door middel van dit
onderzoek is het gehoor getest en
zijn de geluidsniveaus van 1000
en 4000 Hertz belicht (de menselijke stem spreekt op een niveau
van 4000 Hertz). Iedere deelnemer
heeft ook een vragenlijst ingevuld.

Met behulp van deze lijst zijn
vragen gesteld over het dragen
van gehoorbescherming en het
beleid daarover vanuit de instelling. Hieruit blijkt dat ongeveer
50% van de ondervraagde gipsverbandmeesters gehoorbescherming draagt. Niemand wordt
verplicht om deze namens de
werkgever te dragen, men gebruikt ze uit eigen overweging.
Geluidsmetingen op de
werkvloer
Ten aanzien van de geluidsmetingen op de locaties kan er vastgesteld worden, dat we boven de
norm van 80dB(A) zitten tijdens
het uitvoeren van een zaagbehandeling. Deze waarde lijkt aan te
geven dat we in aanmerking
moeten komen voor gehoorbescherming. Ondanks dat de
metingen op dezelfde manier
zijn opgezet en uitgevoerd is het
geluidsniveau bij de ene instelling hoger dan bij de ander. Het
geluidsniveau valt wisselend binnen de norm of overschrijd deze.
Desondanks hebben we geprobeerd een aantal conclusies aan
de gemeten uitslagen te verbinden. De belangrijkste conclusies
zijn:
● Er lijkt geen significant verschil tussen het gebruik van
1 of 2 zagen bij de diverse
materialen.
● Er is geen significant verschil
in geluidsfrequentie tussen
het gebruik van glasfiber en
polyester materiaal.
● Mogelijk wordt het geluidsniveau ook verlaagd bij een
lager ingestelde zaagsnelheid
(12.000 oscillaties p.m. i.p.v.
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16.000 oscillaties p.m.) de
vraag is dan of de lagere snelheid met een toegenomen
duur een lagere belasting geeft.
Mede bepalende factoren
In de praktijk moeten we verder
kijken dan alleen de piekbelasting. De intensiteit van de geluidsbelasting als ook de tijdsduur van het geluidssignaal zijn
maatgevend voor de schade die
kan ontstaan aan het gehoor.
De ondervraagde gipsverbandmeesters geven bijna allemaal
aan minder dan één uur per dag
gebruik te maken van de oscillerende zaag. Dit pleit niet voor
een te verwachten kans op
gehoorbeschadiging omdat de
piek binnen de grens van één
uur per dag valt (zie fig.1). Hier
is echter door middel van dit
onderzoek nog geen sluitend
bewijs voor te leveren. Een piekbelasting betreft een momentopname. Om meer duidelijkheid
te creëren over de werkelijke
belasting zou men gedurende
drie dagen metingen moeten
verrichten. Met behulp van deze
uitslagen kan men een gemiddelde berekenen; een dagdosis.
De piekbelasting die optreedt
tijdens een zaaghandeling kan
ook nog per persoon verschillen.
Het geproduceerde geluid wordt
niet alleen bepaald door het
materiaal, dat doorgezaagd
wordt. De mate van druk, die
uitgeoefend wordt tijdens het
zagen, de ingestelde zaagsnelheid, de akoestiek in de ruimte,
de scherpte van het zaagblad en
de manier waarop iemand de

zaag vasthoudt bepaald mede
het geluidsniveau.¹ Rekening
houdend met deze punten kunnen we stellen dat de uitgevoerde
metingen niet voldoende zijn om
de vraagstelling voor iedere gipsverbandmeester volledig te beantwoorden. Er zouden individuele
metingen moeten worden verricht naar de piekbelasting en de
dagelijkse blootstelling aan deze
belasting.
Belasting verminderen
Ondanks dat de maximale dosis
per dag niet wordt overschreden
kan het geproduceerde lawaai tijdens het zagen wel als belastend
worden ervaren. Om dit te voorkomen zou men moeten beginnen bij het aanpakken van de
bron, bijvoorbeeld het onderhoud van de oscillerende zagen
en het scherp houden van de
zaagbladen. Een andere optie
voor de werkgever is het aanbieden van gehoorbescherming.
Gehoorbescherming brengt het
niveau van lawaai terug op veilig
niveau. Een demping tot een
niveau tussen de 75 en 80 decibel is meest optimaal voor een
werknemer, een lagere demping
moet vermeden worden. De twee
meest voorkomende vormen van
gehoorbescherming zijn;
● Oorkappen; deze kunnen tot
30 dB dempen.
● Otoplastieken (op maat
gemaakte bescherming); deze
kunnen tot 25 dB dempen.
Bij de gemeten belastingsgraad
(verwachte dagdosis) worden
geen eisen gesteld aan de werkgever om de werknemer beschermingsmaatregelen te verplichten >>
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Audiogram

Naar aanleiding van de afgenomen audiogrammen zijn er
meerdere gipsverbandmeesters
met een gehoorbeschadiging.
(zie fig. 2) In deze uitslagen is
rekening gehouden met de leeftijdsgebonden achteruitgang van
het gehoor. Of deze afwijkingen
het gevolg zijn van de werkzaamheden op de gipskamer is niet
met zekerheid vast te stellen,
maar een beroepsgerelateerde
achteruitgang van het gehoor is
niet uit te sluiten. Er zijn echter
maar twee gipsverbandmeesters
die onder de noemer van ‘lawaaidoof ’ vallen (definitie volgens
het ISO; " Iemand is lawaaidoof als hij gemiddeld over de
frequenties 500 Hz, 1000 Hz en
2000 Hz een gehoorverlies heeft
van 25 dB of meer."). Deze gipsverbandmeesters hebben in het
verleden echter regelmatig te
kampen gehad met doorgemaakte
pathologie van het middenoor.
Het lijkt dus niet in de veronderstelling dat deze lawaaidoofheid
geheel te wijten is aan hun werkzaamheden op de gipskamer.
Om meer inzicht te krijgen in
de mate van gehoorbeschadiging
bij gipsverbandmeesters en de
invloed van de dagelijkse werkzaamheden op het gehoor, kan
ook gedacht worden aan het
afnemen van een periodiek
audiogram. Om een gerichter
advies te geven over de frequentie
van periodieke onderzoeken zal
men eerst de gemiddelde belasting per dag in kaart moeten
brengen. Met de uitslagen van
deze periodieke onderzoeken en
een nulmeting aan het begin van
een dienstverband kun je later
concluderen in hoeverre aanwezige gehoorschade te wijten is
aan de werkzaamheden op de
gipskamer.

Conclusie

Wettelijke normen volgens de ARBO
89 dB(A)

Veilig gebied

Geluidsniveau

Zoals men kan lezen staan wij als
gipsverbandmeesters regelmatig
bloot aan lawaai; “geluid dat op
zodanig niveau is dat men met
een stemverheffing moet spreken”.
Met behulp van ons onderzoek
hebben we de piekbelastingen
waaraan we als gipsverbandmeesters bloot staan in kaart gebracht.
De norm die wettelijk is vastgesteld wordt regelmatig overschreden. Of deze pieken tot een
gehoorbeschadiging zullen leiden
valt te betwijfelen. Het zagen
met de oscillerende zaag is wel
een belastende handeling maar
rekening houdend met de tijdsduur zal deze waarschijnlijk geen
grote invloed hebben op ons
gehoor. Om een aanbeveling
te kunnen geven over de zin of
onzin van gehoorbescherming
voor de gipsverbandmeester zal
er dus per instelling en per individu een dagdosismeting moeten
worden verricht. Iedere werkgever is verplicht om een risicoinventarisatie en evaluatie te
maken. Met behulp van deze uitslagen en de wettelijke afspraken
beschreven door de ARBO kan
eventueel een beroep worden
gedaan op de werkgever. Bij een
dagdosis hoger dan 80 dB(A),
moet de werkgever passende
gehoorbeschermingsmiddelen
beschikbaar stellen. Als de dagdosis de waarde van 85 dB(A)
overschrijdt, moet je als werknemer deze middelen ook daadwerkelijk gebruiken. Toch is het
verstandig om gehoorbeschermers
te gebruiken bij elke gelegenheid
dat het geluidsniveau de schadegrens van 80 dB(A) overschrijdt.
Daarmee neemt zowel de werknemer als de werkgever het zekere
voor het onzekere en vermijdt
hij elk risico.² Preventie blijft
de beste oplossing voor gehoorbeschadigingen!
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Risico op
gehoorschade
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Verblijfsduur in uren.
Figuur 1: Maximale verblijfsduur in uren waarboven gehoorschade optreedt.

(volgens ARBO richtlijnen).

Leeftijdsgebonden
aanvaardbare
achteruitgang van
het gehoor t.g.v.
veroudering.
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oor

Audiogram 1000 HERTZ

dB(A)

en aan te bieden. Toch denken
we, gezien de pieken, dat het
belangrijk is dat de werkgever
zijn werknemers in staat stelt
om gehoorsbescherming aan te
schaffen.
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Figuur 2: Uitslag audiogram 1000 Hertz (bij één van de vier instellingen).

Tineke Bouma,
Gipsverbandmeester
Medisch Centrum
Leeuwarden.
Brigit Habraken,
Gipsverbandmeester
Ziekenhuis Bernhoven
Veghel/ Oss.
Laura van Dreumel,
Gipsverbandmeester
Medisch Centrum
Haaglanden.
Judith Bodewits,
Gipsverbandmeester
Ziekenhuis Enschede.
Bron

1 Praktijkonderzoek
‘Gehoorbescherming voor de
gipsverbandmeester Zin of Onzin’
in het kader van de opleiding tot
gipsverbandmeester (LOG 2008)
2 Fabrikant ‘de Soutter gipszagen’
3 ARBO wetgeving ten aanzien van
gehoorbescherming.
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Dr. E.J. Uitterlinden

Glucosamine in Osteoarthritis.
Effects on Articular Joint Tissues.
Artrose, in de volksmond ook wel ‘kraakbeenslijtage’ genoemd, zal in een vergrijzende bevolking een wereldwijd
probleem vormen. De term ‘kraakbeenslijtage’ is feitelijk onjuist. Dit impliceert namelijk dat het kraakbeen
door het gebruik simpelweg zou slijten, terwijl artrose een veel complexer ziektebeeld is. Behalve het kraakbeen
zijn bij artrose ook het onderliggende bot en het slijmvlies van het gewricht, het zogenaamde synovium, aangedaan.
De behandelingsmodaliteiten bij artrose bestaan tot nu toe uit het bestrijden van de symptomen door het gebruik
van medicijnen of het volgen van oefenprogramma’s. Indien dit onvoldoende effect op de klachten heeft, is de
laatste mogelijkheid om de pijn te verminderen en de beweeglijkheid te behouden, het vervangen van een versleten
gewricht door een kunstgewricht, een zogenaamde endoprothese. Middelen om het beloop van het ziekteproces
van artrose te beïnvloeden zijn niet voorhanden. In het begin van de 21ste eeuw verschenen publicaties dat
glucosamine, een lichaamseigen stof die als voedingssupplement verkrijgbaar is, mogelijk wel positieve effecten
zou hebben op het beloop van artrose bij patiënten.
Sommige onderzoekers beweren
dat glucosamine effectief is, omdat
het direct als bouwstof voor de
extracellulaire matrix van kraakbeen gebruikt kan worden. In de
literatuur zijn voor deze theorie
zowel bewijzen vóór als tegen
terug te vinden. Andere onderzoekers beweren dat glucosamine
interfereert met de enzymatische
extracellulaire matrix afbraak en
op die manier zijn effect sorteert.
Inmiddels wordt glucosamine
door miljoenen patiënten met
artrose dagelijks gebruikt. Het
doel van dit proefschrift is meer
inzicht te verkrijgen in het werkingsmechanisme van glucosamine bij artrose. Dit is enerzijds
gedaan met kweekexperimenten
met de diverse weefsels waaruit een
gewricht is opgebouwd en anderzijds met onderzoek bij patiënten
met artrose van de heup.
Laboratoriumonderzoeken

Experimenten met humaan
kraakbeen
Kraakbeen afkomstig van patiënten die een totale knieprothese
kregen wegens artrose werd in
het laboratorium gekweekt met
glucosamine. Hierbij werd de
activatie van anabole en catabole
processen in het kraakbeen bestudeerd. Toevoeging van glucosamine leidde tot een significante
remming van processen betrokken bij de afbraak, maar ook de
aanmaak, van kraakbeen.

Op basis van de bevinding in dit
weefselkweekmodel met kraakbeen afkomstig van mensen met
artrose van de knie, werd geconcludeerd dat glucosamine in staat
lijkt om de afbraak van kraakbeen
af te remmen. Echter, omdat er
ook een verlaging van de aanmaak
van nieuw kraakbeen was, is het
niet waarschijnlijk dat glucosamine voor herstel van reeds beschadigd kraakbeen kan zorgen.
Kweekmodel met
runderkraakbeen
Om het werkingsmechanisme
van glucosamine verder te ontrafelen is gebruik gemaakt van
een kweekmodel met kraakbeencellen van kalveren die gezaaid
werden in een driedimensionale
matrix. Hiervoor werd gebruik
gemaakt van alginaat waarvan
bollen gevormd werden. Deze
bollen met kraakbeencellen werden vervolgens in kweek gebracht,
waarna er op verschillende tijdstippen glucosamine aan werd
toegevoegd. In deze experimenten werd bestudeerd wat de invloed is van de metabole toestand
van een kraakbeencel op de effecten van het toevoegen van glucosamine. Allereerst werd onderzocht
wat het effect van glucosamine is
op kraakbeencellen, die in een
situatie verkeren van balans tussen
kraakbeen aanmaak en afbraak.
Globaal werd hierbij geen effect
op de totale hoeveelheid kraak12

been gevonden. In een hoofdzakelijk anabole situatie, dus waar
het kraakbeen nog opgebouwd
moest worden, werd gezien dat
glucosamine toevoeging er voor
zorgt dat de hoeveelheid kraakbeen significant kleiner wordt
ten opzichte van de controle conditie. Om een katabole situatie
te creëren werd gebruik gemaakt
van een model waarbij een ontstekingsfactor (interleukine-1β)
werd toegevoegd. Het katabole
effect van interleukine-1β (vermindering van de hoeveelheid
kraakbeen) werd voorkomen
door een voorbehandeling van
de kraakbeencel-alginaatbollen
met glucosamine. Om de relatie
tussen glucose en glucosamine
concentratie te onderzoeken
werd ook nog een experiment
uitgevoerd met oplopende glucose concentraties bij gelijkblijvende glucosamine concentraties.
De verminderde kraakbeen hoeveelheid ten gevolge van glucosamine toevoeging in de anabole
situatie werd teniet gedaan door
hogere glucose concentraties.
Op basis van deze experimenten
werd geconcludeerd dat glucosamine zowel anabole als katabole
processen in kraakbeen kan remmen. De basis hiervan zou mogelijk kunnen liggen in een interactie met het glucosemetabolisme,
omdat de door glucosamine veroorzaakte effecten afnamen bij een
toegenomen glucose concentratie.

Experimenten met humaan
synovium
Aangezien kraakbeen geen zenuwuiteinden bevat kunnen de effecten van glucosamine, die in de
literatuur beschreven zijn op
pijn, niet verklaard worden op
basis van effecten op kraakbeen.
Eerder is al wel beschreven dat
injecties met hyaluronzuur in
het kniegewricht leidden tot
pijnvermindering bij patiënten
met artrose. Voor de vorming
van hyaluronzuur is glucosamine
nodig als één van de bestanddelen van deze stof. Hyaluronzuur
wordt in een gewricht gevormd
door het synovium. In een synoviumweefselkweekmodel werd
onderzocht of toevoeging van
glucosamine leidt tot een verhoging van de hyaluronzuur concentratie. Het synoviumweefsel
werd geoogst tijdens totale knieprothese operaties wegens artrose.
Vervolgens werden deze stukjes
weefsel in kweek gebracht en
werd glucosamine toegevoegd.
In het kweekmedium werd de
totale hoeveelheid hyaluronzuur
gemeten. Toevoeging van Glucosamine liet een significante toename in hoeveelheid hyaluronzuur
zien (2-4 maal) in vergelijking
met de controle conditie. Ook
glucose had een effect op de
hyaluronzuur productie echter
alleen bij hoge concentratie. De
data van deze studie suggereren
dat het pijnverminderende effect
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toegeschreven aan glucosamine
verklaard zou kunnen worden
door een toegenomen hoeveelheid hyaluronzuur.
Patiëntonderzoeken
In samenwerking met de afdeling
huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC te Rotterdam werd ook
onderzoek gedaan naar de effecten van glucosamine bij patiënten met heupartrose. Zo worden
de resultaten beschreven van een
subgroep analyse van een cohort
van 222 patiënten uit de huisartspraktijk met heupartrose die voldeden aan de criteria van het American College of Rheumatology.
Deze patiënten gebruikten gedurende een periode van twee jaar
eenmaal daags oraal 1500 mg
glucosamine of placebo.
De vooraf gedefinieerde subgroepen waren gebaseerd op
type artrose (gelokaliseerd alleen
in de heup of gegeneraliseerd,
dus in meerdere gewrichten) en
op radiologisch ernst. Tevens
werd additionele exploratieve
subgroep analyse verricht naar
groepen op basis van mate van
artrose bij het begin van de studie, de aanwezigheid van knie
artrose aan het begin van de studie, pijnniveau en gebruik van
pijnmedicatie. Na twee jaar werd
in de vooraf gedefinieerde subgroepen geen verschil gevonden
tussen glucosamine en placebo
voor de primaire uitkomstmaten
pijn, functie (gemeten met de
Western Ontario and McMaster
Universities osteoarthritis index)
en gewrichtspleet versmalling
(als radiologische maat voor de
toename van artrose). Ook in
de additionele exploratieve subgroep analyse werd geen verschil
gevonden tussen glucosamine en
placebo. De conclusie was derhalve
dat glucosamine niet significant
beter was dan placebo in het verminderen van de symptomen en
progressie van heupartrose in deze
subgroepen.
Om de laboratoriumonderzoeken
en de patiëntstudies te combineren, werd in de laatste studie van

het proefschrift onderzocht of
het mogelijk is om effecten op
activatie van anabole en katabole
processen te meten in kraakbeen
en bot in patiënten. Dit werd
gedaan door de heupkoppen
van patiënten met artrose van
de heup te onderzoeken op het
moment dat zij geopereerd werden voor een totale heupprothese.
In de preoperatieve periode
gebruikten deze patiënten of
glucosamine of placebo. Er werd
wel enige indicatie gevonden van
een effect van glucosamine ten
opzichte van placebo op de activatie van anabole en katabole
processen, maar groot was dit
niet. Tevens werd in deze studie
het nog resterende kraakbeen van
de heupkoppen gebruikt voor
kweekexperimenten, waarin toevoeging van glucosamine vergeleken werd met een controle conditie. In deze kweekexperimenten
waren er indicaties dat er minder
kraakbeen werd aangemaakt onder
invloed van glucosamine.
Bij nadere analyse lijkt dit effect
met name duidelijk naar voren te
komen bij de kraakbeensamples
afkomstig van de patiënten die
preoperatief glucosamine gebruikt
hadden. Het lijkt dus dat glucosamine in patiënten het kraakbeen mogelijk beïnvloedt, waardoor het kraakbeen in kweekexperimenten gevoeliger is voor
de toevoeging van glucosamine.
Dit laatste is iets waar, bij de
planning van toekomstige
experimenten met humaan
kraakbeen, wellicht rekening
mee moet worden gehouden.

Proefschrift Dr. E.J. Uitterlinden,

promotiedatum 17 februari 2010,
Erasmus Universteit Rotterdam

Titel: Glucosamine in Osteoarthritis.
Effects on Articular Joint Tissues.
Begeleiders:

prof. dr. J.A.N. Verhaar,

prof. dr. ir. H.Weinans en
dr. G.J.V.M. van Osch

In onderzoeken bij patiënten
met artrose van de heup zijn deze
effecten van glucosamine echter
niet terug te vinden. Mogelijk
dat de tegenstrijdige bevindingen
tussen laboratorium en kliniek in
dit proefschrift te verklaren zijn
door relatief hoge dosis glucosamine die gebruikt is in de kweekexperimenten. Een andere mogelijke oorzaak kan zijn het verschil
in oorsprong van het kraakbeen
dat gebruikt werd voor de
kweekexperimenten (knie) en de
patiëntenstudies (heup). Ook
patiëntafhankelijke gevoeligheid
voor glucosamine kan een rol
gespeeld hebben in de effecten
van glucosamine op de verschillende onderzochte weefsels.

Conclusies
In kweekexperimenten in het
laboratorium is glucosamine
in staat kraakbeen te beschermen
tegen afbraak. Daarnaast zorgt
glucosamine in synovium voor
een toename van de hoeveelheid
hyaluronzuur, dat een belangrijke
rol speelt bij de smering en de
homeostase van onze gewrichten.
Op basis van onze kweekexperimenten verwachten we geen herstel van reeds beschadigd kraakbeen.

Dr. Elian Uitterlinden,
Orthopaedisch chirurg i.o.
Erasmus MC Rotterdam
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
010-7034686
e.uitterlinden@erasmusmc.nl
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Teenplateau: nodig of overbodig?
De term Jones fractuur horen wij niet dagelijks. Toch is het een fractuur waar veel discussie over bestaat.
Uiteindelijk wordt er een beslissing genomen waarvan men eigenlijk niet weet of het de juiste is. De patiënt
wordt behandeld aan de hand van de ‘kliniek’. Hoe het geïmmobiliseerd wordt, maakt de arts niet zoveel uit,
als het maar een onderbeengips is waarbij het os metatarsale vijf volledig wordt geïmmobiliseerd. Of dat nou
wel of niet met een teenplateau wordt gedaan hangt van de ervaringen van de gipsverbandmeester af.
De Jones fractuur

In de praktijk blijkt dat veel fracturen aan de basis van het os metatarsale vijf een Jones fractuur worden
genoemd maar dit vaak niet zijn.
De definitie volgens Stewart is
als volgt: een echte Jones fractuur
is een transversaal verlopende
fractuur op de overgang van de
metafyse en de diafyse, zonder
verlenging distaal naar het gewricht van de vierde en vijfde
straal. De fracturen beginnen in
het algemeen lateraal in het meer
distale gedeelte van de tuberositas en verlengen transversaal of
oblique naar de mediale cortex,
waar het os metatarsale vijf beweegt met het os metatarsale
vier. Het ongevalmechanisme
wordt aangenomen als een sterke
adductiekracht op de voorvoet
met de enkel in plantairflexie.
Door de kracht die wordt uitgeoefend op het distale deel van
het os metatarsale vijf, ontstaat
een enorme buigkracht, waardoor het bot breekt op de metafyse en de proximale diafyse.
Metatarsale fracturen kunnen
veroorzaakt worden door direct
Torg classificatie
Type I

Type II, delayed

Type III Non union

of indirect inwerkend geweld.
Onder direct inwerkend geweld
wordt verstaan wanneer er een
zwaar voorwerp op de voet valt.
Indirect kan een pivoteer beweging zijn zoals boven beschreven
staat. De indirecte fracturen zijn
gesplitst in twee categorieën,
namelijk de acute fracturen en
stressfracturen. Stressfracturen
worden beschreven bij herhaalde
krachten die worden uitgeoefend
op de botten, zoals voorkomt bij
atleten en balletdansers. In 1902
heeft Sir. Robert Jones (fig.1)
dit fractuurtype voor het eerst
beschreven bij zichzelf als gevolg
van een trauma tijdens dansen.
De beschrijving van het ongevalmechanisme was: “Treading on
the outer side of his foot with his
heel at the moment being off the
ground”1. Sindsdien zijn er veel
publicaties verschenen over dit
type fractuur, vooral omdat de
genezing niet altijd goed verloopt.
Om een beeld te krijgen van
deze fractuur volgen hieronder
classificaties en een beschrijving
van de anatomie.

fig.1

fig.3

Classificaties

Er worden in de literatuur verschillende classificatiesystemen
genoemd. Wij beschrijven hier
de twee meest voorkomende
classificaties. Torg Indeling volgens Torg2 voor fracturen van de
proximale vijfde straal binnen
anderhalve centimeter van de
tuberositas.

fig.2

Radiologische kenmerken
Geen intramedullaire sclerose, de fractuurlijn is scherp en er is
geen verwijding zichtbaar. Er is minimale corticale hypertrofie en
minimaal bewijs voor een periostale reactie van chronische stress.
Fractuurlijn die beide cortexen betreft met bijkomende periostale
botvorming. Het betreft een verwijde fractuurlijn als gevolg van
botresorptie. Er is bewijs voor intramedullaire sclerose.
Wijde fractuurlijn, periostaal nieuw bot. Complete opvulling van
het medullaire kanaal van de fractuur met sclerotisch bot.

Dameron en Quill
Een andere indeling is die van Dameron en Quill3 zij delen de fracturen van de vijfde straal
in drie zones in, te weten (zie fig. 2);
Zone I
Tuberositas avulsie fractuur
Zone II
Metafyse – diafyse overgangsfractuur
Zone III
Proximale schacht stressfractuur
Deze indeling is gemaakt omdat zij de term Jones fractuur niet specifiek genoeg vinden en
dat die term te weinig onderscheid maakt in de regio waarin de fractuur zich bevindt.
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Anatomie (fig. 3)
Het vijfde metatarsale bot bestaat
uit de basis, diafyse, nek en hoofd.
De basis van de metafyse beweegt
proximaal met het os cuboïd en
mediaal met het vierde os metatarsale. Dorsaal en plantair is het
verbonden met ligamenten tussen
cuboïd en os metatarsale.
Daarnaast zijn er intermetatarsale ligamenten tussen os metatarsale vier en vijf. De insertie
van de musculus peroneus brevis
vindt plaats aan de dorsolaterale
zijde van het tuberositas. Distaal
van de tuberositas is de insertie
van de peroneus tertiuspees aan
de dorsale zijde van de diafyse.
Een laterale band van de plantaire aponeurose insereert aan
het topje van de tuberositas.
Hiermee is de tuberositas verbonden met de calcaneus. De
origo van de flexor digiti minimi
brevis van de kleine teen is gelegen aan het plantaire deel van de
basis van het os metatarsale vijf.
Verder zijn zowel dorsaal als plantair de interosseus musculatuur
verbonden met de diafyse van dit
botstuk. Bloedvoorziening is van
belang voor een goede genezing.
Voor het os metatarsale zijn er
drie bloedvoorzieningen beschreven. De nutriëntslagader, de
metafyse-slagader en de periostale slagaders. De “nutriënt”
slagader die het botstuk mediaal
binnen komt van het middelste
één- derde gedeelte van de dia-
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fyse en eindigt in lineaire takjes
distaal en proximaal van de diafyse. De metafyse slagaders ontstaan vanuit de omliggende weke
delen en komen binnen in de
metafyse en zorgen voor een
bloedcirculatie in de metafyse.
Vanwege een waterscheiding
tussen bovengenoemde slagaders
is de distributie van het bloed
matig en dat correspondeert met
de regio waarin de botgenezing
als klinisch matig wordt beschreven. De behandeling van dit type
letsel gebeurt zowel op conservatieve wijze als operatieve wijze.
Er zijn onderzoeken die aangeven dat operatieve behandeling
de beste resultaten opleveren
(Osteosynthese ter fixatie van
de basis van os metatarsale vijf ),
maar ook conservatieve behandeling met gips dat niet belast mag
worden. De immobilisatieduur
varieert van zes tot acht weken.
Scott4 geeft aan dat fracturen van
type I en II gebaseerd op de Torg
classificatie conservatief kunnen
worden behandeld en alle gedisloceerde fracturen en type III
fracturen operatief moeten worden behandeld. De conservatieve
behandeling bestaat dan uit een
onderbeengips dat niet belast
mag worden voor de duur van
zes tot acht weken.
Onderzoeksresultaten
Er wordt in Nederland op verschillende manieren een circulair
onderbeen loopgips ( COBLG)
aangelegd bij patiënten met een
basis metatarsale V fractuur, type
Jones. Namelijk met of zonder
teenplateau. Er zijn daarnaast
ook nog verschillen in materiaalkeuze binnen deze behandeling.
Kortom: er zijn individuele verschillen en verschillen per instelling. Waarschijnlijk zijn er vele
redenen om een keuze te maken.
in de literatuur is geen evidentie
te vinden waaruit onomstotelijk
blijkt dat de ene manier te verkiezen is boven de andere. Er zijn
wel beschrijvingen voor het aanleggen van gips met een teenplateau. Omdat het voor ons niet
duidelijk is wat de overwegingen

zijn, willen wij door middel
van een onderzoek achterhalen
waarom de gipsverbandmeesters in Nederland kiezen voor
COBLG met of zonder teenplateau, bij dit type fractuur.
Om nogmaals duidelijk te
maken waar het onderzoek
over gaat volgt hier de vraag-,
probleem- en doelstelling.
Vraagstelling:
Kunnen wij door middel van
diepte-interviews in diverse ziekenhuizen helder krijgen of een
teenplateau bij een fractuur van
de basis van het os metatarsale vijf
(type Jones) nodig of overbodig
is voor de fractuurgenezing.
Probleemstelling:
Is een teenplateau nodig of overbodig bij de genezing van patiënten met een metatarsale vijf fractuur type Jones?
Doelstelling:
Helderheid krijgen in de afweging die gipsverbandmeesters
maken bij het aanleggen van
een circulair onderbeen loopgips
(COBLG) met of zonder teenplateau bij een patiënt met een
Jones fractuur.
Totstandkoming van de
interviewvragen
De interviewvragen zijn gezamenlijk tot stand gekomen. Er
zijn een aantal algemene vragen
en een aantal specifieke vakinhoudelijke vragen gesteld. Het
zijn concrete vragen waarmee
je kunt doorvragen en aan de
andere kant het interview niet
te lang maakt. We hebben afgesproken dat er per onderzoeker,
in twee verschillende ziekenhuizen, gipsverbandmeesters geïnterviewd worden.
Gezamenlijke conclusie
Uit de interviews die wij gedaan
hebben, blijkt dat er bij de Jones
fracturen geïmmobiliseerd wordt
door middel van een COBLG
met- en zonder teenplateau.
Er wordt meer gekozen voor een
teenplateau dan zonder, alleen is

de overweging dit te doen afhankelijk van het ziekenhuis/ gipskamer, beleid en de persoonlijke
voorkeur en ervaring van de gipsverbandmeester. Classificatiesystemen worden vrijwel niet
toegepast, waardoor er soms
onduidelijkheid ontstaat of de
fractuur wel of niet een Jones
fractuur is. De immobilisatieduur is bij vrijwel alle geïnterviewden gemiddeld zes weken.
Het gips mag in veel gevallen
belast worden, afhankelijk van
diastase op een röntgenfoto,
pijn en comorbiditeit. Dit is
opmerkelijk omdat in de literatuur vaak wordt aangegeven
om dit type fractuur onbelast te
behandelen. Vertraagde genezing
wordt wel gezien, maar exacte
cijfers hierover ontbreken. Bij de
geïnterviewde personen lijkt dit
niet vaak voor te komen. Het is
niet duidelijk vast te stellen of de
invloed van het al dan niet geven
van een COBLG met een teenplateau van invloed is op de fractuurgenezing. Naar aanleiding
van de bovengenoemde resultaten kwamen er bij ons een aantal
vragen naar boven die verder
onderzoek behoeven. Dit kan
enerzijds door een literatuuronderzoek en anderzijds door
een praktijkonderzoek.
De vragen hebben wij als volgt
omschreven.
● Verschil in immobilisatie
Nederland en Verenigde
Staten -> meer röntgendiagnostiek dan functionele
beoordeling?
● Wat is het effect op de fractuurgenezing; belast versus
onbelast
● Wat is de wijze van immobiliseren: in de gehanteerde
onderzoeken staat de wijze niet
expliciet beschreven, evenmin
een loopzool voorziening.
Aanbeveling
Op de vraag of een teenplateau
nodig of overbodig is hebben
wij geen duidelijk antwoord
gekregen. Er zal verder onderzoek gedaan moet worden tussen
het type gips dat wordt aangelegd
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en een eventueel vertraagde fractuur genezing als gevolg daarvan.
Dit kan door middel van dubbelblind onderzoek gedurende een
aantal maanden/jaren. Dan zal er
wellicht een duidelijk antwoord
gegeven kunnen worden of een
teenplateau nodig of overbodig
is bij een Jones fractuur.
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René van der Lugt

Fractuur van het Os Trigonum
Het os trigonum is een accessoire botje en is gelegen aan de processus posterior van de talus. Hyperplantairflectie
van de enkel is het ongevalmechanisme waarbij het os trigonum wordt samengeperst tussen het posterieure deel van
de tibia en de tuber calcaneus. Radiografisch kan de fractuur worden verward met fracturen van het posterieure
gedeelte van de talus. Een CT kan dan uitsluitsel geven. Over het algemeen wordt conservatieve behandeling het
meest toegepast. Aan de hand van een casus worden de klinische verschijnselen en behandeling van een os trigonum
fractuur beschreven.
Ziektegeschiedenis

Een 21- jarige man wordt op de
Spoedeisende Hulp gezien. Hij is
de avond tevoren bij de voetbaltraining door zijn enkel gegaan
waarbij er sprake was van hyperplantairflexie van de enkel. Er
trad onmiddellijk pijn op aan de
posterieure zijde van de mediale
malleolus waarbij patiënt niet
meer in staat was de enkel te
belasten.
Bij lichamelijk onderzoek wordt
een minimaal hematoom aan de
posterieure zijde van de mediale
malleolus gezien. Rondom de
mediale malleolus is er drukpijn,
geen zwelling en de schuifladetest is negatief.
Diagnose

Een röntgenfoto (fig. 1) laat een
fractuur zien van het os trigonum.
Besloten wordt tot het aanleggen
van een semi- rigide enkel verband
(2 x 3 weken) met een verstevigingstrook om plantairflexie te
voorkomen. De patiënt wordt
6 weken na het ongeval op de
polikliniek gezien. De enkel is
slank en de patiënt geeft geen
drukpijn meer aan in het achterste compartiment van de enkel.
Na dit poli bezoek heeft patient
de looptraining hervat en voetbalt ondertussen weer zonder
beperkingen.
Discussie

In de embryonale fase worden
beenderen aangelegd vanuit
botkernen. Op sommige plaatsen van het lichaam vindt men
frequent een losliggend botje
vlak tegen een ander bot wat
ontstaan is uit een kleinere
“accessoire” botkern naast

een normale botkern. In de voet
komt dit regelmatig voor aan de
processus posterior van de talus.
Dit botje wordt “os trigonum”
genoemd vanwege zijn vorm.
Het werd voor het eerst beschreven door de Duitse anatoom en
chirurg Rosenmüller in 1804.
Het os trigonum verschijnt tussen het 8-ste en 11-de levensjaar
als een secundair centrum van
verbening en fuseert gewoonlijk
met de talus. Wanneer het van de
talus gescheiden blijft vormt het
een apart bot: het os trigonum.
Het komt voor bij 2,5 % tot
14 % van de bevolking.
Een os trigonum geeft soms pijnklachten en zwelling en kan leiden
tot het “os trigonum syndroom”.
Als gevolg van geforceerde plantairflexie van de voet (impingement/nutcracker injury) kunnen
degeneratieve veranderingen van
bot en omliggend kraakbeen leiden tot klachten van het omliggend weefsel zoals ontstekingen.
Dit treedt vooral op bij atleten,
voetballers en balletdansers.
Diagnose en behandeling

De aanwezigheid van het os
trigonum is met een gewone
röntgenfoto vast te stellen.
Een CT is soms noodzakelijk
om het verschil te maken met
een fractuur van de talus of het
os trigonum. Behandeling van
de klachten bij een os trigonum
syndroom kan bestaan uit bewegingsbeperking, het aanbrengen
van een gipsverband of ontstekingsremmende medicatie.
Lokale injectie met steroïden
wordt afgeraden in verband met
de nabijheid van de achillespees.
Bij uitblijven van enig resultaat
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Fig 1: Fractuur van het os trigonum

van deze conservatieve maatregelen na een minimumperiode van
drie maanden kan overgegaan
worden op chirurgische verwijdering van het accessoire botje.
Excisie van het botje geeft meestal
een goed resultaat. Fracturen van
het os trigonum worden gewoonlijk behandeld met een onderbeenloopgips gedurende 6 weken en
genezen zonder problemen.
Fracturen van het os trigonum
zijn zeldzaam. Er zijn slechts vier
artikelen over dit onderwerp
gevonden:
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“Uit de oude doos”
“Professor” Bronsgeest werd hij genoemd, en was in de oorlogsjaren, gipsmeester in de heelkundige kliniek
van het Academisch ziekenhuis in Leiden. Gedurende de morgenpolikliniek stond hij, een indrukwekkende
grijs-witte man, geleund tegen het kozijn bij de ramen te wachten om gips af te nemen, röntgenfoto’s te maken
en te ontwikkelen ofwel nieuw gips aan te leggen.
De patiënten werden gezien en behandeld door de jongste assistenten. Bij de meeste patiënten wekte deze arts-assistenten toch
niet dat vertrouwen op waarvoor zij naar de stad Leiden en het
academisch ziekenhuis waren gekomen. Zij wezen dan schuchter
in de richting van gipsmeester Bronsgeest en vroegen of de professor ook niet even naar hen kon kijken. Met een aardig toneelspelletje was de Professor altijd bereid om ook even een blik te
werpen op de röntgenfoto en de diagnose te bevestigen.
Mocht de professor het niet met de assistent eens zijn dan
werd in onverstaanbare medische terminologie binnensmonds
gemompeld dat dit toch wel een letsel was waarbij het verstandig
was even met zijn supervisor te overleggen als de jongste bediende
heelhuids door de overdracht wilde komen.
Zoals in de Gouden eeuw kunstschilders leerlingen hadden,
zo was het ook hier. De gipsmeester had een leerling genaamd
Henk Hasselbach, die behalve het gipsen en het foto’s maken
ook de andere karweitjes zoals het verzorgen van de proefdieren
en ook het maken van gipszwachtels moest leren. Het laatste, de
meest onaangename bezigheid, werd hem dus het eerst geleerd.
De leerlingen van de meester-schilders leerden ook eerst het
maken van de verven en werden daar lang mee bezig gehouden.

De gipszwachtels werden op zolder gemaakt. Met de lift omhoog
in het oude gebouw naar de bovenste verdieping, de lange gang
af en aan het einde rechts was, boven de ziekenzalen, een deel
van de zolder afgeschermd. Hier maakte Henk gipszwachtels.
Eerst een oud wit uniform aantrekken, je hoofd inpakken als
bescherming tegen kalk in de longen en dan een brede rol hydrofiel op de vloer uitrollen. Daar overheen uit een papieren zak een
laag afschuwelijk stuivend gips strooien door een zeef. Dan weer
een laag hydrofiel en weer gips enz. enz. Tot slot werd het geheel
opgerold en met een mes op de gewenste afmeting afgesneden.
De bewerking werd beëindigd met het in papier inpakken van de
zwachtels. Hier bleef je als leerling mee bezig totdat er voldoende
zwachtels waren om de week mee door te komen.
Tegen het einde van de oorlog werd het gips schaarser en de kwaliteit slechter. Op een gegeven dag moest een gipscorset bij een
man met een lendenwervel fractuur worden aangelegd. Op de
gipskamer, werd de patiënt tussen twee keukentafels gelegd, in
buikligging, steunend op hoofd en handen boven, en onder op
de dijbenen. Daar werd zo snel mogelijk een gipscorset omheen
gedraaid. Het liggen in deze houding is zeer onaangenaam en
zeker met een pijnlijke wervelfractuur. Toen er voldoende van
dit ietwat grijze gips omheen gedraaid was, Henk had als leerling
gipsmeester zelf de extra brede zwachtels gemaakt, werd na enig
wachten het gips niet hard. De patiënt werd ten einde raad toch
maar in zijn bed gelegd maar ook de volgende dag was er nog
geen teken van uitharding opgetreden. Enig speurwerk van
Henk bracht uiteindelijk aan het licht dat het magazijn hem
voor het maken van gipszwachtels geen zak gips maar een zak
Vim had geleverd! Moraal van dit verhaal:
Anno 2010 zijn er nog steeds zaken onveranderd gebleven op
de gipskamer.
● De gipsmeester staat nog steeds de verrichtingen van de
assistenten gade te slaan en grijpt in waar nodig.
● De leerlingen beginnen eerst met het doen van de minder
leuke klusjes.
● Van reflectieverslagen had niemand nog gehoord.
● Het gipsen van een wervelfractuur in durchhang is nog steeds
erg Spartaans.
● Vim is de voorloper van softcast.
● De inkoop afdeling van een ziekenhuis wordt niet gehinderd
door enige kennis van materialen.
Literatuur

Liber Amicorum, ter gelegenheid van het afscheid van Henk Hasselbach,
medewerker heelkundige kliniek 12 mei 1930 -31 december 1980.
“Over gipszwachtels”: Dr. J. Paré

Ron Groenewegen,
Hoofd Gipskamer LUMC
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www.gipsverbandmeester.com
Willie van der Sanden, gipsverbandmeester in het st. Anna ziekenhuis te Geldrop, heeft een eigen website gebouwd waarop
veel informatie staat rondom ons mooie ambacht: www.gipsverbandmeester.com. De informatie gaat over zijn werkzaamheden:
informatie van en voor collega gipsverbandmeesters, spreekbeurten van en voor scholieren. Foto's van bekende Nederlanders,
die bij hem op de gipskamer behandeld zijn, verfraaien de site.

Evaluatie van de training
” Werkbegeleiding en coaching voor gipsverbandmeesters”
De afgelopen jaren is er door de opleidingscommissie van de VGN
een training georganiseerd met het centrale thema, werkbegeleiding.
De functie van werkbegeleider voor de opleiding tot gipsverbandmeester is geen omschreven functie. Vaak is het vanzelfsprekend dat
de gipsverbandmeester die iemand opleidt vanzelfsprekend de werkbegeleider.
De huidige opleidingsmethodieken staat voor de meeste gipsverbandmeesters ver van de praktijk af en hebben dan ook weinig continuïteit
in het begeleidingsproces. Zoals ik het doe is het jarenlang goed
gegaan en op deze manier zijn er zeer goede gipsverbandmeesters
opgeleid. Maar de tijden veranderen. Vanuit onderwijskundig oogpunt ligt de verantwoordelijkheid bij de leerling en deze dient hierin
begeleiding te krijgen waarbinnen hij/zij zijn/haar eigen handelen
constant evalueert en zo nodig bijstelt. Met dit uitgangspunt zijn
we aan de trainingen begonnen.
Onder de deskundige begeleiding van Arjen Bakker werd er allereerst
een inventarisatie gemaakt hoe de gipsverbandmeester begeleiding
ziet. Hierin kwam duidelijk naar voren dat het moeilijk wordt gevonden om de leerling los te laten, hij ziet zich meer als adviseur en
beoordelaar die vanuit zijn eigen referentiekader de leerling met raad
en daad bijstaat. Waar de meeste mee te kampen hebben is “ik kan
het toch niet los laten, wat als het gips niet goed wordt aangelegd?”
Dit zijn natuurlijk dilemma’s waar de gipsverbandmeester mee te
kampen krijgt maar toch is het belangrijk om de leerling de ruimte
en het vertrouwen te geven. Men mag de leerwaarde van fouten niet
onderschatten. De trainer werkte veel met metaforen die duidelijk
moesten maken dat als je altijd voor blijft doen men het nooit leert.
Wat als een rode draad door deze training liep, was dat het zo moet
zijn dat de leerling meer leert dan alleen de vaardigheid. Als doeners
hebben we snel de neiging om te zeggen “het is een praktisch vak,
ik werk graag met mijn handen”. Dit is niet voldoende. Zoals in het
beroepsdeelprofiel beschreven staat is de gipsverbandmeester een zelfstandig werkende beroepsbeoefenaar, die zonder directe aanwijzingen
gedifferentieerde zorg verleent. Vanuit deze optiek zal dan ook een
professionele begeleiding dienen plaats te vinden.
Wat zeer positief aan deze dagen was dat iedereen een open leerhouding
had. De trainer was soms confronterend naar de deelnemers toe, maar
deze namen de feedback van harte aan.
Evaluerend kan ik zeggen dat de training een waardevol moment is in
het traject van opleiden. Het zou goed zijn als het een vast onderdeel
wordt in het opleidingprogramma van de VGN en aangezien het
bestuur een groot deel van de kosten voor zijn rekening heeft genomen,
laat dit zien dat ook het bestuur het belang hiervan inziet.Ook Arjen
Bakker van het trainingsbureau “TAIM “ evalueerde deze training en
schreef hierover het volgende:
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Beste Professional,
Een aantal van jullie hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan
een training die gericht was op werkbegeleiding. Tijdens de gesprekken in deze training viel het mij op dat jullie zeer gedreven met het
vak bezig zijn en er vol enthousiasme over kunnen praten. Stuk voor
stuk professionals die het liefst de handen uit de mouwen steken en
aan het “gipsen” zijn. Wat mij ook opviel, en daar ben ik van
geschrokken, was dat er ieder jaar nieuwe leerlingen afhaken tijdens
of na het eerste opleidingsjaar. We hebben het dan over potentiële
opvolgers van jullie die dit bijzondere beroep in ere moeten houden.
Als ik het goed begrepen heb is één van de argumenten voor dat stoppen de manier van of het gebrek aan begeleiding, die de nieuwe leerling van deze tijd prettig vindt. Dit zou voor hen geen reden moeten
zijn om te stoppen met de opleiding. Het is tegenwoordig voor een
leerling belangrijk dat er naast het behalen van zijn of haar leerdoelen,
tijdens de opleiding, ook ruimte is voor eigen inzicht en ontwikkeling.
Veel leerlingen hebben al een ervaring die ze graag willen gebruiken
en toepassen.
Tijdens de gesprekken in de training en uit de evaluatieformulieren
komt duidelijk naar voren dat de meeste van jullie vinden dat de huidige stijl van werkbegeleiding aan verandering toe is. Het was goed
om te zien dat jullie met veel enthousiasme tijdens de training hebben nagedacht en uitgesproken hoe je die veranderingen vorm zou
kunnen geven.
Ik ben ervan overtuigd dat je met een gedegen programma de nieuwe
leerlingen langer aan je kunt binden en ze goed kunt begeleiden naar
het vak van gipsverbandmeester. Een programma waarbinnen je kijkt
naar bijvoorbeeld: werving en selectie, hoe laat je de leerling een leerprogramma maken, het houden van functioneringsgesprekken, het
brengen van goed of slecht nieuws en het geven en ontvangen van
feedback. Succes met jullie nieuwe collega’s!
De deelnemers evalueerden de training met goed tot zeer goed en
gaven daarbij aan dat één dag te kort is.
Dit biedt voor te toekomst veel mogelijkheden.
Helmie Cornelissen
Training Werkbegeleiding en coaching voor gipsverbandmeesters.

Arjen Bakker
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Visitatiecommissie
Anno 2010 ligt de eerste ronde van visitatie achter
ons. Ruim 70 ziekenhuizen zijn door de VGN
visitatiecommissie gevisiteerd en allen waren zeer
enthousiast over de visitaties. Iedereen ervaart het
als een bewustwording en een eyeopener.
Een tweede ronde is een logisch vervolg en er is dan
ook kritisch gekeken of de commissie op dezelfde
manier verder kan. Elk lid van de commissie onderschreef dat de visitatie meer inhoud moest krijgen.
Ieder ziekenhuis wil tegenwoordig geaccrediteerd
worden volgens de NIAZ normen en dus was het
logisch gevolg dat de vragenlijst aan moest sluiten
bij dit geheel. Samen met TNO en gesubsidieerd
door het AVVV is er een normenkader ontwikkeld.
Dit normenkader is door allen die direct of indirect
met de gipskamer te maken hebben goedgekeurd
en heeft gediend als leidraad voor de nieuwe vragenlijst. Met deze vragenlijst hebben 5 pilot-visitaties
plaats gevonden en na de nodige aanpassingen is
een definitief resultaat ontstaan. Een vermelding
in het blad kan een stimulans betekenen om zich te
laten visiteren. Vanaf heden zullen de gevisiteerde
ziekenhuizen worden vermeld in dit blad.

Voor de pilot zijn de onderstaande vijf ziekenhuizen
gevisiteerd:
● Sint Franciscus ziekenhuis
Rotterdam
● Flevoziekenhuis
Almere
● Elisabeth ziekenhuis
Tilburg
● Sint Maartenskliniek
Nijmegen
● Leids Universitair Medisch Centrum Leiden
In 2009 zijn de onderstaande ziekenhuizen
gevisiteerd:
● Gelre ziekenhuis locatie Lucas
Apeldoorn
● Medisch Spectrum Twente locatie Enschede
● Universitair Medisch Centrum
Utrecht
● Waterlandziekenhuis
Purmerend
● Reinier de Graaf ziekenhuis
Delft
Met vriendelijke groet,
Christ van de Rijt
Landelijk coördinator visitatiecommissie

Uit de schoolbanken

Opleidingscommissie CZO

Op woensdag 24 maart hebben de cursisten
van de LOG 2008 hun diploma ontvangen.
Tevens zijn de drie eerste diploma`s met
CZO erkenning uitgereikt. De cursist van
het UMC had de eer om het diploma van het
CZO met het nummer 1 uitgereikt te krijgen.
De geslaagden ontvingen een kleine attentie
van de VGN en wat attenties van het bedrijfsleven. Na afloop was er een gezellige borrel
waar nog even nagepraat kon worden.
De cursisten van de bezemgroep diplomeren
na verwacht wordt rond juni/juli.
De cursisten van de 2009 groep hebben hun
toetsen onderste extremiteiten en tapen en
bandageren afgelegd. De toetsdag werd met
vier toetsen op een dag als zeer zwaar ervaren.

De opleidingscommissie is bezig met een
inventarisatie van de op en aanmerkingen
van de 2009 groep. Deze zullen in het
bestuur besproken worden en worden
meegenomen in het overleg met de LOG.
Ik wil nogmaals benadrukken dat de
opleidingscommissie wil dat de discussie
op vakinhoudelijke gronden wordt gevoerd
en niet op basis van persoonlijke sentimenten.
Verschillen van mening tussen de LOG en
insturende ziekenhuizen dienen in eerste
instantie een op een te worden opgelost (de
ziekenhuizen zijn klant van de LOG), zonder
tussenkomst van de VGN. Als de problemen
bredere gevolgen hebben kan de VGN hierbij worden betrokken om de belangen van
de beroepsgroep te behartigen.
De opleidingscommissie is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe werkbegeleidingcursus. Een van de nieuwe elementen is dat
de cursus mogelijk voor een combinatie van
werkbegeleider en leerling wordt. Er wordt
gewerkt aan ondersteuning bij de werving,
selectie en inwerkperiode van nieuwe cursisten.
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Het aantal ziekenhuizen dat de erkenning
binnenkrijgt stijgt gestaag. De doorstroomtijd van de aanvraagprocedure is inmiddels
negen maanden tot een jaar. Het is nog niet
voorgekomen dat een aanvraag zonder verdere aanvullingen is gehonoreerd. Ik denk
dat de nadruk moet liggen op de zorgvuldige
inhoudelijke behandeling van de aanvragen
en niet op het tempo. De erkenning is met
name bedoelt als een kwaliteitsinstrument en
moet op de juiste gronden worden verleend.
Ruud Grönloh,
Voorzitter Opleidingscommissie,
Lid van de CZO-commissie
gipsverbandmeesters
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M. Eissens, Dr. T. Schreuders, H. Soeters

Uitkomsten Europees Delphi onderzoek ten aanzien
van de behandeling van mallet-vingers
Een mallet vinger is een veel voorkomende aandoening waarbij er door een eenvoudig letsel een avulsie fractuur
of een afscheuring van de extensor pees aan de top van de vinger plaats vindt. In veel gevallen worden patiënten
met deze letsels door de huisarts of op de SEH gezien. Bijna alle behandelrichtlijnen voorzien in een aantal
weken spalken. Er is in de literatuur door de bank genomen geen Evidence Based Medicine over de behandeling
van deze aandoening. Dat deed de Permanent Scientific Committee van de European Federation of Societies for
Hand Therapy (EFSHT) in 2008 besluiten om een Europees consensus onderzoek, middels de Delphi methode,
uit te voeren betreffende de behandeling van patiënten met een mallet vinger. Om zodoende de mening van
experts op dit gebied een consensus te laten formuleren over wat de Europese experts als beste behandeling zien.
De uitvoering is gedaan vanuit het Erasmus MC te Rotterdam door Hans Soeters en Ton Schreuders (voorzitter
Permanent Scientific Committee EFSHT).
Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek was het
bereiken van consensus ten aanzien van de behandeling. Aan
het onderzoek hebben 25 handtherapeuten met expertise op het
gebied van mallet vingers meegewerkt vanuit de lidlanden van
het EFSHT, maximaal 3 therapeuten per land. De uitkomsten
van het onderzoek zijn gepresenteerd op het EFSHT congres te
Laussanne in 2008. Het bereiken
van een consensus middels de
Delphi methode houdt in dat
de experts anoniem hun mening
wordt gevraagd over een aantal
stellingen betreffende immobilisatietijd, behandeling, spalkuitvoering, etc. Behalve de vraag of
de expert het met de stelling eens
is, wordt gevraagd welke redenen
de expert heeft om het met een
stelling eens dan wel oneens te
zijn of geen mening te hebben.
In verschillende rondes (in dit
geval drie) worden de stellingen
aan de experts teruggegeven met
daarbij de vermelding van alle
overwegingen van de gevraagde
experts. Als een expert van mening
wil veranderen op basis van deze
overwegingen, dan kan dat.
Zo wordt wel of niet een van
te voren vastgesteld percentage
(in dit geval > 70% = consensus)
overschreden. In dit artikel worden de uitkomsten van het Delphi
onderzoek gepresenteerd ten
aanzien van behandeling, behan-

delduur, spalktherapie, patiëntinstructie en algemene feiten.
Behandeling

De voorkeur gaat uit naar conservatieve therapie door middel
van een immobiliserende spalk,
vooral bij tendinogene mallet
vingers (type 1 letsel).
Conservatieve therapie wordt als
meest zinvol ervaren tot minstens
3 maanden na het ontstaan van
een mallet vinger. Er is echter
geen consensus bereikt ten aanzien van verschil in de duur van
immobilisatie tussen een avulsiefractuur of een ruptuur. Wel
wordt gesteld dat een duur van
minimaal 6 weken aangehouden
dient te worden, ook betreffende
een avulsiefractuur. De participerende handtherapeuten hebben
het belang aangegeven van het
begeleiden van de patiënt na
verstrekking van een spalk.
De behandeling van een mallet
vinger bestaat uit meer dan spalktherapie. De behandelfrequentie
is mede afhankelijk van therapietrouw (compliance) van de
patiënt, maar vooral ook van de
aan- of afwezigheid van oedeem
en huidlaceratie.
Laatstgenoemde wordt als veel
voorkomende complicatie gezien
bij de behandeling van een mallet
vinger. Wanneer conservatieve
therapie niet het gewenste effect
heeft bereikt, dat wil zeggen bij
een aanhoudende extensor-lag
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en/of pijn, dan zou de patiënt
moeten worden terugverwezen
naar de chirurg. In veel gevallen
wordt het dragen van de immobiliserende spalk verlengd.
Binnen het Delphi onderzoek
worden geen aanbevelingen
gedaan ten aanzien van het opbouwschema in terugwinnen van
de mobiliteit (range-of-motion).
De meeste, aan het Delphi onderzoek participerende handtherapeuten, adviseren een geleidelijke
opbouw binnen 2 weken, waarbij
het dragen van de spalk wordt
afgebouwd. In enkele gevallen
kan een oefenspalk ondersteuning
bieden in het opbouwen van
range-of-motion. Wanneer er
in deze periode een extensor-lag
optreedt, zal of de immobilisatieperiode moeten worden verlengd
of zal de patiënt worden terugverwezen naar de chirurg.
Spalktherapie

Er bestaat een grote diversiteit
aan mallet spalkjes. Uit het Delphi
onderzoek is gebleken dat onder
handtherapeuten een voorkeur
uitgaat naar een goed passende,
custom-made spalk, waarbij het
DIP gewricht in een lichte hyperextensie wordt geplaatst. Hierbij
moet wit-kleuring (‘blanching’)
van de huid worden voorkomen
vanwege de vergrote kans op
laceratie van de huid. De spalk
moet het DIP gewricht volledig
immobiliseren en volledige mobiliteit toelaten in het PIP gewricht.

De meeste pre-fab spalkjes voldoen niet aan dit eisenpakket.
Wanneer er een hyperextensie
neiging in het PIP gewricht
(swan neck deformity) dreigt te
ontstaan, biedt een spalk met een
extensieblok ter hoogte van het
PIP gewricht (zie fig.1) uitkomst.
Frequente controle van de huid
gezien de grote kans op laceratie
blijft in alle gevallen noodzakelijk. Gebruik van geperforeerd
materiaal kan hierin gedeeltelijk
uitkomst bieden.
Instructies aan de patiënt

Op dit gebied is het minste consensus bereikt onder alle Europese
handtherapeuten. Vooral ten
aanzien van de afbouw van de
spalk en de opbouw van belasting, zoals bijvoorbeeld tijdens
het sporten, bestaat geen eenduidigheid. Men is het er wel over
eens dat beide geleidelijk zullen
moeten worden uitgevoerd, echter bestaat er veel variatie in de
wijze van uitvoer. Eenduidigheid
betreffende de frequentie van
controle door de handtherapeut
is helaas niet gevonden. Enkelen
zijn van mening dat regelmatige
controle bij kan dragen aan compliance, en daarmee indirect aan
een beter eindresultaat. Anderen
zijn van mening dat concrete verbale instructies voldoende zijn
om tot een goed eindresultaat te
komen.
>>
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Overige algemene feiten

Conclusie

De therapeuten waren van
mening dat wanneer de spalk
op juiste wijze wordt gedragen,
de uitkomsten meestal goed zijn.
Dit is echter mede afhankelijk
van het tijdstip van starten met
therapie versus het tijdstip van
het ontstaan van het trauma.
Hoe meer tijd er zich tussen het
trauma en de start van de therapie bevindt, des te minder goed
is het te verwachten resultaat.
Omwille van het evalueren van
het effect van het handelen is het
aan te bevelen om voorafgaande
aan de start van de behandeling
enkele gegevens vast te leggen,
zoals de aangedane vinger, de
hoeveelheid extensor-lag (flexie
hoek in DIP) en de aan- of afwezigheid van hyperextensie in het
PIP gewricht. Aan het einde van
de behandeling is het van belang
de actieve range-of-motion van
zowel PIP gewricht als DIP
gewricht vast te leggen.

Naar aanleiding van het
Europees Delphi onderzoek,
gehouden binnen de lidlanden
van het EFSHT, is er op veel
vlakken consensus bereikt binnen de behandeling van mallet
vingers.
Een conservatieve behandeling
met behulp van een goed passende, zelf vervaardigde immobiliserende mallet spalk, welke
minimaal 6 weken gedragen
dient te worden, leidt tot het
beste resultaat. De afbouw van
de spalk en de opbouw van de
hoeveelheid range-of-motion en
belasting zal geleidelijk moeten
plaatsvinden in een tijdsaspect
van minimaal 2 weken. Bij het
voorkomen van hyperextensie
in het PIP gewricht, zal een
extensieblokkerend gedeelte ter
hoogte van het PIP gewricht in
de mallet spalk moeten worden
vervaardigd.

De resultaten kunnen in het
Engels worden teruggevonden
op:
www.handweb.nl/uploads/files/
docus/EFSHT_final_recom_
Delphi_Mallet_june_2008.pdf
Referenties

Research guidelines for the Delphi survey
technique. Hasson F, Keeney S,
McKenna H. J Adv Nurs. 2000
Oct;32(4):1008-15.

Results of Delphi round in Mallet vinger
for EFHST consensus. EFSHT Eurohand
2008 congress; 2008; Lausanne.
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Figuur 1. Een mallet spalk met een
extensieblokkerend gedeelte ter
hoogte van het PIP gewricht.
(foto Schreuders)

21

in dit

Verband

Drs. Henriette Tebbe, Dr. Helen Klip, Dr. Boudewijn Kollen

Medisch ethische toetsing van onderzoek:
Wet en Werkelijkheid
De Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) bepaalt dat Medisch wetenschappelijk
onderzoek niet kan plaatsvinden zonder goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).
De METC is een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkende toetsingscommissie.
Een METC bestaat uit vertegenwoordigers van zeven wettelijke disciplines, waaronder één of meerdere arts(en),
ethicus, methodoloog/statisticus, gezondheidsrecht jurist, proefpersonen vertegenwoordigers, ziekenhuisapotheker/farmacoloog. Deze leden beoordelen het onderzoeksvoorstel op nut en risico voor de deelnemers (ook wel proefpersonen genoemd) aan het onderzoek. Daarbij worden doorgaans kritische vragen gesteld aan de onderzoekers
die veelal nopen tot aanpassingen in het protocol. Na goedkeuring kan het onderzoek pas van start gaan. In dit
artikel worden de reden van ontstaan, de taken en werkwijze van de METC globaal beschreven.
Inleiding

Medisch wetenschappelijk
onderzoek op proefpersonen
wordt algemeen beschouwd als
noodzakelijk. Immers zonder
dit onderzoek is het niet goed
mogelijk de werkzaamheid van
een therapie of medicament te
beoordelen. Naast de werkzaamheid moet ook de veiligheid worden vastgesteld. Behoudens de
beoogde gunstige werkingen
kunnen namelijk ook bijwerkingen of andere nadelige effecten
optreden. Deze nadelige effecten
kunnen zich direct maar ook pas
op lange termijn voordoen.
Medisch wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op een beperkt
aantal proefpersonen is noodzakelijk om hier zicht op te krijgen.
Om nu te voorkomen dat er geen
goede balans is tussen het nut en
risico van een onderzoek wordt
wetenschappelijk onderzoek met
mensen pas uitgevoerd nadat de
Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) daarvoor
haar toestemming heeft verleend.
Onderzoekers zijn dus bij wet
verplicht hun voorgenomen
onderzoek eerst ter goedkeuring
voor te leggen aan een erkende
METC. Deze commissie ziet er
op toe dat het voorgenomen
onderzoek voldoet aan bepaalde
kwaliteitscriteria. Daarbij worden
ook het belang van de patiënt en
de mogelijke risico’s meegenomen
en gewogen in de beoordeling.
Dit alles gebeurt op basis van de
beschikbare wetenschappelijke

kennis van het moment van
beoordeling. Veel onderzoekers
beschouwen de METC procedure als tijdrovend en omslachtig. Het vereist een redelijk grote
inspanning om te voldoen aan
alle vereiste documenten. Dat
mag zo zijn maar het onafhankelijke commentaar van een METC
leidt veelal tot noodzakelijke aanpassingen die de kwaliteit van
het onderzoek (en dus de kans
op publicatie) ten goede komen.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de reden van ontstaan,
de taken en werkwijze van de
METC.
Babylonische
Experimenten

Medische experimenten met
mensen vragen om ethische regelgeving, iets waar de Babyloniërs
zich al van bewust waren. In 1750
voor Christus voerden zij de
Codex Hammurabi in, waarin
verkondigd werd dat een arts
die een nieuwe experimentele
operatie uitvoerde en daardoor
de dood van zijn patiënt veroorzaakte, gestraft zou worden met
afzetting van zijn rechterarm.1
Ook in de eeuwen daarna zijn in
de westerse wereld vele soortgelijke geschriften opgesteld. Maar
dat niet iedereen zich daar evenveel van aantrok, mag duidelijk
zijn. Met name de Nazi experimenten gedurende de Tweede
Wereld Oorlog en de experimenten in Japanse krijgsgevangenissen, hebben de behoefte tot
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Tuskegee-syfilisonderzoek2
Het Tuskegee-syfilisonderzoek was een onderzoek door de U.S.
Public Health Service, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, in de buurt van Tuskegee (Alabama) in de Verenigde
Staten naar de gevolgen van onbehandelde syfilis. De proefpersonen
waren 399 arme, zwarte Amerikanen, die niet op de hoogte waren
van het onderzoek, onder hen 201 gezonde mannen die als controlegroep dienden. De zieke mannen kregen geen geneesmiddelen
toen die beschikbaar waren. Het onderzoek liep van 1932 tot 1972.
De mannen waren sharecroppers uit de armste gebieden van
Alabama. Het doel van het experiment was vast te stellen wat de
gevolgen van syfilis waren voor zwarte mannen. Hen werd niet
verteld wat voor ziekte ze onder de leden hadden en hoe ernstig
de ziekte was: ze kregen te horen dat ze behandeld werden vanwege 'slecht bloed'. Voor hun medewerking kregen de patiënten
een gratis behandeling, gratis maaltijden, gratis vervoer en een
begrafenisverzekering (ter waarde van 50 dollar).
De artsen gaven geen medicijnen om de syfilis te bestrijden,
ook niet nadat vanaf 1947 een behandeling met penicilline de
standaardbehandeling werd. De patiënten kregen daardoor
onnodig te maken met de gevolgen van een onbehandelde syfilis:
tumoren, hartziekten, verlamming, blindheid, krankzinnigheid
en de dood. Begin jaren zeventig kwam de onderzoeksgroep tot
de conclusie dat de resultaten van het experiment eigenlijk niet
bruikbaar waren. Toen de media over het onderzoek in juli 1972
berichtten (het eerst The Washington Post), werd het stopgezet.
De gevolgen van het experiment:
● 28 mannen stierven direct aan syfilis
● 100 mannen overleden aan de complicaties
● 40 vrouwen kregen ook syfilis
● 19 kinderen hadden bij de geboorte al syfilis
Na dit onderzoek werden proefpersonen van medische onderzoeken
in Amerika beter beschermd door onder meer de National Research
Act en de National Commission for the Protection of Human
Subjects of Biomedical and Behavioral Research, met speciale
aandacht voor etnische minderheden en kwetsbare groepen.
Op 16 mei 1997 bood president Bill Clinton aan acht mannen die
het experiment hadden overleefd excuses aan. Hij zei: "De regering
van Amerika deed iets, dat fout - heel erg, fundamenteel - moreel
fout was". Het was racistisch, aldus de president.

regulering van medische experimenten nieuw leven ingeblazen.
Een minder bekend maar niet

minder schokkend voorbeeld
van medisch experimenteren op
mensen is het Tuskegee project
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in de Verenigde Staten. Dit onderzoek heeft plaats gevonden voor,
tijdens en na invoering van de
code van Neurenberg van 1947.2
Wet medischwetenschappelijk
onderzoek met mensen
(WMO)

Extreme excessen in medische
experimenten heeft internationaal geleid tot de Code van
Neurenberg van 1947 en nationaal tot de totstandkoming van
de huidige wet- en regelgeving
zoals beschreven in de WMO
(Wet Medisch-wetenschappelijk
Onderzoek met mensen).
De WMO heeft betrekking
op wetenschappelijk onderzoek
waarbij personen aan handelingen worden onderworpen of hen
gedragsregels worden opgelegd.
De WMO (versie 1 maart 2006)
is van kracht sinds 1 december
1999.3,4 Met behulp van de
WMO is het mogelijk om
proefpersonen extra (rechts)bescherming te kunnen bieden
bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek. In de WMO
staat onder andere beschreven
dat proefpersonen schriftelijk
moeten worden geïnformeerd
over het onderzoek. Daarnaast
zijn er tal van andere zaken geregeld zoals4:
● een niet bij het onderzoek
betrokken arts moet beschikbaar zijn om de proefpersoon
te informeren
● de proefpersoon moet schriftelijk toestemming geven voor
deelname aan het onderzoek
● er moet een verzekering zijn
gesloten voor door het onderzoek ontstane schade van de
proefpersoon
● extra eisen aan onderzoek met
kinderen en wilsonbekwame
volwassenen.4
De WMO stelt verder de eis
om al het wetenschappelijk
onderzoek verplicht te toetsen.
Het verplicht toetsen gebeurt
door de METC. Elk onderzoeksvoorstel moet vooraf door een
dergelijke commissie zijn goed-

gekeurd om uitgevoerd te mogen
worden. In bepaalde gevallen
gaat de Centrale Commissie in
Den Haag (CCMO) over de
goedkeuring.4
CCMO

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
is in het leven geroepen op basis
van artikel 14 van de WMO.
De belangrijkste taak van de
CCMO is om de METC’s in
Nederland te erkennen en om
toezicht te houden hun werkzaamheden. Daarnaast fungeert
de website van de CCMO
(www.CCMO.nl) als bron van
informatie voor onderzoekers.
De CCMO is geïnstalleerd op
6 april 1999 en zetelt in Den
Haag.4
Om voor erkenning door de
CCMO in aanmerking te komen
moet een METC voldoen aan
de volgende eisen (zie art 16
WMO).3,4
● De METC bestaat uit één of
meer artsen en verder uit deskundigen op het gebied van de
rechtsgeleerdheid, methodologie en ethiek. Daarnaast zit in
elke commissie iemand die het
wetenschappelijk onderzoek
specifiek beoordeelt vanuit het
oogpunt van de proefpersoon.
● Het reglement voldoet aan een
minimaal aantal voorwaarden.
Zo is ondermeer de kring
waarvoor de commissie werkzaam is, erin aangegeven. De
werkwijze van de METC is
goed geregeld en omschreven,
en in de medewerking van externe deskundigen is voorzien.
● Zij voldoet aan een minimum
aantal getoetste protocollen
per jaar. Dit aantal is door de
CCMO vastgesteld op tien.
● Sinds 1 maart 2006 moeten
METC's die geneesmiddelenonderzoek beoordelen, naast
de bovenstaande disciplines
ook beschikken over een
ziekenhuisapotheker en een
klinisch farmacoloog.
Beide disciplines kunnen in
één persoon verenigd zijn.

METC

De METC beoordeelt allerlei
aspecten van wetenschappelijk
onderzoek waaronder de relevantie van de vraagstelling en de
juistheid van de gekozen methoden van onderzoek. De kern van
de beoordeling is de afweging
tussen het klinisch-wetenschappelijke belang van beantwoording van de vraagstelling van het
onderzoek en de mogelijke voordelen, risico's en belasting voor
de deelnemers. De medisch-ethische toetsing vindt vooraf plaats
op basis van op dat moment
beschikbare kennis over de voordelen en de risico's van de te
onderzoeken behandelingen.
Potentiële deelnemers aan het
onderzoek worden voorgelicht
over deze mogelijke voordelen
en risico's op basis van een document dat goedgekeurd is door de
METC. Wanneer gedurende het
onderzoek nieuwe, essentiële
informatie over de voordelen of
de risico's uit externe bronnen
beschikbaar komt, wordt deze
informatie betrokken in de afweging van de METC tijdens een
herbeoordeling.5
Om alle documenten goed te
kunnen beoordelen op het klinisch-wetenschappelijke belang
en de mogelijke voordelen, risico's
en belasting voor de deelnemers
moet een METC geleding bestaan
uit 7 wettelijke disciplines:
l. WMO-lid Arts
2. WMO-lid Ethicus
3. WMO-lid
Methodoloog/Statisticus
4. WMO-lid Jurist (specialisatie
gezondheids recht)
5. WMO-lid Proefpersonen
vertegenwoordiger.
6. WMO-lid
Ziekenhuisapotheker
7. WMO-lid Farmacoloog
(de laatste 2 disciplines mogen
in 1 persoon verenigd zijn)
Deze disciplines dienen altijd in
de plenaire vergadering aanwezig
te zijn bij het beoordelen van een
studie. De inbreng van elk afzonderlijk lid is inherent aan zijn
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functie. Zo zal een arts met name
naar de medische inhoud van het
protocol kijken, maar ook de uitvoering van de studie binnen de
instelling is iets wat hij/zij kritisch
zal beoordelen. De jurist kijkt
naar het onderzoekscontract en
de wettelijke eisen met betrekking tot o.a. de verzekeringen.
Statistische en methodologische
onderbouwing
Een voorwaarde voor correct
en publicabel onderzoek is een
gedegen statistiek/methodologie.
Zonder een goede statistische en
methodologische onderbouwing
zal een onderzoek als inferieur
beschouwd worden, waardoor de
geloofwaardigheid in het geding
komt. Dit kan tot gevolg hebben
dat een onderzoek na uitvoering
niet tot waardevolle conclusies
zal leiden, en dat proefpersonen
daardoor onnodig aan onderzoek
zijn blootgesteld, wat te allen
tijde voorkomen moet worden.
Proefpersonen informatie
De Ethicus en de proefpersonen
vertegenwoordigers zullen altijd
naar het belang van de patiënt
kijken en die boven het belang
van de studie plaatsen. In wezen
spelen zij hiermee de advocaat
van de duivel. Daarbij is de
proefpersonen informatie een
cruciaal stuk. Dat moet niet
alleen makkelijk te begrijpen
zijn, maar moet ook alle juiste
(wettelijk voorgeschreven) informatie bevatten. De inschatting
van wat een patiënt kan bevatten
en het verplicht verstrekken van
goede informatie is een bijzondere balans die nogal eens verstoord kan worden door een te
veel aan wetenschappelijke en
juridische termen. Het is de taak
van de METC om die balans
weer te herstellen.
Medicatie
Als er een onderzoek met geneesmiddelen op de agenda staat zullen de ziekenhuisapotheker en de
klinisch farmacoloog zeer nauwkeurig de veiligheid bekijken.
>>
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Ze kijken dan niet alleen naar
het medicijn dat gebruikt wordt,
maar ook naar de dosering en/of
de eventuele combinaties van
medicijnen in een specifiek studie verband. Hun belangrijkste
taak is dan ook om te beoordelen
of de patiënt door het gebruik
van de medicatie, binnen de studie, geen (gezondheid) schade
zullen oplopen.
Website www.CCMO.nl

De website van de CCMO
(www.CCMO.nl) is een belang-

Verband

Tabel 1: voorbeelden van WMO onderzoek
Niet- WMO
● Statusonderzoek/dossieronderzoek
● 1x urine inleveren
● 1x invullen van een simpele enquête

rijke bron van informatie voor
een ieder die zich bezighoudt met
wetenschappelijk onderzoek. Via
het webportal van de CCMO
(ToetsingOnline) kunnen onderzoekers hun onderzoek ter beoor-

Tabel 2: METC of CCMO4
Vraag A: Gaat het om onderzoek met/op het gebied van:
● antisense oligonucleotiden
● (somatische) celtherapie
● gentherapie
● heroïneverslaving
● interferentie-RNA
● één of meerdere niet-geregistreerde vaccins
(vanaf 1 november 2009)
● xenotransplantatie met levende cellen van dierlijke oorsprong
● of om onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen
(ggo's), menselijke geslachtscellen of embryo's?
Vraag B: Zijn alle proefpersonen wilsbekwaam?
Personen zijn wilsbekwaam indien:
● 18 jaar of ouder (meerderjarig), en
● ieder voor zich in staat is tot een redelijke beoordeling van het
eigen belang
Volwassenen die niet in staat zijn tot een redelijke beoordeling
van het eigen belang, zijn wilsonbekwaam. Hetzelfde geldt voor
minderjarigen (tot 18 jaar).
Vraag C: Is het onderzoek therapeutisch van aard?
Therapeutisch onderzoek is onderzoek dat mede aan de betrokken
proefpersonen zelf ten goede kan komen. Er zijn directe klinische
voordelen te verwachten van deelname.
Vraag D: Gaat het om interventieonderzoek of is het onderzoek
observationeel?
Bij interventieonderzoek wijzigt de onderzoeker opzettelijk
condities, om zo tot uitspraken te komen over de gevolgen van
de interventie. De CCMO rekent hiertoe:
● vroege fasen geneesmiddel onderzoek (fase I, soms II)
● belastingtesten voor bepalen normaalwaarden
● vroege fasen vaccinonderzoek (fase I, soms II)
● vaccinonderzoek waarbij effectiviteit vaccin wordt onderzocht
bij proefpersonen die zelf geen baat hebben bij eventueel
beschermende werking
● onderzoek waarbij interventie bestaat uit bewerkstelligen van
variatie in bestaande patronen of omstandigheden
Bij observationeel onderzoek wil de onderzoeker de bestaande
situatie niet veranderen, maar enkel beschrijven en vastleggen.
Bijvoorbeeld:
● patiënt-controle-onderzoek
● transversaal (=dwarsdoorsnede)onderzoek
● cohortonderzoek
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WMO
● 3 weken lang urine inleveren
● Een enquête met lastige vragen (bijvoorbeeld seksueel
gedrag, psychisch welbevinden) of een (erg) lange vragenlijst
● Een extra bloedafname voor wetenschappelijk onderzoek
● Meeste geneesmiddelenonderzoek
● Randomisatie !!

deling bij een METC indienen.
Daarnaast kan de indiener met behulp van een stappenplan nagaan
l. of het onderzoek moet worden
getoetst (valt het onder de
WMO)
2. of het onderzoek bij de METC
of CCMO moet worden
ingediend
3. welke documenten verzameld
moeten worden, een overzicht
van de procedure, toetsing en
kosten
In de onderstaande alinea’s staan
deze stappen nader beschreven.

WMO of niet WMO?

Niet elk onderzoek valt automatisch onder de WMO, daarom is
het van belang om vooraf vast te
stellen of een onderzoek onder
de WMO valt (zie art 1, eerste
lid, onder b WMO).3,4 Als een
onderzoek onder de WMO valt
dan betekent dat aan de volgende
twee voorwaarden is voldaan:
l. Er is sprake van medischwetenschappelijk onderzoek;
en
2. De proefpersonen worden aan
handelingen onderworpen,
en/of aan de proefpersoon
wordt een bepaalde gedragswijze opgelegd.
Als een onderzoek aan slechts
één criterium voldoet hoeft het
niet volgens de regels van de wet
getoetst te worden. Althans niet
door een erkende METC.
Regelmatig wordt een onderzoeksvraag aan een METC voorgelegd dat niet onder de WMO
valt. De METC zal dan een verklaring van geen bezwaar afgeven. Helaas komt het soms ook
voor dat een onderzoek wel onder
de WMO valt, maar niet aan
een METC wordt voorgelegd.
Een voorbeeld van wat wel en
wat niet onder de WMO valt,
staat hieronder opgenoemd.
Veel onderzoek is duidelijk te
identificeren naar aanleiding van
onderstaande criteria, maar soms
is het ook lastiger te benoemen.
Bij twijfel wordt een onderzoeker
gevraagd de studie voor te leggen
aan een erkende METC of aan
de CCMO. In tabel 1 staan een
aantal voorbeelden van WMOplichtig onderzoek.
CCMO of METC?

Door de bank genomen toetst een
erkende METC het gros van

>>

Jaargang 20, april 2010

Tabel 3: Standaard onderzoeksdossier, maart 20094
A. Brieven
A1: Aanbiedingsbrief aan toetsingscommissie
en bevoegde instantie
A2: Machtiging van de verrichter als de indiener
niet de verrichter is
A3: Ontvangstbewijs Eudractnummer
B. Formulieren
B1: ABR-formulier en samenvatting: on-line via
https://toetsingonline.ccmo.nl en op papier
(ondertekend en gedateerd)
B2: Lokaal addendum bij ABR-formulier (indien
van toepassing)
B3: EudraCT Aanvraagformulier: op papier
(ondertekend en gedateerd) en in XMLformat via https://toetsingonline.ccmo.nl
B4: Gentherapie/GGO-formulier (indien van
toepassing)
B5: EudraCT formulier kennisgeving wijziging
B6: CCMO-formulier melding beëindiging studie
B7: EudraCT formulier einde onderzoek
C. Protocol en eventuele amendementen
C1: Onderzoeksprotocol
C2: Protocol amendementen in chronologische
volgorde
D. Productinformatie
D1: Investigator’s Brochure (datum uitgifte:
< 1 jaar oud) en overzichtlijst SUSAR’s nog
niet vermeld in IB (inclusief samenvatting
met beoordeling)
D2: IMPD (of SPC indien van toepassing),
incl. lijst met relevante trials met het
geneesmiddel voor onderzoek
D3: Voorbeeldetiketten in het Nederlands
D4: Van toepassing zijnde verklaringen/
vergunningen
D5: Productgegevens ziekenhuisapotheker
(indien van toepassing)
D6: Aanvullende productgegevens, bijv bij
gentherapie: nucleotidesequentie van
de vector, in ASCII format (indien van
toepassing)
E. Informatie voor proefpersonen
E1: Informatiebrief/-ven voor proefpersonen/
vertegenwoordigers
E2: Toestemmingsformulier(en)
E3: Eventuele advertentieteksten of ander
wervingsmateriaal
E4: Overig voorlichtingsmateriaal
F.

F1:
F2:
F3:
F4:

Te gebruiken vragenlijsten,
patiëntendagboekje, patiëntenkaartje,
etcetera (indien van toepassing)
Vragenlijsten
Patiëntendagboek
Patiëntenkaart
Overig

G. Informatie over de verzekering
G1: Verzekeringscertificaat WMO-proefpersonenverzekering of schriftelijk verzoek
tot vrijstelling verzekeringsplicht
G2: Bewijs dekking aansprakelijkheid van de
onderzoeker of de verrichter, bijvoorbeeld
aansprakelijkheidsverzekering
H. CVs
H1: CV onafhankelijke arts(en)
H2: CV coördinerend onderzoeker bij multicenteronderzoek (indien van toepassing)

het WMO-plichtige onderzoek
in Nederland. Maar er zijn een
aantal specifieke onderzoeken die
door de CCMO getoetst moeten
worden. De keuze voor de CCMO
of METC is afhankelijk van een
aantal vragen. Deze vragen staan
omschreven in tabel 2.4 Uiteraard
is het altijd mogelijk om contact
op te nemen met de lokale METC
of de CCMO. Zij kunnen de
onderzoeker precies informeren.
Documenten

I.
I1:
I2:

I3:
I4:

Informatie per deelnemend centrum in
Nederland
Lijst van deelnemende centra met
hoofdonderzoeker
Uitvoerbaarheidverklaring van de Raad van
Bestuur/Directie per centrum (bij externe
toetsing/multicenteronderzoek)
CV (inclusief publicatielijst) van
hoofdonderzoeker per centrum
Overige informatie per deelnemend centrum

Aanvullende informatie over financiële
vergoedingen (indien niet vermeld in
ABR-formulier)
J1: Aan proefpersonen
J2: Aan onderzoekers en centra

Het aantal documenten dat
nodig is om een onderzoek naar
behoren te toetsen is aanzienlijk.
Tabel 3 geeft een opsomming
van een standaard onderzoeksdossier zoals de METC deze eist.4
Via de website van de CCMO
zijn vervolgens standaard formulieren te downloaden, inclusief
scheidingsbladen.

J.

K: Overige relevante documenten:
K1: Kopie beoordeling door andere instanties,
bijvoorbeeld van subsidiegever of
wetenschapscommissies of advies van
registratieautoriteiten)
K2: Overzichtslijst van de bevoegde instanties
in het buitenland waar het protocol is
ingediend, samen met kopie van
beoordeling door de buitenlandse
METC’s/EC’s of bevoegde autoriteiten
K3: Getekend onderzoekscontract van verrichter
(sponsor) met de onderzoeker en/of instelling.
K4: Wetenschappelijke publicaties (over eerder/
vergelijkbaar onderzoek aangeleverd door
de indiener)
K5: Overige documenten (bijv. brief aan
huisarts/behandelend specialist, advies
stralingscommissie)
L:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:

Veiligheidsinformatie
SUSAR’s
Periodieke overzichtslijsten SUSAR’s
Jaarlijkse veiligheidsrapportage
SAE’s
Overige relevante veiligheidsinformatie

M: Voortgangsrapportages en studieresultaten
M1: Voortgangsrapportage
M2: Samenvatting studieresultaten/
wetenschappelijke publicaties
M3: Klinisch studie rapport

Welke documenten nodig zijn is
afhankelijk van het soort onderzoek. Voor geneesmiddelen
onderzoek moet veel meer documenten ingeleverd worden dan
voor niet geneesmiddelen onderzoek. In bovenstaand schema is
in blauw aangegeven welke
documenten er extra nodig zijn
bij geneesmiddelen onderzoek.
Conclusie

Onderzoeken zijn aan de diverse
wet- en regelgeving gebonden. In
de praktijk zijn deze richtlijnen
echter niet altijd even duidelijk.
Sinds de invoering van de nieuwe
WMO is er in korte tijd veel
veranderd met betrekking tot
de indiening van een onderzoek.
En het is er voor onderzoekers
niet makkelijker op geworden.
Een METC probeert de onderzoeker zo veel mogelijk uitleg te
verstrekken door middel van,
bijvoorbeeld, een website. Maar
steeds vaker worden onderzoekers gesteund door een researchbureau. Vooral startende onderzoekers hebben daar veel baat bij.
Dit is een ontwikkeling die de
METC van harte toejuicht.
>>
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Een METC ontleent haar
bestaansrecht niet alleen aan
de plicht erop toe te zien dat de
proefpersoon beschermd wordt,
maar ook dat onderzoek deugdelijk is en aan alle eisen van de
WMO voldoet. Waar de Babyloniërs 3770 jaar geleden nog
wat kort door de bocht gingen
met hun wettelijke teksten,
hopen we in deze tijd een gedegen wettelijke structuur te hebben waarbinnen het doen van
verantwoord wetenschappelijk
onderzoek met mensen waardevol is voor deelnemer én patiënt!
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