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Van de redactie
Zomer 2010 is in volle gang
en de meesten van u genieten
of gaan nog genieten van een
welverdiende vakantie. Wat is
er leuker om tijdens je vakantie
op een gepast moment je vakblad
ter hand te nemen en onder het
genot van een streekgebonden
”sapje” je geest te verrijken met
artikelen van je collega’s of anderen.
Omdat wij afhankelijk zijn van
de inzet van vrijwillige auteurs,
is het niet altijd mogelijk om de
verschijningstabel strikt te volgen. Uit dien verstande hebben
wij gemeend de verschijningstabel te moeten laten vervallen.
Om u al vast een indruk te geven
van de aangeboden kopij loop ik
met u door de inhoud.
Tim Baijens, algemeen arts in
opleiding bij de Koninklijke
Marine, schreef een artikel over
een onderzoek met als titel:
Tromboseprofylaxe bij ambulante gipsimmobilisatie, anno
2010. In 2002 werd eenzelfde
onderzoek verricht in de Randstad. Inmiddels 8 jaar verder, is
het onderzoek herhaald zoals het
destijds is gevoerd bij dezelfde
ziekenhuizen, via dezelfde vragen
en dezelfde methodiek. Nu
vanuit de regio Twente, waar
alle auteurs werkzaam zijn. De
2 doelen van dit onderzoek zijn:
Inzicht verkrijgen of er in de tussentijd aanpassingen zijn gemaakt
in o.a. protocollering, indicatiestelling en vorm van profylaxe in
de ‘Randstadgroep’ van 2002
t.o.v. nu, 2010. En een vergelijking te maken tussen de Randstadgroep en de regio Twente.
Peter van den Berg, nurse practitioner fracturen en osteoporose/
gipsverbandmeester schreef een
boeiend essay met als titel:
”Screening en tijdige behandeling voorkomen fracturen;
Osteoporose vroeger signaleren”.

Het handelt over wat de Delftse
Fractuur en Osteoporose Polikliniek fractuurpatiënten van
50 jaar en ouder kan bieden aan
screening, leefstijladviezen, start
medicatie, communicatie met de
huisarts en telefonisch contact,
dat weer resulteert in een hogere
medicatietrouw.

Onderzoek vindt doorgaans op
projectbasis plaats en o.a. voor
de aanstelling van personen (bijv.
promovendi), reis- en drukkosten,
METC beoordeling, gebruik van
middelen en secretariële ondersteuning is veel geld nodig.
Hoewel er veel verschillende
fondsen zijn van waaruit subsidie

Marchanderen wij bij vakantieletsels?

Chiel van Onna, gipsverbandmeester in de Maartenskliniek
te Nijmegen, stuurde ons een
casusbeschrijving, met als titel:
“Spalkvoorziening bij radialis
parese”. Deze casus handelt over
een 48 jarige vrouw die in Oostenrijk omver wordt geskied,
waardoor zij een humeruskop
fractuur oploopt. Als complicatie
treedt een radialis parese op.
De diagnose en de behandeling
worden op uitgebreide wijze
beschreven.
T.G. van Tienen, orthopedisch
chirurg in de Sint Maartenskliniek
te Nijmegen, schreef voor ons
een bondig artikel over de meniscustransplantatie. Deze kan worden overwogen, wanneer het
grootste deel van de meniscus
verwijderd is en gepaard gaat
met klachten zonder dat er uitgebreide slijtage is van het kraakbeen.
In het kader van het doen van
wetenschappelijk onderzoek
ontvingen wij van Dr. Helen
Klip, Dr. Carola Ubbink en
Dr. Boudewijn Kollen, epidemiologen het artikel: Subsidies.
Wetenschappelijk onderzoek is
duur en het is meestal noodzakelijk om subsidies aan te vragen.

voor wetenschappelijk onderzoek
beschikbaar is, is de weg naar een
succesvolle aanvraag niet eenvoudig. Dit artikel geeft een globaal
overzicht van de mogelijkheden
en onmogelijkheden in de competitieve wereld van subsidies.
Maarten Hupperets, promovendus, schreef in samenwerking met
E. Verhagen en W. van Mechelen
het artikel: ” Balanstraining is
effectief en kostenbesparend;
Ter preventie van recidiverende
enkelverstuikingen: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek”. Met name in het eerste
jaar na een enkelverstuiking
bestaat er een verhoogd risico
op een recidief. Voor sporters is
het opvallend dat een verhoogd
risico op een recidiverende enkelverstuiking blijft bestaan, ondanks
een volledige behandeling van het
initiële letsel. Dit doet vermoeden
dat een uitbreiding van de gangbare behandeling met preventieve maatregelen noodzakelijk is
om de kans op een recidiverende
enkelverstuiking te verlagen. Het
doel van deze studie is derhalve
het evalueren van de (kosten)
effectiviteit van een individueel
uitvoerbaar neuromusculair oefenprogramma uitgevoerd in aansluiting op gangbare behandeling.
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In de Sint Maartenskliniek in
Nijmegen worden regelmatig
MCP protheses geplaatst bij
patiënten met RA. Het doel van
deze behandeling is onder andere
pijnvermindering, verbeterde
handfunctie en correctie van
deformiteiten. Het uiteindelijke
resultaat wordt mede bepaald
door een intensief nabehandelingprogramma met medewerking
van verschillende disciplines
waaronder de orthopedische
chirurg, de fysiotherapeut, de
ergotherapeut en de gipsverbandmeester. Het artikel dat
Dominique Tangelder, gipsverbandmeester in de Sint
Maartenskliniek te Nijmegen,
voor ons schreef gaat mede over
de taak van de gipsverbandmeester binnen dit behandelingsprogramma.
Ik wens u veel leesplezier en een
hele mooie zomer.
Mede namens de redactie.
Cor Gersen
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Risicopatiënten tijdig opsporen en
behandelen voorkomt fracturen

Screenen op osteoporose
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Medisch Contact | 18 maart 2010 | 65 nr. 11

Met de juiste behandeling zijn veel osteoporotische
fracturen te voorkomen. Maar dan moeten de risicofactoren voor osteoporose wél in een vroeg stadium
worden gesignaleerd. En de patiënt moet trouw zijn
medicijnen slikken.
Osteoporotische fracturen
komen de laatste decennia steeds
vaker voor. Ze zijn echter voor
een groot deel te voorkomen
door risicofactoren vroegtijdig
te onderkennen en een passende
behandeling te starten. Zo’n
behandeling zou volgens de
CBO-consensus geschikt zijn
voor patiënten van 50 jaar of
ouder met een laagenergetische
fractuur.1

In 2005 werd, in navolging van
McLellan en Hegeman, in het
Delftse Reinier de Graaf Gasthuis een werkgroep opgericht
die een fractuur- en osteoporosepolikliniek moest opzetten.2, 3
De werkgroep bestond uit een
chirurg/traumatoloog, een orthopedisch chirurg, een endocrinoloog/internist, een nucleair
geneeskundige, een fysiotherapeut en een gipsverbandmeester/nurse practitioner.

De oprichting van de kliniek
werd mogelijk gemaakt door een
eenmalige financiële injectie van
de lokale zorgverzekeraar DSW.
De Delftse Fractuur en Osteoporose Polikliniek screent fractuurpatiënten van 50 jaar of
ouder op risicofactoren voor
osteoporose, verstrekt leefstijladviezen, schrijft medicatie voor
(indien geïndiceerd), communiceert met de huisarts en ondersteunt de patiënt bij de medicatietrouw. Dit laatste is een
belangrijk aspect; uit de literatuur is namelijk bekend dat de
medicatietrouw een jaar na het
voorschrijven van de medicatie
sterk is afgenomen.4 Sommige
rapportages melden al in het eerste jaar een medicatieontrouw
van 50 procent; de groep die met
medicatie was gestopt had een
significant hogere fractuurkans.5
Risicopatiënt

In de periode van 1 juli 2007
tot 1 juli 2008 is in het Reinier
de Graaf Gasthuis een groep
mannen en vrouwen van 50 jaar
en ouder gescreend, die met een
fractuur op de Spoedeisende
Hulp (SEH) waren terechtgekomen. Na de initiële fractuurbehandeling zijn de patiënten
doorverwezen naar de Fractuur
en Osteoporose Polikliniek.
Daar werd aan de hand van de
botdichtheid (gemeten met de
DEXA-scan) het fractuurrisico
vastgesteld op basis van de
standaard Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)-indeling
(T-score <-2,5 SD bij osteoporose,
-2,5 tot -1,0 SD bij osteopenie).
6

Bij een T-score van < -2,0 werd
laboratoriumonderzoek verricht
en werden röntgenfoto’s van de
wervelkolom gemaakt.
In de optiek van de werkgroep is
de volgende werkwijze efficiënt:
het identificeren van de risicopatiënt, een zorgvuldige diagnostiek, de start van een effectieve
behandeling en ondersteuning
door goede communicatie met
de patiënt en huisarts.6 Met alle
betrokken partijen is afgesproken
om gedurende het eerste jaar van
de behandeling vier maal telefonisch contact op te nemen met
de patiënt. Dit contact was vooral gericht op de vraag naar medicatietrouw en op ondersteuning
van de patiënt om met de medicatie door te gaan.
De casefinding vindt bewust niet
plaats op de SEH vanwege de
hectiek, maar op de gipskamer
en de traumapoliklinieken. Daar
wordt het belang van screeningsonderzoek naar osteoporose uitgelegd en een combinatieafspraak
gemaakt voor een DEXA-onderzoek en een gesprek over de uitslag met de nurse practitioner.
Deze controleert met behulp van
de SEH-gegevens de volledigheid
van de inclusie en benadert de
patiënt zo nodig schriftelijk voor
een onderzoek op osteoporose.
Fractuurbehandeling én onderzoek op osteoporose worden op
dezelfde dag gedaan (one-stop
visiting). Voor patiënten met een
heupfractuur is de screening op
osteoporose al geïntegreerd in
een vast zorgpad.7 Om het polikliniekbezoek te stroomlijnen en
de patiënt in staat te stellen alle
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DEXA-analyse. Het betrof 129
mannen en 507 vrouwen met
een gemiddelde leeftijd van 63
jaar (zie tabel). Patiënten met
vormen van secundaire osteoporose werden doorverwezen naar
de internist; sommige patiënten
werden naar een andere specialist
(terug)verwezen. Patiënten met
een normale botdichtheid en
patiënten met een verlaagde botmassa kregen een leefstijladvies
met betrekking tot bewegen, het
reduceren van het valrisico en de
inname van calcium met de voeding. De overblijvende groep
(221 patiënten) werd nader
onderzocht.
Van deze patiënten werd de vitamine-D-spiegel onderzocht; van
hen hadden 100 patiënten
(45%) vitamine-D-insufficiëntie
(<50 nmol/l) en 10 patiënten
(0,5%) vitamine-D-deficiëntie
(<20 nmol/l). Patiënten met een
vitamine-D-spiegel lager dan
50 nmol/l adviseerden wij een
vitamine-D-houdend preparaat.
De huisartsen van deze patiënten
ontvingen een schriftelijke rapportage van uitgevoerd onderzoek en de door ons ingestelde
behandeling.

Een bot van een 89-jarige
vrouw met osteoporose.
beeld: Corbis

informatie te overdenken, krijgt
elke patiënt schriftelijke informatie en een vragenlijst mee naar
huis. Met behulp van dit anamneseformulier volgt een soepel en
vlot verlopend anamnesegesprek
en krijgt de patiënt een leefstijladvies op maat.
Leefstijladvies

In totaal werden 636 patiënten
doorverwezen; zij kregen een
eerste voorlichtingsgesprek met
de nurse practitioner en werden
geëvalueerd met behulp van een

1. Fractuurrisico naar botmineraaldichtheid (BMD)

normale BMD T-score > –1,0

vrouw

man

totaal

(n=507)

(n=129)

(n=636)

121 (23%) 39 (30%) 160 (25%)

osteopenie T-score –1,0 ≥ –2,4 206 (41%) 49 (38%) 255 (40%)
osteoporose T-score ≤ –2,5

180 (36%) 41 (32%) 221 (35%)

Het fractuurrisico van 636 patiënten gemeten aan de hand van
de botmineraaldichtheid (BMD). De T-score vergelijkt de gemeten
BMD met de gemiddelde waarde bij een groep jonge, gezonde
personen van hetzelfde geslacht.

2. Verwijzingen na screening
verwijzing

vrouw

man

totaal

(n=180)

(n=41)

(n=221)

internist

52 (28%)

32 (78%)

84 (38%)

andere specialist

15 (10%)

3 (8%)

18 (8%)

113 (62%)

6 (14%)

119 (54%)

huisarts

Na screening in de osteoporosepolikliniek wordt ruim de helft
van de patiënten doorverwezen naar de huisarts. De patiënten
met een ernstigere vorm van osteoporose moeten door een
internist worden onderzocht.

Medicatietrouw

de patiënt.10 Daar komt bij dat
Uiteindelijk leverde onze casefrequenter contact de therapiefindingstrategie op dat 119
trouw bevordert.11 Onze ervaring
patiënten (19%) met een fracis dat de fractuur een centrale rol
tuur daadwerkelijk osteoporose
speelt in de beleving van patiënten.
hadden. Deze patiënten kregen
Velen vinden in deze traumatische
een bisfosfonaat als medicatie
ervaring een motivering om trouw
voorgeschreven en zo nodig
de medicatie te blijven nemen.
calciumsuppletie. Voor deze
Om die reden propageren wij de
groep werd de huisarts gevraagd
medicatie zo spoedig mogelijk
de behandeling over te nemen.
na een fractuur te starten. Een
De medicatietrouw werd echter
tweede argument voor een vlotte
gedurende het eerste jaar vanuit
start van de behandeling is het
het ziekenhuis ondersteund door gegeven dat de eerste recidiefde nurse practitioner. Deze nam
fractuur veelal zal optreden binin het eerste jaar vier keer telefo- nen één jaar na de eerste fractuur.12
nisch contact op met alle patiën- Het eerste telefonische contact
ten die werden behandeld met
via de nurse practitioner concenbisfosfonaten. Alle gegevens wer- treert zich op de eerste ervaringen
den systematisch toegevoegd aan van de patiënt met het gebruik
een bewerkbaar databestand met van bisfosfonaten; in verband
eerder verkregen uitkomsten.
met de mogelijke bijwerkingen
De telefooncontacten, aan de
vindt dit contact al na vier weken
hand van een vaste vragenlijst,
plaats. Na de eerste doses ontstaan
vonden plaats na één, drie, zeven
vaak griepachtige verschijnselen
en twaalf maanden. De nurse
die vanzelf weer overgaan, maar
practitioner vroeg in deze gesprek- die de medicatietrouw negatief
ken naar eventueel opgetreden
kunnen beïnvloeden. Wij veronnieuwe fracturen, de valfrequentie, derstellen dat extra uitleg en aanvoeding en medicatietrouw. Bij
dacht dit effect zullen tegengaan.
het vierde telefonische contact,
De overige telefonische contacten
een jaar na de fractuur, bleek dat zijn voornamelijk gericht op het
93 patiënten (80%) medicatiebevorderen van medicatietrouw
trouw waren gebleven. Er waren en het benadrukken van het
3 patiënten overleden gedurende belang van de leefstijl; ook wordt
de follow-up, 9 patiënten hadden nagegaan of de huisarts herhalingsde bisfosfonaten gestaakt in over- recepten heeft voorgeschreven.
leg met de huisarts zonder terug- Uit de gesprekken kwam naar
koppeling aan ons, 9 patiënten
voren dat algemene gezondheidswaren uit eigen beweging gestopt adviezen zonder uitgebreide toeen 5 patiënten namen de bisfoslichting tegenstrijdig kunnen
fonaten niet meer volgens vooroverkomen.13
schrift in.
Motiverend
Bijwerkingen

Voornaamste beweegredenen die
osteoporosepatiënten aanvoeren
voor het stoppen met de onderhoudsmedicatie zijn enerzijds
gebrek aan geloof in het effect,
anderzijds de vrees voor bijwerkingen van de medicatie op korte
en langere termijn. De medicatie
wordt ook gestopt in overleg met
de huisarts en meestal vindt geen
vervolgbehandeling plaats.8, 9
Onderzoek onderstreept echter
het belang van de mening van
de behandelaar ten aanzien van
onderhoudsmedicatie én de positieve communicatie hierover met
7

De telefonische contacten namen
in ons onderzoek doorgaans 10
minuten per gesprek en verslaglegging in beslag. Dat resulteerde
in 119 × (10 minuten × 4 gesprekken) = 119 × 40 = 4760 minuten
(79,3 uur) op jaarbasis.
Ons inziens een waardevolle
tijdsinvestering indien men zich
realiseert dat hieraan voorafgaand
636 patiënten werden gescreend.
Per fractuur betekent dit
119/636 × 40 minuten, oftewel
8 minuten per gescreende patiënt.
Financieel gezien is hiervoor echter vaak geen ruimte in de krappe
>>
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intramurale budgettering van
Samenvatting
een ziekenhuis. Om kosten te
● De Delftse Fractuur en
besparen hebben wij daarom
Osteoporose Polikliniek
besloten de telefonische contacscreent fractuurpatiënten
ten voort te zetten met een lagere
van 50 jaar en ouder
frequentie van drie keer in het
op risicofactoren, biedt
eerste jaar. De ervaringen hierleefstijladviezen, start
mee gaan we in de toekomst
medicatie en communiceert
vergelijken met de hier geprede interventies
senteerde gegevens.
met de huisarts.
Casefinding door screening in
● De patiënt krijgt telefonisch
de setting van een Fractuur en
ondersteuning
Osteoporose Polikliniek blijkt
bij leefstijl(verandering)
een goede strategie om patiënten
en medicatietrouw.
met verhoogd osteoporoserisico
● Deze contacten met een
op te sporen. Naast de 13 proverpleegkundige ervaart
cent die naar de internist werd
de patiënt als motiverend,
verwezen, kon bij 19 procent van
wat zich uit in een
de patiënten van 50 jaar en ouder
hoge
medicatietrouw
(gemiddelde leeftijd 61 jaar) de
diagnose osteoporose worden
gesteld. De vier telefonische con- Referenties
1. Kwaliteitsinstituut voor de
tacten in het eerste jaar werden
Gezondheidszorg (CBO) 2002.
door deze patiënten als motiveOsteoporose tweede herziene richtlijn.
ISBN 90-76906-23-8 www.cbo.nl.
rend ervaren en resulteerden in
2. McLellan AR et al. The fracture liaison
een medicatietrouw van 80 proservice: success of program for the
cent na één jaar. Deze doelmatigevaluation and management of
patients with osteoporotic fracture.
heidsslag vereist een goede orgaOsteoporosis International 2003; 14:
nisatie maar betaalt zichzelf terug.
1028-34.
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Balanstraining is effectief en kostenbesparend;
Ter preventie van recidiverende enkelverstuikingen:
een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.
Regelmatige sportbeoefening is goed voor de gezondheid 8, maar kan ook leiden tot blessures. Acute laterale enkelletsels (enkelverstuikingen) zijn de meest voorkomende sportblessures in een variëteit aan sporten5. Met jaarlijks
bijna een half miljoen verstuikingen levert de enkel een grote bijdrage aan de 3,5 miljoen sportblessures in
Nederland 12. Van deze enkelverstuikingen heeft ongeveer de helft enige vorm van medische zorg nodig.
De gemiddelde (directe en indirecte) kosten van een enkelverstuiking in Nederland 17 worden geschat op €360.
Hieruit kan worden afgeleid dat de jaarlijkse kosten van enkelverstuikingen in Nederland grofweg €175 miljoen
bedragen. Deze cijfers tonen aan dat preventieve maatregelen tegen dit letsel noodzakelijk zijn voor zowel de
individuele sporter als de samenleving.
Met name in het eerste jaar na
een enkelverstuiking bestaat er
een verhoogd risico op een recidief. Voor sporters is het opvallend dat een verhoogd risico op
een recidiverende enkelverstuiking blijft bestaan, ondanks een
volledige (medische) behandeling van het initiële letsel. Deze
gedachte wordt kracht bijgezet
door de bevindingen in een preventieve trial bij volleyballers16.
Dit doet vermoeden dat een uitbreiding van de gangbare behandeling met preventieve maatregelen noodzakelijk is om de kans
op een recidiverende enkelverstuiking te verlagen. Het doel
van deze studie is derhalve het
evalueren van de (kosten)effectiviteit van een individueel uitvoerbaar neuromusculair oefenprogramma uitgevoerd in aansluiting op gangbare behandeling.
Methode
Inclusie en randomisatie

Tussen augustus 2006 en augustus 2007 werden sporters, tussen
de 12 en 70 jaar die tot twee
maanden voor opgave een enkelverstuiking hadden opgelopen,
benaderd via medische kanalen
(11 spoedeisende hulpafdelingen,
5 huisartsenpraktijken en 4 fysiotherapie praktijken) en nietmedische kanalen (geschreven
en online media). Sporters werd
een brochure aangeboden met
informatie over en een verzoek
tot deelname aan het onderzoek.
Indien de sporter geïnteresseerd
was om deel te nemen aan het
onderzoek, vulde hij gegevens

in op het antwoordformulier. Dit
antwoordformulier werd verzonden naar de hoofdonderzoeker.
Vervolgens werd telefonisch contact met hen opgenomen door
een fysiotherapeut. Tijdens dit
telefoongesprek werd aan de
hand van een, in een eerder vergelijkbaar onderzoek gebruikt14,
blessureregistratieformulier
bepaald of het daadwerkelijk
een enkelverstuiking betrof.
Deze vragenlijst bevatte vragen
over de diagnose, de oorzaak, en
de etiologie van de blessure. In
geval van medische behandeling
van het letsel werd de geadviseerde
behandeling genoteerd alsmede
de professie van de medisch
behandelaar.
Sporters zijn na inclusie gerandomiseerd naar de interventiegroep
of de controlegroep op basis van
stratificatie naar geslacht, inclusiemedium en behandelaar van het
inclusieletsel.

Eenbenige kniebuiging

Op tenen staan

Eenbenige stand

Rennershouding

Gekruiste beenzwaai

Tenenloop

Fig. 1 Basisoefeningen van het proprioceptief oefenprogramma.

schreef drie trainingssessies per
week voor van maximaal dertig
minuten per keer. De oefeningen
werden steeds moeilijker en zwaarder naarmate de acht weken vorderden. Sporters in de interventiegroep ontvingen een oefentol
(Avanco AB, Zweden), een oefenschema en een instructie dvd.
Alle informatie werd eveneens
weergegeven op een afgeschermde
website die alleen toegankelijk
was voor deelnemers van de
interventiegroep.

Interventie

Sporters in de interventiegroep
ontvingen een acht weken durend
neuromusculair oefenprogramma,
dat moest worden aangevangen
nadat de behandeling was afgerond en de sporter weer in staat
was de sport te beoefenen. Het
oefenprogramma was een evolutie van een eerder aangetoond
effectief oefenprogramma15 en
aangepast voor de specifieke setting en doelgroep van het huidige
onderzoek. Het programma
bestond uit oefeningen met en
zonder oefentol (zie fig. 1) en

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat van
het onderzoek was incidentiedichtheid, uitgedrukt als het
aantal nieuwe recidiverende
enkelverstuikingen per 1.000
sporturen, en het bijbehorend
95% betrouwbaarheidsinterval
(BI). Gedurende een jaar werd
sporters gevraagd alle plotse
inversie traumata van dezelfde
enkel te rapporteren. Binnen
deze zelfgerapporteerde enkelverstuikingen werd een differentiatie gemaakt naar: (1) alle letsels;
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(2) recidiverende enkelverstuikingen leidend tot sportverzuim;
(3) recidiverende enkelverstuikingen die resulteerden in zorgkosten en/of arbeidsverzuim.
Voorts werd de expositie bepaald
aan de hand van een maandelijks
logboek waarin sporters alle sportactiviteiten rapporteerden. De
aan een recidiverende enkelverstuiking gerelateerde kosten werden met behulp van een kostendagboek bijgehouden. Hierin
rapporteerden deelnemers gegevens omtrent directe (medische)
kosten (bijv. huisartsconsult,
fysiotherapie, medicijnen en
medische hulpmiddelen), alsmede productiviteitsverlies als
gevolg van arbeidsverzuim
(indirecte kosten).
Analyse

Alle analyses werden uitgevoerd
volgens het intention-to-treat
principe. Incidentiedichtheden
en bijbehorend 95% BI, werden
berekend voor de totale sportparticipatie, uitgedrukt als het
>>
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aantal recidiverende enkelverstuikingen per 1.000 sporturen.
Hierbij werd de expositie van
individuele sporters gebruikt tot
het moment van een eventuele
recidiverende enkelverstuiking.
Een subgroep analyse met
behandelaar van het inclusieletsel
als onafhankelijke variabele werd
eveneens uitgevoerd. Dit omdat
de behandelaar als proxymaat
voor ernst van het inclusieletsel
was gesteld.
Cox regressieanalyse werd gebruikt
om het risico op een recidiverende
enkelverstuikingen tussen interventie- en controlegroep te vergelijken. A priori was besloten
binnen de analyse te corrigeren
voor leeftijd, beoefende sport
(contact of non-contact) en
niveau van sportbeoefening
(competitief of recreatief ).
Andere variabelen zijn gecontroleerd voor confounding en/of
interactie, maar er werd niets
gevonden.
Missende kostendata werden gecompleteerd middels multipele
imputatie (MI) met behulp van
de Multiple Imputation by
Chained Equations (MICE)
procedure3. Omdat kosten scheef
verdeeld zijn, zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen rond
de verschillen in kosten berekend
met behulp van bootstrapping.
De stijgende kosteneffectiviteitratio (ICER) werd berekend door
het verschil in kosten tussen beide
groepen te delen door het verschil
in recidiverende enkelverstuikingen. De ICER representeert de
waardevermeerdering van de
neuromusculaire training ter
preventie van één recidiverende
enkelverstuiking in vergelijking
met alleen de gangbare behandeling. Bij alle analyses is de significantie gesteld op P<0.05.
Resultaten

In totaal zijn 522 sporters geïncludeerd en random toegewezen
aan de interventiegroep (N=256)
en de controlegroep (N=266).
Baseline karakteristieken van
beiden groepen verschilden niet
(tabel 1). Het aantal uitvallers
was gelijk verdeeld over beide
groepen (zie fig. 2).
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Tabel 1. Baseline gegevens van sporters weergegeven als gemiddelden
(standaarddeviatie) of percentages
N
Leeftijd (jaren)
Gewicht (kg)
Lengte (cm)
Ervaring (jaren)
Sportexpositie (uren)

Interventie
256 (m=136; v=120)
28.6 (11.8)
73.4 (13.3)
176.9 (9.9)
10.82 (8.8)
117.73 (93.59)

Controle
266 (m=138; v=128)
28.0 (11.6)
71.7 (13.0)
177.4 (9.5)
10.75 (8.0)
115.35 (113.51)

171 (49%)
85 (50%)

180 (51%)
86 (50%)

120 (47%)
54 (21%)

124 (47%)
62 (23%)

82 (32%)

80 (30%)

47 (18.1 %)
73 (28.2 %)

62 (23.0 %)
64 (23.8 %)

Usual care
Medisch
Niet-medisch
Geschiedenis van enkelverstuiking
Index
Laatste recidief < 12 maanden
geleden
Laatste recidief > 12 maanden
geleden
Preventieve maatregelen
Brace
Tape

Klaar voor inclusie
(N=630)

108 geëxcludeerd
64 stuurden geen eerste vragenlijst terug
12 nog onder behandeling
15 geen informed consent gegeven
9 deden niet aan sport
8 persoonlijke reden

Gerandomiseerd (N=522)

Toegewezen aan usual care & neuromusculaire
training (N=256)
256 ontvingen toegewezen interventie

Toegewezen aan alleen usual care (N=266)
266 ontvingen toegewezen interventie

Lost to follow-up
(N=44; uitvalspercentage 17%)

Lost to follow-up
(N=31; uitvalspercentage 12%)

Redenen
Te weinig tijd (N=7)
Persoonlijke reden (N=4)
Gebrek aan motivatie (N=4)
Onbekend (N=26)
Geblesseerd aan been (N=3)

Redenen
Te weinig tijd (N=6)
Persoonlijke reden (N=4)
Te ingewikkeld (N=3)
Onbekend (N=18)

Geanalyseerd (N=212)

Geanalyseerd (N=235)

44 geëxcludeerd van de analyse
Reden
Lost to follow-up

31 geëxcludeerd van de analyse
Reden
Lost to follow-up

Fig. 2 Flowchart van de prospectieve interventietrial.

Expositie en blessure
incidentie

Effect van het
oefenprogramma

In de interventie- en controlegroep zijn een totaal van respectievelijk 30.140 en 30.682 sporturen geregistreerd. Tijdens de
follow-up periode rapporteerden
145 (28%) van de 522 sporters
een verstuiking van dezelfde enkel;
56 (22%) in de interventiegroep
en 89 (33%) in de controlegroep.
De overall incidentie enkelverstuikingen in de interventiegroep
was 1,86 per 1.000 sporturen
(95% BI 1,37 - 2,34) en in de
controlegroep 2,90 per 1.000
sporturen (95% BI 2,30 - 3,50).

Cox regressie analyse liet een significant lager risico op een recidiverende enkelverstuiking voor de interventiegroep in vergelijking met
de controlegroep zien (tabel 2).
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Een vergelijkbaar effect werd gevonden voor enkelverstuikingen
die leidden tot sportverzuim en
enkelverstuikingen die leidden
tot kosten. Voor deelnemers die
medische behandeling ondergingen voor het inclusieletsel werd
slechts een effect gevonden voor
recidiverende enkelverstuikingen
resulterend in kosten. Voor de
andere categorieën werd geen
verschil gevonden. Voor niet
medisch behandelde deelnemers
werd een significant lager risico
gevonden voor zelfgerapporteerde
recidiverende enkelverstuikingen,
voor enkelverstuikingen leidend
tot sportverzuim en enkelverstuikingen resulterend in kosten.
Kosten

Volledige kostendagboekjes zijn
door 75% van alle geblesseerde
deelnemers teruggestuurd
(42 (75%) in de interventiegroep; 66 (74%) in de controlegroep). Deelnemers die het kostendagboek niet of niet volledig
bijhielden verschilden niet van
de rest op geslacht, leeftijd,
sportverleden en maandelijkse
expositie. Gemiddelde overall
kosten per recidieve verstuiking
waren €117 (SD €325) in de
interventiegroep en €447
(SD €1.403) in de controlegroep (tabel 3). Per letsel was
er een significant totaal kostenverschil van €332 (95%BI:
€741 - €62) ten faveure van
de interventiegroep. Zowel de
directe kosten per letsel (€38;
€74 tot €2) als de indirecte
kosten (€322; €721 tot €64)
waren significant lager in de
interventiegroep.
De gemiddelde totale kosten
per deelnemer waren €46 (SD
€156) in de interventiegroep en
€149 (SD €836) in de controlegroep. Er bestond een significant

Tabel 2. Incidentiedichtheden (95% betrouwbaarheidsinterval) en relatief
risico (RR) naar blessureperspectief.
Enkelverstuiking
Zelfrapportage
Sportverzuim
Kosten

Interventie
1,86
(1,37 - 2,34)
0,65
(0,38 - 0,92)
0,29
(0,11 - 0,47)

Controle
2,90
(2,30 - 3,50)
1,17
(0,82 - 1,52)
1,08
(0,74 - 1,42)

RR
0,63*
(0,45 – 0,88)
0,53*
(0,32 - 0,88)
0,25*
(0,12 - 0,50)

RR werd bepaald met behulp van Cox regressie, aangepast voor leeftijd,
type sport en sportniveau. * geeft een statistisch significant verschil aan (P=.05).

Jaargang 20, augustus 2010

Tabel 3. Gemiddelde (standaard deviatie) totale directe, totale indirecte
en overall totale kosten (€) per sporter en per geblesseerde sporter en
gemiddelde kostenverschillen (95% BI) per sporter en per geblesseerde
sporter gedurende een follow-up van 12 maanden. Gegevens bepaald na MI.
Per sporter

Interventie
(n=256)

Controle
(n=266)

Verschil

Interventie

27,50

-

27,50

5,02
(29,79)
13,91
(132,81)

20,42
(79,93)
128,98
(804,69)

−15,40*
(−28,29 - −5,48)
−115,06*
(−259,94 - −39,11)

Overall

46,44
(155,50)

149,40
(835,83)

−102,96*
(−252,54 , −22,59)

Per geblesseerde
sporter

Interventie
(n=56)

Controle
(n=89)

Verschil

Interventie

27,50

-

27,50

22,97
(60,76)
63,61
(285,66)

61,04
(129,34)
385,48
(1360,08)

−38,07*
(−74,29 - −2,29
−321,88*
(−721,29 - −64,19)

114,07
(324,78)

446,52
(1403,39)

−332,45*
(−741,13 - −62,36)

Direct
Indirect

Direct
Indirect
Overall

* geeft een statistisch significant verschil aan (P=.05).

totaal kostenverschil tussen beide
groepen van €103 (95%BI
€253 - €23), hetgeen inhoudt
dat kosten per deelnemer in de
controlegroep €103 hoger waren
dan in de interventiegroep. De
totale directe en indirecte kosten
waren significant lager in de
interventiegroep (€15; €28
tot €5 en respectievelijk €115;
€260 tot €9).

Kosteneffectiviteit van
het oefenprogramma

De ICER van de interventie in
vergelijking met de gangbare
behandeling was 889. Vanuit
maatschappelijk perspectief
betekent dit dat per voorkomen
letsel €889 kan worden bezuinigd op de totale zorgkosten
die gepaard gaan met een enkelverstuiking. De interventie was

Fig. 3 Cost-effectiveness plane behorende bij de uitgevoerde kosteneffectiviteitsanalyse. De x-as representeert de groepsverschillen in effect, de y-as de kostenverschillen. Deze figuur laat zien dat onder invloed van de interventie meer
effect wordt bereikt tegen gereduceerde kosten.

dominant; het effect was groter
en de kosten waren lager in de
interventiegroep vergeleken met
de controlegroep (zie fig.3).
Naleving van het
oefenprogramma

Sporters uit de interventiegroep
gaven zichzelf na vier en acht
weken van training scores voor
de mate van naleving van het
oefenprogramma. Om contaminatie tussen interventie- en controlegroep te voorkomen werd
de controlegroep maandelijks
gevraagd of zij aan neuromusculaire training hadden gedaan.
In totaal gaven 58 (23%) interventiegroep sporters aan het
acht weken durend programma
volledig te hebben doorlopen;
75 (29%) sporters gaf aan deels
compliant te zijn geweest; 89
(35%) sporters kon als niet-compliant worden geclassificeerd.
Naleving van het programma
was onbekend voor 34 (13%)
sporters. Vijf (2%) van de 266
controlegroep sporters gaf aan
neuromusculaire training te hebben uitgevoerd tijdens de followup van één jaar. Deze sporters
voerden deze oefeningen uit als
onderdeel van medische behandeling van een recidiverende enkelverstuiking en gegevens na het
recidiverende letsel werden dus
niet meegenomen in de analyse.
Discussie

Dit gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek liet zien dat een
neuromusculair oefenprogramma,
dat thuis en zonder begeleiding
aansluitend op de reguliere behandeling van een enkelverstuiking
wordt uitgevoerd, zowel effectief
als kostenbesparend is ter voorkoming van recidiverende enkelverstuikingen. Net als in eerdere
trials werd een tweevoudige reductie in het risico op een recidiverende enkelverstuiking gevonden7,13.
Dit geldt voor zowel zelfgerapporteerde enkelverstuikingen en
voor enkelverstuikingen die leidden tot sportverzuim. Het risico
op directe en/of indirecte kosten
als gevolg van een recidiverende
enkelverstuiking was 3,6 keer zo
groot in de controlegroep ten
opzichte van de interventiegroep.
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Voorts toonde het oefenprogramma aan dat maatschappelijk gezien
totale zorgkosten als gevolg van
een enkelverstuiking kunnen
worden verminderd met bijna
€900 per voorkomen letsel.
Het huidige onderzoek gebruikte
zelfrapportage voor de registratie
van recidiverende enkelverstuikingen. Dit gold voor zowel de
registratie van het inclusieletsel
als de enkelverstuikingen die
tijdens de studie maandelijks
werden gemeld. Aangezien recidiverende enkelverstuikingen
maandelijks werden gerapporteerd is de kans op recall bias
gering. Echter het was mogelijk
dat misclassificaties van blessures
tijdens de follow-up en/of inclusie hebben opgetreden. Om deze
foutkans tot een minimum te
beperken werden registratieformulieren uit een eerder gerandomiseerde trial14 naar hetzelfde
onderwerp gebruikt. In deze trial
werden alle gerapporteerde blessures gediagnosticeerd aan de
hand van dit blessureregistratieformulier. De validiteit van dit
formulier is summier getoetst
door middel van blindering
voor groepstoekenning en onafhankelijk beoordeling door twee
sportartsen. Beide artsen waren
het eens over de diagnose van alle
blessures. Hieruit is opgemaakt
dat dit blessureregistratieformulier voldoende valide en betrouwbaar is. De uitval van sporters
gedurende de follow-up was met
14% relatief laag. Baseline karakteristieken van sporters die uitvielen verschilde niet van andere
sporters. Hierdoor is het aannemelijk dat geen selectieve uitval
heeft plaatsgevonden in deze
studie.
Tot op heden heeft maar één
andere gerandomiseerde trial
direct het effect van een oefenprogramma op recidiverende
enkelverstuikingen na een acuut
letsel onderzocht9. Twaalf maanden na het inclusieletsel werd
een significant verschil in recidiverende enkelverstuikingen vastgesteld tussen de interventie- en
de controlegroep ten faveure van
de interventiegroep9.
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In vergelijking met het huidige
onderzoek was de onderzoekspopulatie kleiner (N=92 vs.
N=522), was het uitvalspercentage aanzienlijk hoger (27% vs.
14%) en werd rapportage van
een recidiverende enkelverstuiking pas na twaalf maanden opgevraagd. Een ander verschil was
dat sporters in het huidige onderzoek het oefenprogramma zonder
begeleiding uitvoerden, terwijl
het Holme et al. (1999) fysiotherapeuten inzette.
Eerder Nederlands onderzoek
naar neuromusculaire training
bij volleyballers concludeerde
dat een dergelijk programma op
lange termijn kostenbesparend
kan zijn17. Het huidige onderzoek is het eerste dat laat zien dat
in het eerste jaar na introductie
kostenbesparing kunnen optreden. Dit is grotendeels te wijten
aan de andere setting en de selectievere doelgroep die in het huidige onderzoek zijn gebruikt.
Het genoemde onderzoek van
Verhagen et al. (2004) bestond
uit een minimaal oefenprogramma voor volleyballers, waarbij
een enkele oefening door iedereen bij elke warming up werd
uitgevoerd. Dit in tegenstelling
tot het huidige onderzoek waarbij recent geblesseerden een 8
weken durende intensief oefenprogramma kregen aangeboden.
Ondanks dat in de huidige trial
een significante reductie in het
risico op een recidiverende enkelverstuiking werd gevonden, had
een betere naleving van het oefenprogramma kunnen leiden tot
een nog uitgesprokener verschil
tussen interventie- en controlegroep. Compliantie werd gemeten middels een maandelijkse
vragenlijst. Dit was de enige
manier aangezien direct contact
met de sporter praktisch onmogelijk was. Aangezien eerder
onderzoek heeft laten zien dat
een zes weken durend oefenprogramma ook effectief is9, is
het waarschijnlijk dat gedeeltelijke naleving van het oefenprogramma niet voldoende is om
preventieve effecten te bewerkstelligen.
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Door de brede opzet van de studie wat betreft leeftijd, sport en
niveau van sportbeoefening kunnen de resultaten van dit programma breed worden geïmplementeerd; van de jonge toptalenten
tot recreatieve beoefenaars van
de sport.
Het geschatte aantal van half
miljoen enkelverstuikingen op
jaarbasis3 gekoppeld aan de
huidige kostenbesparing van
€103 per uitgegeven interventie
leidt tot een potentieel jaarlijkse
kostenbesparing van bijna
€50.000.000. Dit bedrag komt
overeen met een potentiële kostenreductie van 30% op de totale
jaarlijkse kosten voor enkelverstuikingen.
Conclusie

Deze trial heeft de effectiviteit
en kosteneffectiviteit van neuromusculaire training als additie
op usual care aangetoond.
Verder heeft het laten zien dat
het programma specifiek werkzaam is bij niet-medisch behandelde sporters. Gezien de aanzienlijke kostenbesparing is brede
implementatie van het oefenprogramma sterk aanbevolen.
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T.G. van Tienen

Meniscustransplantatie
Iedereen kent het verschijnsel van de ‘voetbalknie’: tijdens voetbal
of andere sport wordt de knie verdraaid en tijdens deze verdraaiing
komt er een scheur in de meniscus. De meniscus is een schijfvormig
kraakbeenachtige schokdemper in de knie die zorgt voor bescherming
van het kraakbeen op het bovenbeen (femur) en scheenbeen (tibia).
De meniscus zit zowel aan de mediale als aan de laterale zijde van de knie.

Revalidatie
6 weken klittebandspalk, deze moet 24 uur per dag gedragen worden.
Elke ochtend moet de knie goed gestrekt worden en moet de knie tot
60 graden buigen op bedrand. Twee maal per week passieve flexie tot
60 graden bij fysiotherapeut. Na 6 weken mag de klittebandspalk af.
Week 0-6: aantippend belast lopen, buigen tot maximaal 60 graden.
Week 6-8: 50% belasten, buigen tot maximaal 90 graden.
Week 8-10: opbouwen belasting tot100%, volledig actieve en passieve
mobilisaties zijn toegestaan.
In sommige gevallen zal de scheur in de meniscus zodanig zijn dat
een groot deel van de meniscus zal moeten worden verwijderd.
Ondanks dat dit de kans vergroot op kraakbeenslijtage geeft dit vaak
pas in een later stadium klachten. Wanneer het grootste deel van de
meniscus verwijderd is en gepaard gaat met klachten zonder dat er
uitgebreide slijtage is van het kraakbeen, dan kan een meniscustransplantatie worden overwogen.

Deze operatie is een uiterste operatie om de pijnklachten in de knie te
verminderen in het dagelijkse leven. Men zal na de operatie dus rekening
moeten houden met de geopereerde knie en extreme belastingen op
de knie vermijden. Dus voetballen met deze knie wordt ook afgeraden.

Kort samengevat: de indicaties voor een meniscustransplantatie:
● Pijn in het aangedane compartiment na (sub)totale menisectomie.
● Patiënten jonger dan 50 jaar.
● Neutrale mechanische beenas of lopende door niet aangedane
compartiment.
● Kraakbeendegeneratie minder of gelijk aan graad 2
(volgens Kellgren-Lawrence)
● Relatieve indicatie (BMI<27).
● Stabiele knie, kruisbanden intact.
De operatie
De meniscustransplantatie gebeurt met een kijkoperatie. Er wordt
een donormeniscus gebruikt die qua maat precies overeen moet komen
met de knie van de patiënt zodat een goede pasvorm verkregen wordt.
Deze wordt aangevraagd via de botbank en soms kan het even duren
voordat de juiste meniscus zich aandient.
De meniscus wordt enerzijds met zijn ‘hoorns’ vastgezet in de knie
middels een tweetal dunne tunneltjes die aan de voorzijde van het
scheenbeen naar buiten komen en daar onder de huid worden
geknoopt. Anderzijds wordt de meniscus aan zijn kapsel gehecht.
Aan de binnenzijde (in geval van mediale meniscus) of aan de buitenzijde (in geval van laterale meniscus) van de knie komen enkele
kleine littekens voor het vasthechten van de meniscus aan het kapsel.

T.G. van Tienen: T.vantienen@maartenskliniek.nl
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Spalkvoorziening bij radialis parese

casusbeschrijving

Een 48 jarige vrouw is in Oostenrijk omver geskied door een snowboarder. Ze is zijwaarts gevallen met haar
volledige gewicht op haar schouder. Tijdens dit trauma heeft de patiënt een tripart fractuur opgelopen in de kop
van de humerus. In Oostenrijk is zij geopereerd. Tijdens de operatie heeft de operateur gebruik gemaakt van een
plaatosteosynthese en 12 schroeven (zie fig. 1). Gedurende haar revalidatie periode in Nederland bleef zij erg veel
last houden van haar schouder. Bij controle in haar regionale ziekenhuis werden geen bijzonderheden gevonden.
De patiënt werd geadviseerd om met fysiotherapie verder te revalideren.
Huidige situatie

Mw. bleef tijdens haar revalidatieperiode in Nederland veel pijn
en bewegingsbeperking houden
aan haar schouder. Na een lange
tijd revalideren zonder veel functioneel herstel heeft de patiënt
contact gezocht met een orthopedisch specialist in de Sint
Maartenskliniek. De specialist
constateerde door middel van
röntgenfoto’s dat er geen botdoorbouw te zien was.
De klachten werden geduid als
een pseudoarthrose met kopnecrose. Tevens was er te zien
dat er twee schroeven door de
humerus kop heen kwamen. Na
deze bevindingen is er besloten
om te gaan opereren. Tijdens de
operatie wordt (zoals op de röntgenfoto’s reeds vermoed) gezien
dat de humerus kop necrotisch
is. Het glenoid is niet aangedaan.
Er wordt besloten om de kop te
vervangen voor een hemiprothese.
Tijdens het indrevelen en exoroteren van de humerus blijkt deze
te splijten in een spiraalfractuur.
De fractuur is middels drie trekschroeven in combinatie met een
plaatosteosynthese gerefixeerd
(zie fig. 2).

Na de operatie blijkt op de verkoever dat mw. geen gevoel heeft
aan de dorsale zijde van haar
onderarm, en geen activiteit van
de extensoren. De specialist constateert dat er sprake is van Nervus
Radialis letsel. Tijdens de operatie
is de zenuw gezien en was deze
intact, waarschijnlijk is er op het
moment van optreden van de
breuk een forse rek op de zenuw
gekomen die de uitval verklaart.
Door de specialist wordt besloten
om een rustspalk aan te leggen
en na 5 dagen een cock-up spalk
te laten maken.
Diagnostiek van een
nervus radialis letsel

De N. Radialis ontspringt uit de
spinale segmenten C5 t/m C8 en
soms ook nog uit Th1. Het is de
grootste zenuw van de plexus
brachialis. De zenuw loopt door
de oksel, achter de A. Axillaris,
vervolgens aan de achterkant van
de bovenarm tussen de lange en
mediale kop van de M. Triceps
brachii. De N. Radialis verlaat
op het bovenste 1/3 deel van de
bovenarm de A. Brachialis en
loopt dan via de Sulcus Nervus
Radialis achterop de humerusschacht en bereikt de laterale
zijde van de humerus1. In tegenstelling tot letsels van de Nervus
Ulnaris en N. Medianus komt
een letsel van de Nervus Radialis
op hoog niveau relatief vaak
voor2. Voornamelijk ter hoogte
van de Sulcus Nervi Radialis op
de diafyse van de humerus. Het
letsel is, net zoals in deze casus,
dikwijls te wijten aan een humerusfractuur. In vele gevallen zijn
figuur 2
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radialis paresen echter alleen
maar neuropraxiën door langdurige compressie van de zenuw.
De N. Radialis verlamming treft
de volgende musculatuur:
● Extensor carpi radialis
● Extensor carpi ulnaris
● Supinator longus en brevis
● Extensor digitorum communis
● Extensor policis longus
● Abductor policis longus
Samengevat zijn dit alle strekspieren van de pols, de MCPgewrichten en de duim. Door
het verlies van de stabiliserende
extensie spieren in de pols gaat
een groot deel van de grijpkracht
verloren. Door de verlamming
van de lange vingerextensoren
kan de hand moeilijk geopend
worden. Door de pronatie stand
van de pols valt de hand door de
zwaartekracht ook nog eens naar
volair. Dit noemt men ook wel
de ‘’dropping hand’’(zie fig.3).

figuur 3

Behandeling

De typische therapeutische
behandeling van een radialis
letsel bestaat uit preventie van
elongatie van de extensoren en
van een duimadductie-contractuur die de revalidatie aanzienlijk
bemoeilijken.
Bij de patiënt hebben we gekozen
voor een thermoplastische dynamische cock-up spalk. Zowel op
pols als op MCP niveau kan zij
actief flecteren en passief extenderen met deze spalk. Op deze

figuur 1

manier bevorderen we de functionaliteit van de onderarm, voorkomen we verkorting van de
flexoren en stimuleren we het
gebruik van haar aangedane arm.
Als alternatief kun je ook een
statische cock-up spalk maken
waarbij je alleen de verkorting
voorkomt van de flexoren.
Daarnaast heeft de patiënt ook
nog een rustspalk gekregen.
Benodigdheden:
● Thermoplast 2,8 mm
● Klittenband
● Rol watten
● Buisjes
● Elastiek
● kralen
● Pols-extensieveren
● Vingerloops
● Buigtang
Werkwijze: (zie fig. 4 en 5)
Maak een dorsale spalk vanaf
het proximale 1/3 van de
onderarm tot aan het polsgewricht 2/3 omvattend.
● Voorzie de dorsale spalk van
de onderarm van twee klittenbanden.
●
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●

●

●

●

●

Maak een handje waarbij je
tot onder de MCP gewrichten
blijft. Knip deze door aan de
ulnaire zijde van de hand en
tussen de wijsvinger en duim.
Voorzie ook het handje, op
de plaatsen waar je hem hebt
doorgeknipt, van klittenbanden.
Laat de patiënt beide spalkjes
aan doen en leg de onderarm
op de tafel met een rol watten
in de palm van de hand.
Zo valt de pols in ongeveer
15 á 20 graden extensie.
Bepaal het scharnierpunt van de
pols en plaats, met behulp van
een stukje verhit thermoplast,
de twee pols-extensieveren
Plaats voor iedere vinger een
buisje, met behulp van een
stukje verhit thermoplast,
op de dorsale handrug van
je spalk. Het buisje moet precies in het midden van
je basis-phalanx van de desbetreffende vinger eindigen en
genoeg hoogte hebben om het
leertje nog te plaatsen

Knip de leertjes per vinger op
maat zodat het PIP gewricht
nog vrij kan bewegen
● Bevestig voor iedere vinger een
leertje aan een stukje elastiek en
trek deze door het buisje heen
● Laat de patiënt ontspannen en
trek zodanig aan het elastiek
zodat vanuit het MCP
gewricht de vinger in 0 gr
staat. Plaats dan een knoop
of een kraaltje die tegen het
buisje aan wordt getrokken
De uitval bij Mw. was na ongeveer
3 maanden volledig verdwenen.
De gehele functie van de hand is
weer hersteld.
●

Figuur 4 (Passief) ▲
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▼ Figuur 5 (Actief)
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Van de voorzitter
BESTUUR
Dit voorjaar hebben er een aantal bestuurlijke veranderingen
plaatsgevonden. Na 9 jaar heeft onze collega Eric Schaft het
voorzitterschap van de V.G.N. overgedragen aan ondergetekende. Door onvoorziene omstandigheden kon Eric helaas
niet aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering in Papendal waar de overdracht van de voorzittershamer plaatsvond.
Iedereen die Eric een beetje kent weet dat dit volledig indruist
tegen zijn karakter. In mijn herinnering is dit tevens de eerste
keer dat Eric als voorzitter een ledenvergadering heeft moeten
laten schieten. En dat zegt eigenlijk al genoeg over de wijze
waarop hij de rol als voorzitter heeft vervuld. Meer kruit verschiet ik op dit moment niet, omdat er tijdens een volgende
gelegenheid uitgebreid en op een gepaste wijze afscheid zal
worden genomen van Eric als bestuursvoorzitter van de V.G.N.
Mendel van Griethuysen, voorheen bestuurslid ledenactiviteiten, is de nieuwe penningmeester en tevens vicevoorzitter.
Nieuw binnen het bestuur is Helmie Cornelissen. Zij gaat de
portefeuille ledenactiviteiten beheren. Ik kan u zeggen dat we
binnen het bestuur erg blij zijn met haar komst. Zij is een
gewaardeerde collega die gewicht in de schaal brengt als het
gaat om ervaring en kennis binnen ons beroep.
Ron Groenewegen heeft zijn taken binnen het bestuur neergelegd. De portefeuille kwaliteit is op dit moment vacant.
SAMENWERKING
Het jaar 2010 zal voor de V.G.N. in het teken staan van een
aantal belangrijke veranderingen.
Er zal gezocht worden naar een nieuwe vorm van strategische
samenwerking tussen de V.G.N. en andere beroeps- en vakorganisaties. Dit heeft als doel het beroep gipsverbandmeester
nadrukkelijker vertegenwoordigd te krijgen binnen het huidige
(verpleegkundige) krachtenveld. De ontwikkelingen binnen
m.n. het verpleegkundige beroep bevinden zich in een stroomversnelling. Goed geïnformeerd en vertegenwoordigd zijn is
een voorwaarde om als beroepsgroep tijdig te kunnen aanhaken bij deze veranderingen. Op het moment van schrijven
van dit stuk is het dagelijks bestuur druk doende om met
verschillende partijen oriënterende gesprekken te voeren.
Het bestuur zal tijdens de volgende algemeen ledenvergadering verslag uitbrengen over de uitkomst van deze oriënterende gesprekken.
ONTWIKKELING
Dankzij de titelregistratie heeft de V.G.N. een instrument
om de kwaliteit van de beroepsgroep beter te borgen. Voor
de komende jaren hebben we als doel gesteld dat de geregistreerde gipsverbandmeester voldoende mogelijkheden aangeboden krijgt om aan de registratie eisen te kunnen voldoen.
Inmiddels is er binnen de opleidingscommissie druk gewerkt
aan een vernieuwd aanbod van bij- en nascholing.
Het gipsverbandmeesterschap is een specialisatie en een
verbijzondering van het verpleegkundig beroep (zie beroepsprofiel). Mede vanwege de voortschrijdende taakverschui16

vingen tussen de arts en verpleegkundige zal ook de gipsverbandmeester zich moeten blijven ontwikkelen. In veel
klinieken is in de loop der jaren een aanzienlijke taakverschuiving ontstaan tussen de medisch specialist en de gipsverbandmeester. Ons beroep heeft de afgelopen jaren zeker
niet stil gestaan. Het wordt echter tijd dit ook (landelijk) te
formaliseren. De specialisatie gipsverbandmeester moet nog
verder kunnen uitgroeien tot een expertfunctie. Niet alleen
maar als expert op het gebied van immobilisatietechnieken,
maar ook expert op het gebied van de conservatieve behandeling van letsels aan het steun- en bewegingsapparaat. Die
gipsverbandmeester moet ook anders gepositioneerd worden
binnen het zorgproces van de patiënt. Uitbreiding van taken
en verantwoordelijkheden moeten ook worden meegewogen
in de functiewaardering. Taakverschuiving moet iedereen
iets opleveren. Kwaliteitswinst en laagdrempeligheid voor de
patiënt, afstoten van laag complexe taken voor de medisch
specialist en de gipsverbandmeester die zich verder kan ontwikkelingen binnen een prachtig beroep.
Het bestuur kijkt momenteel samen met de opleidingcommissie naar manieren om dit proces d.m.v. landelijke scholing te
ondersteunen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis
en ervaring van collega's die deze stappen in de eigen kliniek
al gemaakt hebben. Om verder te kunnen groeien is ervaring
alleen niet genoeg. Uitbreiding van kennis en aanleren van
nieuwe vaardigheden zijn onontbeerlijk.
TOT SLOT
Tot slot wens ik een ieder een goede zomervakantie toe.
We zullen u tijdig op de hoogte brengen zodra de eerder
genoemde ontwikkelingen vaste vorm hebben gekregen.
Geachte collega's: geniet van de zomer en blijf ambitieus!
Joris Ruhe
Voorzitter V.G.N.

CZO
Tijdens de laatste vergadering van het CZO is duidelijk
geworden dat het theoretische gedeelte van het nieuwe format nog onvoldoende is ingevuld. Dit heeft consequenties
voor alle erkenningaanvragen die met het nieuwe format
zijn ingediend. De toch al stroperige procedure wordt door
deze ontwikkeling nog langzamer doorlopen. De gemiddelde
doorlooptijd is langer dan een jaar. Hoewel dit een onbevredigende situatie is, met name voor de indienende ziekenhuizen, staat het CZO op het standpunt dat zorgvuldigheid
voor snelheid gaat. Het is misschien goed om te weten dat de
bulk van het beoordelingswerk voor de erkenningaanvragen
door onbezoldigde vrijwilligers wordt gedaan. Een en ander
heeft gevolgen voor de mogelijkheden om de doorloopsnelheid van de procedures te verhogen.
Ruud Grönloh,
Lid van de CZO-commissie gipsverbandmeesters
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Secretariaat VGN
Frederik Hendriklaan 6
2242 KJ Voorschoten
Telefoon werk: 071 - 5263038
Website VGN: www.vgned.nl
VGN-e-mail
j.ruhe1971@hetnet.nl
miriamroeterink@kpnmail.nl
m.vangriethuysen@umcutrecht.nl
cdfeijten@zeelandnet.nl
r.gronloh@vumc.nl
christvanderijt@telfort.nl
h.cornelissen@maartenskliniek.nl
c.h.j.j.gersen@hccnet.nl

Bestuur
Dhr. J. Ruhe, voorzitter (dagelijks
en algemeen bestuur) en Unie Z&W,
Mevr. M.C.A. Roeterink, secretaris
(dagelijks en algemeen bestuur),
Dhr. M. van Griethuysen,
penningmeester en vice-voorzitter
(dagelijks en algemeen bestuur),
Dhr. C.D. Feijten, bestuurslid
met portefeuille PR&Voorlichting,
Dhr. R. Grönloh, bestuurslid
met portefeuille Opleiding en CZO,
Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt, bestuurslid
met portefeuille Visitatie,
Mevr. H. Cornelissen, bestuurslid
met portefeuille Ledenaktiviteiten,
Dhr. C.H.J.J. Gersen, bestuurslid met
portefeuille Redactie "In dit Verband",
Mevr. M.W. Romijn, Notuliste.

Van de Opleidingscommissie.
De herkansingen van de 2008 groep hebben inmiddels plaatsgehad. Aan een viertal herkansers is het
diploma uitgereikt. Namens de opleidingscommissie wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de
geslaagden van de 2008 groep te feliciteren. Op de
eerst volgende algemene ledenvergadering van de
VGN zullen namens de beroepsvereniging de spelden worden uitgereikt aan de nieuw gediplomeerden.
Er is nog een klein aantal studenten dat verlenging
van de opleiding heeft gekregen.
De cursisten van de 2009 groep hebben inmiddels
in de praktijk de proeve van bekwaamheid met
betrekking tot de bovenste extremiteiten afgelegd.
Op de LOG heeft deze groep de eerste assesment
gesprekken gevoerd.
De inschrijving voor de 2010 groep loopt tegen de
veertig cursisten. Om dit in goede banen te leiden
heeft de LOG een extra praktijkruimte beschikbaar
en zullen verschillende lessen aan een gesplitste groep
worden gegeven. Ook het aantal docenten zal worden aangepast. Met deze ontwikkeling lijkt het er
op dat de ziekenhuizen hun verantwoordelijkheid
nemen en nu grotere volumen cursisten insturen.
Naar aanleiding van de opmerkingen over de LOG
tijdens de laatste ALV heeft de opleidingscommissie

een bijeenkomst gehouden met praktijkbegeleiders
van de LOG 2009 groep. Tijdens de bijeenkomst is
o.a. besloten deze bijeenkomst structureel te herhalen.
De uitkomsten van de vergadering zijn in het algemeen bestuur van de VGN ingebracht en besproken.
Een vertegenwoordiging van de opleidingscommissie
en een vertegenwoordiging van het bestuur van de
VGN zullen binnenkort een evaluatiegesprek voeren
met vertegenwoordigers van de LOG waarin de ontwikkelingen van de laatste jaren (o.a. CZO-erkenning, Its`Learning, opleidingscapaciteit, aansluiting
bij de beroepspraktijk, communicatie etc.) en de
gewenste ontwikkelingen voor de toekomst zullen
worden besproken.
De leden van de opleidingscommissie hebben veel
werk gestoken in een nieuwe opzet van de door de
VGN verzorgde werkbegeleidingcursus.
Op de laatste ALV is een presentatie gegeven over
de nieuw plannen. Het is de bedoeling dat met de
start van het nieuwe opleidingsjaar ook van start
wordt gegaan met de nieuwe cursus.
Ruud Grönloh,
Voorzitter Opleidingscommissie,

Congresagenda
Congres Traumadagen in Rai te Amsterdam,
■ Wetenschappelijk Congres, van de NVT en de NVOT.
op donderdag 11 november (8:00 am) en vrijdag 12 novenber (8:00 am) 2010.
Definitief programma vanaf medio september. Inschrijving via www.trauma.nl
■

■

Eerste landelijk congres Gezondheidsvaardigheden. Datum: 9 september 2010
Info: www.gezondheidsvaardig.nl

Waarom?
● 1.500.000 mensen hebben moeite met
het begrijpen van gezondheidsinformatie,
het zoeken naar gezondheidsinformatie,
het kunnen en durven stellen van vragen
over gezondheid en ziekte
● 1.500.000 mensen bereiken we in Nederland
slecht of niet met voorlichting, communicatie
en behandelingsvoorschriften en -adviezen
● 1.500.000 mensen kunnen amper of niet
kiezen in de zorg, de regie voor gezondheid
in eigen hand nemen en zelfmanagement
organiseren

Voor wie:
● Zorgverleners, zoals huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten,
apothekers, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten
en diëtisten en gipsverbandmeesters;
● Werkers in de publieke gezondheidszorg, zoals gezondheidsbevorderaars
en preventiewerkers bij lokale en landelijke organisaties;
● Ondersteuners, zoals kwaliteitsfunctionarissen in zorginstellingen, coördinatoren patiëntenvoorlichting, staf- en beleidsmedewerkers van ziekenhuizen,
verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en opleidingsfunctionarissen;
● (Beleids)medewerkers van lokale, provinciale en landelijke overheden;
beleidsmedewerkers van kennisinstituten in de zorg;
● beleidsmedewerkers van bedrijven in de farmaceutische en medischtechnische sectoren;
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Tim Baijens, Pascal Steenvoorde, Wim Hogeboom

Tromboseprofylaxe bij ambulante gipsimmobilisatie,
anno 2010
Reeds in 2002 publiceerden we in dit blad het artikel ‘Tromboseprofylaxe bij ambulante gipsimmobilisatie’.1
Het artikel is toen geschreven om een indruk te krijgen van het voorschrijfgedrag van m.n. chirurgen m.b.t.
tromboseprofylaxe bij ambulante gipsimmobilisatie in 36 Nederlandse ziekenhuizen, geschreven vanuit het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Alle academische ziekenhuizen, de ziekenhuizen rondom
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en rondom Leiden werden geïncludeerd. In deze ziekenhuizen
werd de arts-assistent heelkunde en/of de gipsverbandmeester enkele vragen voorgelegd, betreffende het geven
van tromboseprofylaxe, in welke vorm en bij welk soort gips dit gegeven werd. Het doel was het produceren van
een protocol (voor het LUMC) en daarbij wellicht de discussie in andere ziekenhuizen over dit onderwerp los
te laten komen. In de literatuur zijn er in de tussentijd meerdere publicaties over dit onderwerp geweest, o.a.
in het NTVG.2
Inmiddels 8 jaar verder hebben
we het onderzoek herhaald zoals
het destijds is gevoerd bij dezelfde
ziekenhuizen, via dezelfde vragen
en dezelfde methodiek (telefonisch
benaderen van de gipsverbandmeester en/of dienstdoende artsassistent heelkunde). Nu vanuit
de regio Twente, waar alle auteurs
werkzaam zijn. De 2 doelen van
dit onderzoek zijn:
1. Inzicht verkrijgen of er in de
tussentijd aanpassingen zijn
gemaakt in o.a. protocollering,
indicatiestelling en vorm van
profylaxe in de ‘Randstadgroep’ van 2002 t.o.v. nu,
2010.
2. Een vergelijking te maken
tussen de Randstadgroep
en de regio Twente t.a.v.
bovengenoemde aandachtsgebieden.
De reden hiervoor is dat er nu
binnen ziekenhuizen en per specialisme nog steeds verschillen in
visie bestaan over dit onderwerp.
Indien in dit artikel percentages
worden vergeleken met het eerder gepubliceerde artikel worden
alleen dezelfde geïncludeerde ziekenhuizen vergeleken (de eerder
genoemde 36 ziekenhuizen).
Tenslotte blijft het een interessant onderwerp, waar ondanks
de nodige onderzoeken en resultaten er in veel Nederlandse ziekenhuizen nog steeds geen protocol voor bestaat.3,4

Introductie

Onderzoek naar het nut
In de verstreken 8 jaar sinds het
verschenen artikel in dit vakblad1,
zijn er verschillende internationale onderzoeken verschenen
naar het nut van tromboseprofylaxe bij ambulante gipsimmobilisatie. In 2004 verscheen in het
NTVG een artikel t.a.v. het
voorschrijfgedrag onder de heelkundige vakgroepen. Destijds
schreef 30% van de 86 geënquêteerde chirurgen tromboseprofylaxe voor bij onderbeensgips.
Indien de enkel en de knie werden geïmmobiliseerd in bovenbeensgips steeg dit percentage
naar 79%, waarvan 12 % alleen
tijdens de hospitalisatiefase.
Deze getallen kwamen redelijk
overeen met het artikel van ons
in 2002 (36% bij onderbeensgips vs. 81% bij bovenbeensgips).1,2
Onderzoek in de U.K.
Een soortgelijk onderzoek uit
het Verenigd Koninkrijk uit
2006 toonde eveneens een grote
variatie in het voorschrijfgedrag
van tromboseprofylaxe bij ambulante gipsimmobilisatie. Van de
70 gerandomiseerd geselecteerde
chirurgische vakgroepen hadden
er 43 geen protocol t.a.v. profylaxe en werd er slechts in 11,4 %
gevraagd naar risicofactoren. In
het onderzoek werd onderscheid
gemaakt in: voetfractuur, enkelfractuur, tibia/fibula fractuur en
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verder was er ook een verschil of
de patiënt was opgenomen en of
sprake was van risicofactoren. In
53% werd geen tromboseprofylaxe gegeven, 13% gaf laag moleculaire heparine of low molecular
weight heparine (LMWH) subcutaan gedurende de gehele
periode, 15% gaf Ascal® (Meda
Farma BV) en 10% gaf Ascal®
na LMWH tijdens opname.5
Voornamelijk de grote verschillen binnen dezelfde specialismen
geven de onduidelijkheid en
complexiteit aan t.a.v. dit onderwerp. Daarnaast is het duidelijk
een internationaal probleem4,6,
waarop verschillende vervolgstudies zijn gevoerd.
Waarom
tromboseprofylaxe?

Diepe veneuze trombose
(DVT) hoeft niet altijd klinische
verschijnselen te geven. Een klassieke presentatie is de patiënt
met een pijnlijk, glanzend,
gezwollen warm been. Pijn in
de kuit bij dorsaalflexie (teken
van Homan) kan ook wijzen
op een DVT.1 Immobilisatie is
slechts een van de risicofactoren
voor het ontstaan van DVT.
Andere factoren zijn: DM, overgewicht, roken,1,6 trombofilie,
eerdere episode(n) van trombose,
leeftijd > 40 jaar, cardiovasculaire
insufficiëntie of een post-trombotisch syndroom van het onderbeen. Verder verhogen bloedtransfusies, operaties, bekken-

fracturen, femur- of tibiafracturen, ruggenmerglaesies, hoofdtraumata, shock tijdens opname,
meer dan 3 dagen ventilatie en
delay in operatietijd de kans op
het krijgen van een DVT.4,6
Door het initiële trauma en de
daarop volgende immobilisatie,
treden er drie processen op,
namelijk vaattrauma, hypercoagulatie en stase (klassieke trias
van Virchow).1
Incidentie

In het voorgaande onderzoek
kwamen er uit diverse verschillende prospectieve gerandomiseerde studies percentages van 417% DVT bij gipsimmobilisatie
van de onderste extremiteit of
loopkoker zonder profylaxe.1
Recentere verschillende studies
waaronder een meta-analyse van
gerandomiseerde gecontroleerde
trials7 en het Cochrane Review6
geven percentages van resp.
17.1-19%7,8 en 4.7-40%
(incl. venografisch bewezen
DVT’s).4,6,7 Indien er profylaxe
werd gegeven bestaande uit
LMWH daalde dit percentage
respectievelijk tot 9.6%7,8 en
0-37% met een odds ratio van
0.49.6 De auteurs van de systematische review concluderen
dat het gebruik van LMWH
in poliklinische patiënten met
immobilisatie van het onderbeen
het optreden van een DVT significant reduceert, niet alleen bij
bovenbeensgips, maar ook onder
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de knie. Ze geven hierbij geen
leeftijd, alleen het criterium ‘volwassen patiënt’.6 In een prospectief gerandomiseerde studie met
238 geïncludeerde patiënten uit
Canada, 2009, is er onderzoek
gedaan bij patiënten tussen de
18 en 75, waarbij ze eveneens
het advies geven iedereen met
onderbeensgips tromboseprofylaxe voor te schrijven (12.6 %
zonder LMWH tegen 8.7 met
LMWH).9
Vorm van profylaxe

Coumarine-derivaten
In 2002 werden er nog vooral
coumarine-derivaten voorgeschreven, daar zij toen de meest
gebruikte vorm van tromboseprofylaxe waren. Deze middelen
geven een inductie van defecten
in de vitamine K-afhankelijke
stollingsfactoren. Het grote
nadeel van coumarine-derivaten
is de intra- en interindividuele
verschillen in dosering, waarbij
het laboratorium van de International Normalized Ratio (INR)
nodig is, om onder of overdosering te voorkomen. Tevens hebben deze middelen veel bijwerkingen en interacties met andere
middelen.1,10 Voorbeelden zijn:
Acenocoumarol® en Marcoumar®
(Roche BV).10 In geen van bovenstaande recente studies wordt er
nog profylaxe in de vorm van
coumarine-derivaten gebruikt.
Hoofdreden zijn de bijwerkingen
en contra-indicaties voor deze
medicijnen.1
Heparine
Conventionele (ongefractioneerde) Heparine geeft onder
andere een activering van de
fibrinolyse en vermindering
van adhesie van bloedplaatjes.1,10
In 10% van de gevallen heeft
ongefractioneerde Heparine
als bijwerking bloedingen. Het
nadeel van conventionele heparine is dat dit alleen intraveneus
kan worden toegediend en dus
is dit in de ambulante praktijk
niet bruikbaar. Laagmoleculaire
heparinen ('low molecular
weight heparine' = LMWH)

bevatten fragmenten van heparine met een laag molecuulgewicht. Ze hebben een 2-3×
hogere antifactor Xa-activiteit
en een zwakkere activiteit ten
opzichte van trombine dan
ongefractioneerde heparine.
De stollingstest APTT (geactiveerde partiële tromboplastinetijd) wordt door de geringere
antifactor IIa-werking veel minder beïnvloed. Gebleken is dat
de LMWH's als profylaxe van
trombo-embolische aandoeningen bij algemeen chirurgische
ingrepen ten minste even effectief en bij ingrepen met een hoog
tromboserisico, zoals gewrichtsvervangende operaties, mogelijk
effectiever zijn dan conventioneel heparine. Daarnaast hebben
de LMWH's enkele praktische
voordelen (1×/dag toedienen
zonder laboratoriumcontrole),
dus zeer bruikbaar in de ambulante praktijk.1,10 Voorbeelden
zijn Fraxiparine® (GlaxoSmithKline BV), Fragmin® (Pfizer BV),
Clexane® (Sanofi-Aventis) en
Arixtra® (GlaxoSmithKline BV).1,10
Een duidelijke instructie bij de
injectie is hierbij gewenst.
Bijwerkingen zijn zeldzaam en
bestaan uit overgevoeligheidsreacties, bloedingen op de injectieplaats en ontsteking. Een zeer
zeldzame bijwerking is Heparine
geïnduceerde Trombocytopenie
en Trombose(HITT), met het
paradoxale risico op tromboembolische complicaties.1,6,10
Studies gebruikt voor dit artikel
toonden: 0,3-0.57% bloedingen
en geen optreden van HITT.6,7
Acetylsalicylzuur
In een onderzoek uit 2009,
waarin verschillende richtlijnen
worden vergeleken uit verschillende landen/instanties, komt
de Aspirine® (Bayer BV) ook
nog ter sprake.3 Aspirine®, of
Acetylsalicylzuur remt in deze
lage dosering de trombocytenaggregatie, waardoor de bloedingstijd wordt verlengd. De antitrombotische werking berust op
acetylering van het enzym cyclooxygenase in de trombocyt,

Tabel 1.
Is er een vorm van tromboseprofylaxe bij ambulante
gipsimmobilisatie in uw ziekenhuis?

Randstadgroep
2002 n=36
Ja
64 % (23)
19 % (7)
Nee
Nee, tenzij risicofactoren 17 % (6)

Regio Twente
2010 n=9
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Randstadgroep
2010 n=35
69 % (24)
11 % (4)
20 % (7)

Wordt er profylaxe gegeven bij bovenbeensgips?

Regio Twente
2010 n=9
100 % (9)
-

Randstadgroep
2010 n=35
97 % (34)
3 % (1)

Wordt er profylaxe gegeven bij onderbeensgips?

Randstadgroep
2010 n=35
51 % (18)
17 % (6)
32 % (11)

Randstadgroep
2002 n=36
81 % (29)
19 % (7)

Ja
Nee

Randstadgroep
2002 n=36
36 % (13)
64 % (23)
-

Ja
Nee
Nee, tenzij

Regio Twente
2010 n=9
44,4% (4)
44,4% (4)
11,1% (1)

Wordt er profylaxe gegeven bij een loopkoker?
Randstadgroep
2002 n=36
17 % (6)
83 % (30)
-

Ja
Nee
Nee, tenzij
Onbekend

Regio Twente
2010 n=9
22,2% (2)
22,2% (2)
55,5% (5)
-

Randstadgroep
2010 n=35
37 % (13)
46 % (16)
14 % (5)
3 % (1)

Is er een minimumleeftijd voor profylaxe?

Randstadgroep Regio Twente
2010 n=9
2002 n=29
Geen minimumleeftijd
25 % (7)
11,1% (1)
15
16
55 % (16)
33,3% (3)
18
10 % (3)
55,5% (5)
Onbekend
(overige 10 %
< 14 jr)

Randstadgroep
2010 n=35
32 % (11)
3% (1)
43 % (15)
20 % (7)
3 % (1)

Welke vorm van profylaxe wordt gegeven?

Randstadgroep
2010 n=35
100 % (35)
3 % (1)
5,5 % (2)
5,5 % (2)
86 % (30)
0%
0%

Randstadgroep
2002 n=29
LMGH
21 % (6)
Clexane®
Arixtra®
Fragmin®
Fraxiparine®
Coumarinederivaten
58% (17)
Combi coumarine + LMGH 21 % (6)

waardoor de vorming van het
prostaglandine tromboxaan A2
wordt geremd.10 Enkele kleine
onderzoeken die hiermee gedaan
zijn zouden ook een kleiner risico
geven op DVT bij gipsimmobilisatie van het onderbeen. De conclusie luidt daarbij dan ook dat
het voorschrijven van Aspirine®
als profylaxe als een graad B aanbeveling wordt gedaan en niet
bevolen om over te nemen in een
richtlijn.3
Methode

Om inzicht te krijgen in de gegevens met betrekking rondom
tromboseprofylaxe bij ambulante
gipsimmobilisatie is besloten om
dezelfde ziekenhuizen van het
onderzoek uit 2002 te benaderen.
Vanwege ons huidige werkgebied
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Regio Twente
2010 n=9
100% (9)
33,3% (3)
66,6% (6)
0%
0%

is dit uitgebreid met de ziekenhuizen in de omgeving van Enschede.
In totaal werd bij 44 ziekenhuizen
de enquête afgenomen. Verschil
met het vorige onderzoek is dat
het UMC in Utrecht nog maar
1 locatie heeft. De regio Enschede
bestaat uit de ziekenhuizen uit
Enschede, Almelo, Deventer,
Doetinchem, Hengelo, Winterswijk, Zevenaar, Zutphen en
Zwolle. In alle ziekenhuizen werd
meestal de gipsmeester benaderd
en in enkele gevallen de assistent
van de Heelkunde, werkzaam op
de SEH. We vroegen hen of er
een vorm bestaat van tromboseprofylaxe bij ambulante gipsimmobilisatie, bij welk soort gips,
welke medicatie en wat de minimumleeftijd was. (Zie tabel 1).
>>

in dit

Dezelfde vragen als in 2002
werden hiervoor gebruikt.
Resultaten

Alle ziekenhuizen, inclusief die
in 2002 zijn benaderd, waren
bereid om de vragen te beantwoorden (zie lijst ziekenhuizen).
De resultaten van de enquête
staan vermeld in de tabel, met
daarbij de gegevens van het
onderzoek uit 2002. We vergelijken de resultaten met de ziekenhuizen die in 2002 aan het
onderzoek hebben bijgedragen
los van de ziekenhuizen in de
regio Enschede.

Verband

is dat in 5 ziekenhuizen wel profylaxe wordt voorgeschreven
door de orthopeden, 2 hiervan
nooit door de chirurgen en 3 bij
risicofactoren. In één ziekenhuis
is dat andersom zo, dus geven de
chirurgen wel profylaxe en de
orthopeden weer niet. In de
regio Twente zijn de percentages
respectievelijk 44 % (n=4) wel
profylaxe, 44% (n=4) niet en in
11% (n=1) indien er risicofactoren bestaan.
ziekenhuizenlijst

Bovenbeensgips

Bij bovenbeensgips wordt er
bijna altijd tromboseprofylaxe
gegeven, in totaal in 34 van de
35 ziekenhuizen (97%). Dit
Van dezelfde groep als in 2002
ten opzichte van 81 % bij het
waren er in totaal 24 ziekenhuionderzoek van 8 jaar geleden.
zen (69 %) die een tromboseBij 1 ziekenhuis (3 %) wordt het
profylaxe gaven, 5 % meer dan
voorheen. 4 ziekenhuizen (11%) nooit voorgeschreven en werd er
gaven géén profylaxe en 7 zieken- bij geen enkele vorm van immohuizen (20%) gaven geen profy- bilisatie profylaxe gegeven. Voor
Twente geldt dat in alle ziekenlaxe tenzij er risicofactoren voor
huizen tromboseprofylaxe wordt
trombose waren. Dit was voor
gegeven bij bovenbeensgips.
2002 resp. in 19 % van de ziekenhuizen het geval en 17 % bij
risicofactoren. Opvallendste ver- Loopkoker
In het geval van een loopkoker
schil met het vorige onderzoek is
wordt er door 13 ziekenhuizen
de vorm van profylaxe. Waar in
(37%) een vorm van laagmole2002 nog in 58 % van de gevalculaire heparine voorgeschreven.
len coumarine-derivaten werd
In 2002 bedroeg dit nog maar
voorgeschreven, in 21 % van de
17 %, met in het huidige onderziekenhuizen laag moleculaire
heparine en in 21 % een combi- zoek ook nog profylaxe bij patiënten met risicofactoren in 5 ziekennatie, beslaat de therapie anno
huizen (14%). Regio Twente
2010 voor 100 % uit een vorm
meldt in 55,5 % (n=5) van de
van laag moleculaire heparine.
ziekenhuizen profylaxe bij risicoIn de regio Twente gaf 67% van
de ziekenhuizen (n=6) een vorm factoren en 22,2 % (n=2) in alle
gevallen.
van tromboseprofylaxe, 22 %
(n=2) bij risicofactoren en 1 ziekenhuis dat geen vorm van trom- Minimumleeftijd
Het beleid bij de minimumleefboseprofylaxe bij ambulante
tijd is inmiddels wel flink verangipsimmobilisatie had.
Onderbeensgips
derd. Waar 10 % van de ziekenAls er een onderbeensgips wordt huizen in 2002 profylaxe al bij
gegeven, geven inmiddels 18
kinderen vanaf 14 jaar voorgeënquêteerden (51 %) van de
schreven, wordt dat nergens meer
ziekenhuizen tromboseprofylaxe, gedaan. De leeftijdsgrens van 16
dit t.o.v. 36 % in 2002. In 32 % jaar wordt in 15 ziekenhuizen
wordt er wel profylaxe voorge(43%) gehanteerd, 18 jaar in
schreven indien er risicofactoren 7 ziekenhuizen (20 %) en zijn
bestaan. In 2002 werd er geen
er 11 ziekenhuizen die geen
onderscheid gemaakt in het wel
minimumleeftijd hanteren.
of niet voorschrijven bij risicoÉén ziekenhuis meldt een leeftijd
factoren. Opvallend detail hierbij
van 15 jaar voor in hun protocol.
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Dit tegen resp. 55 % voor de 16
jarigen, 10 % voor de 18 jarigen
en 25 % waar geen grens werd
aangehouden in 2002. Slechts
één geënquêteerde wist niet wat
de minimumleeftijd was, ook
niet bij navraag aan collegae. In
Twente wordt in 5 ziekenhuizen
de leeftijd van 18 gehanteerd, in
3 ziekenhuizen gebruiken ze 16
jaar en het laatste ziekenhuis
houdt geen minimum leeftijd aan.
Vorm profylaxe

De vorm van profylaxe bestaat
dus bij alle 35 ziekenhuizen
(100%) uit een vorm van laag
moleculaire heparine. Daarbij
gebruiken 30 ziekenhuizen
Fraxiparine® (86 %), 2 ziekenhuizen Fragmin® (5,5 %), 2 ziekenhuis Arixtra® (5,5%) en een
ziekenhuis Clexane® (eveneens
3%). In onze nieuwe werkregio
zijn deze getallen 66,6% voor de
Fraxiparine® en 33,3 % voor de
Fragmin®.
Conclusie

Gipsimmobilisatie van het onderbeen geeft een hoog risico op
DVT (variërend van 17-19% tot
40%!). Dat risico kan worden
verminderd tot 0-37% (afhankelijk van de onderzoeken) door
het gebruik van LMWH. Alleen
in Duitsland en in Frankrijk
bestaan er richtlijnen t.a.v. de
leeftijd, welke nog uit 1990
stammen.1,3,4 Zij raadden aan om
alle patiënten boven de 14 jaar,
die met onderbeensgips behandeld worden, tromboseprofylaxe

te geven.1 De CBO richtlijn uit
20084 adviseert om niet standaard
tromboseprofylaxe voor te schrijven, het Cochrane review6 uit
2009 doet dat wel, maar geeft
daarbij geen leeftijd, behalve de
term ‘volwassen’. Uit ons onderzoek kun je niet concluderen om
standaard tromboseprofylaxe te
geven bij ambulante gipsimmobilisatie. Wel is het goed om eenduidige afspraken te maken binnen landen, regio’s ziekenhuizen,
ziekenhuizen zelf en binnen verschillende maatschappen in een
ziekenhuis. Een overzichtelijk en
goed toe te passen protocol hierbij is ‘altijd geven’ (en dan bijvoorbeeld de criteria aanhouden:
> 16 jr en/of > 50 kg). Een complexer protocol zou zijn om altijd
alle risicofactoren uit te vragen
en aan de hand daarvan te beslissen om wel of niet te behandelen
en daarbij ook welke dosis en de
duur van profylaxe. Om een dergelijk protocol te bewerkstelligen
zal er in de toekomst meer prospectief dubbelblind gerandomiseerd onderzoek nodig zijn onder
grote aantallen patiënten.4
Wellicht ten overvloede, maar
het niet hebben van een protocol
kan als gevaar hebben dat er een
suboptimale behandeling van
patiënten plaats kan vinden.
Overige conclusies uit dit onderzoek:
1) Alle ziekenhuizen uit de Randstadgroep zijn overgegaan van
coumarine-derivaten naar
LMWH, daarmee is coumarine
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uit de tijd wat betreft tromboseprofylaxe bij gips, niet voor
verschillende andere indicaties.
2) Er wordt meer actief aan
tromboseprofylaxe gewerkt
anno 2010 in de Randstadgroep dan in 2002. Niets
doen lijkt hiermee ook uit
de tijd.
3) Regio Twente lijkt hierin
achter te lopen t.o.v. de
Randstadgroep.
4) In totaal wordt er in meer
ziekenhuizen wel profylaxe
gegeven dan niet.
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Voetenwerk
Hoewel de voet alles is waar men op staat, (vooral in de arme
delen van de wereld) wordt er toch bar weinig aandacht
besteed aan datgene wat ons hele leven en de bagage erbij
draagt. En dat is niet alleen in de arme landen een zichtbaar
feit. Kijk maar rond in je eigen werkveld. Hoe vaak denk ik
niet:”Wat ben ik blij dat ik zorgeloos op mijn voeten sta, zonder
hamer, klauw of valgus tenen, plat op de grond zoals mijn
vader en moeder het me gegeven hebben.”
Het spreekwoord: op eigen benen staan suggereert ook al dat
er geen voeten zijn tussen de benen en de grond waar je op
staat. En toch worden de meeste mensen wel geboren met een
mooi stabiel voetstuk waaraan steeds minder aandacht aan
besteed wordt naarmate de voeten verder van de neus komen
te staan. De verzorging laat vaak te wensen over. Onder het
mom van: wat je niet ziet, is er ook niet wordt er weinig aandacht besteed aan wat je toch dagelijks naar je bestemming
brengt. Hoe komt dat toch? Zit er echt zo veel lijf tussen je
neus en je voeten? Je neus heeft toch een alarmerende functie
als je je voeten niet verzorgt. Ook wordt er niet altijd voldoende
aandacht besteed aan het schoeisel wat de voet moet beschermen tegen koude of warmte en gevaren van letsels of blessures.

Terwijl de gipskamer in onze ogen wordt overlopen met nietszeggende gympen, steunloze laarsjes, oncomfortabele ballerina’s,
flipflops en clogs, is alleen de eis ‘trendy’ de enige waarvoor dit
schoeisel van tegenwoordig gedragen wordt. Dagelijks zien we
de gevolgen ervan en proberen met goed fatsoen de jongeren
over te halen om op andere schoenen over te stappen.
Maar, op het moment dat er gips om de voet heen moet, zijn
de eisen niet gering. Het moet ten eerste goed passen, niet
knellen, comfortabel voelen, zacht van binnen, stevig genoeg
om kilometers te lopen, vooral niet opvallen en toch in de
kleur van hun favoriete voetbalclub.
Als de mensen nu zoveel aandacht besteden zoals wij de voeten
in het gips gieten ontstaan er vast veel minder hallux valgus
tenen, tenen zonder kaas, enkelletsels en wat al niet meer voor
ellende. Oké, je kunt niet alle letsels voorkomen en het is misschien niet altijd je eigen schuld. Maar luister dan ook toch
eens naar wat wij te vertellen hebben en haal niet je neus op
voor degelijk schoeisel. Kijk waar je je voeten in zet. Dat doe
je ook als er poep op de stoep ligt.
Miranda Philips
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Subsidies
Wetenschappelijk onderzoek kost geld, veel geld. Niet alleen het bedrijfsleven levert een financiële bijdrage, maar
ook de overheid en de burgers dragen hieraan bij. De middelen afkomstig van de overheid worden verdeeld door
organisaties zoals Senter, Novem, NWO, STW, ZonM, FOM en de KNAW. Burgers schenken jaarlijks miljarden
aan goede doelen (fondsen). Een deel hiervan wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn vele mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies en iedere verstrekker hanteert zijn eigen voorwaarden en procedures.
Voor iedere succesvolle subsidieaanvraag geldt dat er een verband is tussen het doel van de subsidieverstrekker en
het te subsidiëren onderzoek. Om de kans op het toekennen van een subsidie te vergroten is het tevens belangrijk
om een onderzoeksproject te schrijven dat origineel en vernieuwend en wetenschappelijk goed onderbouwd en
doordacht is.
Inleiding

Wetenschappelijk onderzoek is
duur, en het is meestal noodzakelijk om subsidies aan te vragen.
Onderzoek vindt doorgaans op
projectbasis plaats en o.a. voor
de aanstelling van personen (bijv.
promovendi), reis- en drukkosten,
METC beoordeling, gebruik van
middelen en (secretariële) ondersteuning is veel geld nodig. Maar,
hoe kom je als onderzoeker aan
geld? Hoewel er veel verschillende fondsen zijn van waaruit
subsidie voor wetenschappelijk
onderzoek beschikbaar is, is de
weg naar een succesvolle aanvraag niet eenvoudig, te meer
omdat er onder invloed van
bezuinigingen subsidieverstrekkers kieskeuriger worden in het
toekennen van geld. Dit artikel
geeft een globaal overzicht van
de mogelijkheden en onmogelijkheden in de competitieve
wereld van subsidies.
Geldstromen

Elk jaar worden miljarden euro’s
uitgegeven aan wetenschappelijk
onderzoek. Veel van dit geld
komt voor rekening van het
bedrijfsleven, maar ook de overheid draagt bij aan de financiering van onderzoek via verschillende “geldstromen”.1
Eerste geldstroom
De twaalf universiteiten in
Nederland ontvangen geld van
het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap voor
het uitvoeren van onderwijs en
onderzoek.1,2 Zij kunnen zelf

beslissen over de verdeling van
deze gelden over onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten. De verdeling van de budgetten staat
voor een deel vast, en is voor een
deel afhankelijk van prestatieindicatoren zoals het aantal
diploma's, het aantal eerstejaars
en het aantal promoties. Meestal
worden deze gelden gebruikt
voor het financieren van de algemene onderzoeksinfrastructuur
en van de salarissen van onderzoekers in vaste dienst.2 De eerste
geldstroom is belangrijk omdat
deze structureel is geregeld.
Universiteiten kunnen daarmee
onderzoek van hoog niveau uitvoeren en daarmee het noodzakelijke hoogwaardige onderwijs
faciliteren.3 Daarnaast wordt
voor een groot deel gebruik
gemaakt van co-financiering uit
de tweede en derde geldstroom.
De subsidies uit de tweede en
derde geldstroom dekken niet de
volledige kosten van onderzoek.3
De universiteiten passen het verschil tussen de werkelijke kosten
en de toegekende subsidies bij uit
de eerste geldstroom.3 Het is
bekend dat universiteiten gemiddeld € 0,84 toevoegen aan elke
euro onderzoeksubsidie die zij
ontvangen.3
Tweede geldstroom
Naast financiering vanuit de
eerste geldstroom bestaan er
de zogenaamde gelden uit de
tweede geldstroom. Dit geld
wordt voor de Nederlandse
overheid beheerd door organisaties zoals “De Nederlandse
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Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)”,
“de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen
(KNAW)” en “ZonMW” en
wordt door deze instanties rechtstreeks uitgekeerd aan onderzoekers en onderzoeksprojecten.2,4,5,6
Deze organisaties financieren
duizenden toponderzoekers aan
universiteiten en instituten en
geven zo sturing aan de wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma’s.4,5 Aan de
hand van subsidiecriteria worden
de beste onderzoeksvoorstellen
beoordeeld op kwaliteit en reputatie van onderzoekers. Deze
beoordeling vindt met name
plaats door collega-onderzoekers
(peer-review). Zowel de NWO
als de KNAW reserveert subsidies
voor specifieke wetenschapsgebieden of thema’s, maar ook voor
speciale groepen zoals onderzoekers in opleiding, postdoctorale
onderzoekers, en vrouwelijke
onderzoekers.2 De belangrijkste
doelen van de tweede geldstroom
1) is de bevordering van excellentie van het wetenschappelijk
onderzoek aan de universiteiten
en van de onderzoekers en
2) focus aanbrengen op die terreinen waar het noodzakelijk is
voor het waarborgen van topkwaliteit en vernieuwing van
het gehele onderzoeksbestel.2
Derde geldstroom
Directe betalingen aan onderzoekers en onderzoeksgroepen voor
wetenschappelijke projecten uit
de private sector vallen onder de

“derde geldstroom”. Voorbeelden
van private instellingen zijn onder
andere fondsen van patiëntenorganisaties (Koningin Wilhelmina
Fonds, Astma Fonds, Reumafonds, etc.) en ander instellingen
die zonder winstoogmerk opereren. In het onderstaande zal uitgebreid worden ingegaan op de
werkwijze van derde geldstroom
verstrekkers.
Vierde geldstoom
Indien een onderzoek wordt
geïnitieerd of ondersteund door
een onderneming met winstoogmerk (bijv. Farmaceutische
industrie) wordt dit ook wel
vierde geldstroom genoemd.
Daarnaast wordt 4e geldstroom
onderzoek gefinancierd met geld
afkomstig van erfenissen, legaten,
loterijen enzovoort.
Nationale subsidies

Een zeer groot aantal organisaties en instellingen subsidiëren
of financieren wetenschappelijk
onderzoek. De middelen uit de
2e geldstroom worden verdeeld
door de organisaties zoals Senter,
Novem, NWO, STW, ZonM,
FOM en de KNAW (tabel 1).7
Een aantal van deze partijen
geven subsidies voor gezondheidszorg onderzoek. NWO is
de belangrijkste financier van
onderzoek in Nederland7 en
stimuleert wetenschappelijk
onderzoek aan Nederlandse
universiteiten en instituten en
bevordert de kwaliteit ervan
via bijna 120 verschillende
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Tabel 1. Overzicht van nationale subsidieverstrekkers7
Senter (agentschap ministerie EZ)
Novem (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu)
STW (Stichting voor de Technische Wetenschappen)
NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
ZON (ZorgOnderzoek Nederland)
ZonMw (ZON & NWO-MW)

subsidies.5 Verschillende subsidies
zijn mogelijk: subsidies voor personeelsplaatsen (projecten en
programma's), persoonsgerichte
subsidies, publicatiebijdragen,
investeringen (apparatuur, databases, etc.), beurzen en internationale samenwerking.
Onderzoekers kunnen aanvragen
indienen binnen vaststaande
programma's en in de vrije competitie. Via de website van NWO

is het mogelijk een overzicht te
krijgen van de verschillende subsidies en programma's van NWO
waarvoor indiening van aanvragen
mogelijk is.5
ZonMw werkt aan de verbetering
van preventie, zorg en gezondheid
door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling
en implementatie. Daartoe formuleert ZonMw in opdracht van
haar opdrachtgevers - VWS en

http://www.senter.nl
http://www.novem.nl
http://www.stw.nl
http://www.nwo.n
http://www.knaw.nl
http://www.zon.nl
http://www.zonmw.nl

NWO, maar soms ook andere
organisaties - programma’s waarbinnen projecten worden gehonoreerd en uitgevoerd. In totaal
zijn er veertig programma's. Bij
ZonMw kan men alleen subsidieaanvragen indienen nadat een
programma is bekendgemaakt en
opengesteld. Oproepen waarop
iedereen kan inschrijven (publiek)
publiceert ZonMw in het huisblad Mediator en op internet via

deze Subsidiekalender. In andere
gevallen vraagt ZonMw een
beperkt aantal organisaties om
subsidieaanvragen in te dienen
(gericht).6
De KNAW verstrekt beurzen
voor onderzoek, congresbezoek
of voor verblijf in het buitenland;
draagt bij in de organisatiekosten
van internationale congressen,
workshops en colloquia in Nederland; stimuleert internationale
contacten en samenwerkingsinitiatieven. Daarnaast verleent
de KNAW een aantal belangrijke
wetenschappelijke onderscheidingen, waaronder de Akademiepenning en de Lorentzmedaille.
De KNAW richt zich van oudsher op alle vakgebieden waaronder de geneeskunde. De website
geeft een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden.4
Fondsen

Tabel 2. Overzicht van fondsen (met CBF keurmerk) op het gebied van de volksgezondheid
met een uitgave aan wetenschappelijk onderzoek (bron: www.goededoelen.nl, 2008)8
Naam fonds

website

Uitgave aan weten
schappelijk onderzoek
"Astma Fonds" Longstichting
www.astmafonds.nl
€ 3.747.003
Aids Fonds - Soa Aids Nederland, St.
www.aidsfonds.nl
€ 1.338.009
Alzheimer Nederland, St.
www.alzheimer-nederland.nl
€ 849.065
Autisme, Nederlandse Ver. voor
www.autisme.nl
€ 167.564
Brandwonden Stichting, Nederlandse
www.brandwonden.nl
€ 1.918.361
Diabetes Fonds, St.
www.diabetsfond.nl
€ 2.973.801
Emma Kinderziekenhuis AMC, St. Steun
www.steunemma.nl
€ 429.591
Epilepsie Fonds, St. Nationaal
www.epilepsiefonds.nl
€ 1.356.755
Fonds Psych. Gezondheid, St.
www.fondspsychischegezondheid.nl € 266.565
Hartstichting, Nederlandse
www.hartstichting.nl
€ 13.998.783
Hersenstichting Nederland
www.hersenstichting.nl
€ 2.130.557
Huidfonds, St. Nationaal
www.huidfonds.org
€ 40.629
Johanna KinderFonds, St.
www.johannakinderfonds.nl
€ 820.797
KiKa Kinderen Kankervrij, St.
www.kika.nl
€ 4.857.250
Kindergeneeskundig Kankeronderzoek SKK, St. stichting.skk@gmail.com
€ 1.894.227
KNCV Tuberculosefonds, Ver.
www.tuberculose.nl
€ 1.504.148
KWF Kankerbestrijding, St.
www.kwfkankerbestrijding.nl
€ 53.735.000
Maag Lever Darm Stichting
www.mlds.nl
€ 1.295.663
Metakids, St.
www.metakids.nl
€ 212.522
MS Fonds, St. Nationaal
www.nationaalmsfonds.nl
€ 58.405
MS Research, St.
www.msresearch.nl
€ 2.397.454
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
www.ncfs.nl
€ 431.933
Nierstichting Nederland
www.nierstichting.nl
€ 4.526.000
Pink Ribbon, St.
www.pinkribbon.nl
€ 393.143
Quality of Life Gala, St. The
www.thequalityoflifegala.nl
€ 2.012.554
Reumafonds
www.reumafonds.nl
€ 5.424.000
Sophia, St. Vrienden van het
www.vriendensophia.nl
€ 2.184.758
Spieren voor Spieren, St.
www.spierenvoorspieren.nl
€ 762.910
Trombosestichting Nederland
www.trombosestichting.nl
€ 437.967
Wereld Kanker Onderzoek Fonds WCRF NL, St. www.wcrf-nl.org
€ 626.203
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Het Centraal Bureau fondsenwerving (CBF) houdt alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in
Nederland. Deze gegevens staan,
overzichtelijk gerangschikt op de
website www.goededoelen.nl.8
Tabel 2 geeft een overzicht van
instellingen waaraan het CBF
een CBF-Keur heeft toegekend.
De lijst bevat enkel de fondsen
die subsidies verstrekken voor
wetenschappelijk onderzoek. De
opbrengsten van al deze fondsen
zijn afkomstig van onder andere
collecten, mailingacties, nalatenschappen, giften en schenkingen,
donaties en contributies, verkopen, eigen loterijen, prijsvragen
etc. Daarnaast ontvangen een
aantal fondsen subsidies van
overheden. Het percentage van
de inkomsten dat besteed wordt
aan wetenschappelijk onderzoek
verschil aanzienlijk per fonds.
Het indienen van een subsidieaanvraag verschilt per fonds.
Actuele informatie over openstaande regelingen en deadlines
van deze organisaties zijn onder
ander te vinden in subsidiewijzers
die via het internet te vinden zijn.
>>

in dit

Daarnaast is alle informatie over
de voorwaarden en procedures
te vinden op de websites van
de verschillende fondsen. De
doelstellingen van de grootste
fondsen zijn beschreven in
tabel 3.

Verband

Internationale subsidies

Tabel 4 geeft een overzicht van
de websites van internationale
subsidieverstrekkers. Het zevende
kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (FP7) is het belangrijkste

instrument van de Europese
Unie voor het financieren van
onderzoek in Europa.7 Het
deelnemen aan het Zevende
Kaderprogramma gaat via de
speciale dienst van de EU voor
onderzoek en ontwikkeling,

CORDIS. Subsidie is niet mogelijk op elk gewenst moment,
maar alleen via een oproep tot
het indienen van voorstellen.
Er zijn regels opgesteld om de
subsidieverlening zo helder
mogelijk te laten verlopen.

Tabel 3. Overzicht van fondsen (met CBF keurmerk) die meer dan 1 miljoen uitgeven aan subsidies voor wetenschappelijk
onderzoek (bron: www.goededoelen.nl, 2008)8
Naam fonds

Doelstelling

"Astma Fonds" Longstichting

De vereniging stelt zich ten doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met
(chronische) longziekten, zoals astma en Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Aids Fonds - Soa Aids Nederland, St.

Het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de
nationale en internationale strijd tegen HIV/Aids en andere soa's, evenals aan de ondersteuning
en zorg voor mensen die leven met hiv/aids of een andere soa. Het voortzetten en verder ontwikkelen
van de doelstellingen van de stichtingen waaruit de stichting is voortgekomen, te weten St. Aids
Fonds en de Nederlandse Stichting tot Bestrijding van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen.

Brandwonden Stichting, Nederlandse

Het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan personen
met brandwonden, een en ander in de meest brede zin;

Diabetes Fonds, St.

De geldelijke middelen te verwerven, te bewaken en toe te wijzen ten behoeve van het wetenschappelijk
onderzoek naar de medische behandeling en bestrijding van diabetes mellitus en daarmee verband
houdende complicaties, alsmede het onderzoek naar de sociale en maatschappelijke consequenties
van diabetes mellitus voor de patiënt en zijn naaste omgeving

Epilepsie Fonds, St. Nationaal

De Stichting heeft tot doel het bevorderen van de epilepsiebestrijding en epilepsiezorg hoofdzakelijk
in Nederland en beperkt daarbuiten.

Hartstichting, Nederlandse

Het voorkomen en bestrijden van de oorzaken en de gevolgen van hart- en vaatziekten.

Hersenstichting Nederland
KiKa (Kinderen Kankervrij), St.

De stichting stelt zich ten doel de preventieve en curatieve bestrijding van hersenziekten.
De stichting heeft ten doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten
op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn, strijd, meer genezing en kwaliteit en het
ondersteunen van de kinderoncologiezorg, meer specifiek streeft de stichting naar verhoging van
de genezingskans, verbetering van de kwaliteit van de behandeling en vermindering van bijwerkingen
na de behandeling.

Kindergeneeskundig Kankeronderzoek De stichting heeft ten doel het stimuleren van de behandeling van, de studie naar en het
(SKK), St.
wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van kindertumoren en late effecten na genezing
en het daardoor bevorderen van een doeltreffende behandeling van die tumoren en late effecten
alsmede het verrichten van alles, dat aan een en ander bevorderlijk of daarvoor dienstbaar kan zijn
of daarmede in de ruimste zin verband houdt.
KNCV Tuberculosefonds, Ver.

Versterking van de tbc-preventie en -bestrijding in Nederland en wereldwijd, middels het verwerven
van financiële middelen en het creëren van draagvlak.

KWF Kankerbestrijding, St.

De stichting heeft ten doel het bestrijden van kanker.

Maag Lever Darm Stichting

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slokdarm, maag, darm, lever,
galblaas, galwegen en alvleesklier,alsmede hun ziekten en de preventiemogelijkheden.

MS Research, St.

Het bijeenbrengen, het beheer en het toewijzen van gelden ten dienste van wetenschappelijk
onderzoek naar de oorzaak en behandeling van multiple sclerose en verwante aandoeningen, en
voor het verstrekken van voorlichting op deze gebieden en al hetgeen daarmede in verband staat
in de ruimste zin des woords.

Nierstichting Nederland

De Stichting heeft ten doel het bevorderen in de ruimste zin des woords van nierziekten

Quality of Life Gala, St. The

De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het verrichten van
wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek naar kanker bij kinderen en het verrichten van al
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht
dit doel te bereiken door het organiseren van een of meer gala- en andere benefietevenementen.

Reumafonds

Het Reumafonds stelt zich ten doel de bestrijding van reuma en de gevolgen van reuma in
Nederland. Daarbij is het Reumafonds primair gericht op "de" reumapatiënt in zijn algemeenheid
respectievelijk op categorieën van reumapatiënten en niet zozeer op individuele reumapatiënten.

Sophia, St. Vrienden van het

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van een aantal instellingen
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Tabel 4. Overzicht van internationale subsidieverstrekkers7
Europese kaderprogramma
EG-Liaison
European Science Foundation
National Institutes of Health (NIH)
NATO science programme
National Science Foundation (NSF)
Human Frontier Science Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
United Nations
Wereldbank

Subsidieprogramma’s buiten
Europa, zoals het subsidieprogramma’s van de NSF en NIH
bieden in beperkte mate mogelijkheden voor samenwerking
met niet-Amerikaanse partners.
Daarnaast zijn er nog talloze
internationale fondsen zoals
het the Bill & Melinda Gates
Foundation, the AXA Foundation, etc.
Subsidieaanvragen

Een subsidie aanvragen is geen
sinecure. Subsidieverstrekkers
worden overstelpt met aanvragen
en kunnen de slechte voorstellen
snel en eenvoudig elimineren.
Aan de andere kant zullen beoordelaars zoeken naar voorstellen
die zich onderscheiden van de
concurrenten. Het doel van een
subsidieaanvraag is om de subsidieverstrekker te overtuigen van
het belang en meerwaarde van
het projectvoorstel. De meeste
subsidieverstrekkers laten een
panel van “peer reviewers” adviseren over welke projecten worden gefinancierd. Meestal zijn de
leden van het panel geselecteerd
vanwege hun bevoegdheid op het
te onderzoeken gebied.9
Een succesvolle subsidieaanvraag
voldoet minimaal aan drie eisen,
namelijk (1) het toont een verband tussen het doel van de subsidieverstrekker en het voorgestelde onderzoek; (2) is specifiek
en wetenschappelijk verantwoord,
en (3) houdt zich aan de instructies en richtlijnen zoals die door
de subsidieverstrekker zijn opgesteld.9 Maar zelfs als aan deze drie

voorwaarden is voldaan, dan is
dit geen garantie voor het toekennen van financiering.
Reviewers zoeken naar voorstellen die een verfrissend of interessante kijk op een onderwerp
hebben. Het onderzoek mag
niet louter een herhaling zijn
van eerder uitgevoerd onderzoek.
Originaliteit en vernieuwing zijn
misschien wel de belangrijkste
aspecten van een subsidieaanvraag, maar soms wordt ook
veel waarde gehecht aan de maatschappelijke relevantie van een
onderzoek (bijv. bij ZonMw).
Daarnaast spelen nog andere
factoren een rol. Bij een open
inschrijving (bottom-up) is de
kans op succes het geringst, na
acceptatie van een vooraanmelding neemt die kans toe, terwijl
de kansen op subsidie bij aanbesteding (top-down) nog hoger
uitvallen.
Specifieke richtlijnen voor het
schrijven van een aanvraag zijn
niet of nauwelijks te geven. Deze
hangen erg af van de eisen van de
subsidievertrekker. Enkele algemene richtlijnen zijn samengevat
in de onderstaande alinea’s.9
Oriëntatie en beoordeling
haalbaarheid
Als eerste moet de haalbaarheid
van het projectidee worden
beoordeeld. De haalbaarheid
van een project hangt af van
een heleboel factoren. Wat is
het beste team voor het project,
hoeveel budget is nodig en wat
zijn de overige randvoorwaarden.

http://cordis.europa.eu/fp7/health/
http://www.egl.nl
http://www.esf.org
http://www.nih.gov
http://www.nato.int/science
http://www.nsf.gov
http://www.hfsp.org
http://www.unesco.org
http://www.un.org
http://www.worldbank.org

Richtlijnen en prioriteiten van
een subsidieverstrekker
Het is verstandig om eerst goed
na te gaan wat een subsidieverstrekker precies verwacht van een
voorstel. Ga na of het projectidee
past bij de doelstellingen van de
subsidieverstrekker. Om een
indruk te krijgen van de haalbaarheid van de subsidie en de
specifieke doelstellingen van de
organisatie is het vaak mogelijk
eerder toegewezen en afgewezen
voorstellen te bestuderen. In de
meeste gevallen wil een subsidieverstrekker dat het ingediende
voorstel
● (een deel van) het door hen
geïdentificeerde probleem
oplost
● speciale aandacht heeft voor
de door de verstrekker geïdentificeerde doelgroep(en).
● van belang is (wat levert het
op dat het de moeite waard
maakt).
● relevant en urgent is (wat
gebeurt er als u uw plan nu
niet uitvoert).
● vernieuwende elementen
bevat (wat is de huidige oplossing en wat maakt dit voorstel
beter).
● aan al de randvoorwaarden
voldoet.
● Omdat veel subsidieverstrekkers in hun voorwaarden een
vorm van cofinanciering vereisen is het niet ongebruikelijk
om dezelfde aanvraag bij meerdere fondsen in te dienen, hetzij simultaan of sequentieel.
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Schijven projectaanvraag
Het belangrijkste onderdeel
van een subsidieaanvraag is het
schrijven van het onderzoeksvoorstel. Het is uiterst belangrijk
om de “reviewers” enthousiast
te maken over het project. Een
realistisch project maakt meer
kans dan een te ambitieus plan.
De reviewers moeten het vertrouwen hebben dat het project
in goede handen is en dat de
kans op een eventuele mislukking minimaal is. Met een goed
leesbare tekst is veel gewonnen.
Een aantal tips hierbij zijn:
● Gebruik expliciet en
eenvoudig taalgebruik.
● Concentreren op de hoofdlijnen zodat niet ingewijden
niet al direct de draad kwijt
raken.
● Zorg voor een goede
didactische opbouw.
● Gebruik witruimte om de
tekst beter leesbaar te maken.
● Kies een makkelijk leesbaar
lettertype met een voldoende
grootte (bv. 11 punten).
● Maak het voorstel leesbaar
doormiddel van leestekens,
onderstreping, regelafstand,
alinea-, diagrammen, flowcharts, tabellen en andere
opties.
● Organiseer de tekst volgens
de eisen van de subsidieverstrekker.
● Zorg ervoor dat de structuur
van het voorstel duidelijk en
logisch is.
● Denk aan het aantal pagina's.
● Lees de subsidievoorwaarden
aandachtig door en beoordeel
of de beschrijving van het
onderzoeksproject aan op het
programma en spelregels van
het fonds.
● Bestudeer, indien mogelijk,
gehonoreerde en afgewezen
voorstellen uit het verleden.
● Bedenk dat de bewijslast bij
de indiener ligt.
● Vermijd irritatie bij de lezer
door onnodige details of
andere irrelevante informatie
weg te laten en kernbegrippen
uit te leggen (voor niet experts).
>>

in dit

●

Het abstract van een aanvraag
wordt altijd eerst gelezen door
de druk bezette referenten en
commissieleden. Zorg daarom
dat deze klopt met de inhoud,
interessant genoeg is en uitnodigt om de volledige aanvraag
te bestuderen.

Controleer de spelling, grammatica, en verwijzingen naar fouten.
Kijk voor de samenhang in het
gebruik van termen en werkwoordsvormen. En… laat het
definitieve projectvoorstel altijd
door meerdere mensen lezen.
Wanneer het onderzoeksproject
de eerste beoordelingsronde van
de subsidieverstrekker overleefd
heeft is het belangrijk om genoeg
tijd te reserveren voor een grondige herziening van de aanvraag
binnen de door de subsidieverstrekker vastgestelde termijn.
Daarbij moeten de kritieken van
de referenten en commissieleden
centraal staan, gehonoreerd of
op basis van onderbouwde argumenten gerepliceerd worden en
vervolgens minutieus worden
verwerkt in de herziene versie.
Overige documentatie
Naast een onderzoeksprotocol is
vaak een enorme hoeveelheid aan
extra documentatie nodig. Begin
tijdig met het verzamelen van
alle benodigdheden. Denk hierbij aan goedkeuringen van de
Raad van Bestuur, goedkeuringen van een METC, accountant
verklaringen, offertes van benodigde instrumenten en materialen, samenwerkingsovereenkomsten met partners, CV’s van alle
aanvragers, etc.
Begroting

Een juiste begroting is een essentieel onderdeel van een subsidieaanvraag. Allereerst moet bekend
zijn hoeveel subsidie te vergeven
is. Vervolgens kan gekeken worden of de benodigde subsidie
toereikend is voor de uitvoering
van een project. Soms zijn projecten zo veelomvattend en duur,
dat het nodig is om co-financie-

Verband

ring te regelen. Een goede begroting bestaat uit twee delen. Het
eerste deel geeft de hoeveelheid
gevraagde financiering voor elk
jaar van het project, en het tweede
deel geeft de rechtvaardiging van
de gevraagde financiering per
onderdeel. Bij de meeste subsidieverstrekkers kunnen verschillende posten in de begroting
worden ondergebracht. Denk
hierbij aan personele kosten
(salaris onderzoekers, dataverzamelaars, technici, secretaresses,
een statisticus, en anderen die
eventueel nodig zijn in het project) en kosten om het project
daadwerkelijk uit te voeren
(speciale apparatuur, advisering,
kantoor-en computer benodigdheden, etc). Eventuele vergoedingen aan proefpersonen en
reiskosten kunnen ook onderdeel
uitmaken van de begroting.

3. Opbouw eerste geldstroom.
Vereniging van Universiteiten.
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/
Hoger-Onderwijs-Systeem/Opbouweerste-geldstroom.htm
4. www.knaw.nl
5. www.nwo.nl
6. http://www.zonmw.nl
7. Subsidies & Fondsen. Vrije Universiteit
Amsterdam.
http://www.vu.nl/nl/onderzoek/
subsidie-fondsen/index.asp
8. www.goededoelen.nl
9. Writing a Successful AACN Grant
Proposal
http://classic.aacn.org/AACN/
research.nsf/Files/GP/$file/Writing
%20a%20successful%20grant.pdf

Een begroting moet in overeenstemming zijn met de voorgestelde werkzaamheden. Een duidelijk omschreven project en een
precies tijdschema of werkplan
kan gemakkelijk vertaald worden
in budgettaire termen. Een
begroting die te laag is, is net zo
onacceptabel als een begroting
die te hoog is.
Conclusie

Veel organisaties stimuleren
wetenschappelijk onderzoek
door het bieden van subsidies.
Het schrijven van een goede subsidie aanvraag is een tijdrovende
bezigheid die helaas niet altijd
succesvol is. Om de kansen op
succes te vergroten het belangrijk
om goed te kijken naar de voorwaarden en procedures van de
subsidieverlener. Daarnaast moet
de aanvraag goed geschreven zijn
met een helder omschreven
werkplan en een kloppende
begroting.
Referenties

1. http://nl.wikipedia.org/wiki/
Geldstroom_(wetenschap)
2. Wetenschappelijk onderzoek in
Nederland. KNAW Onderzoek
Informatie.
http://www.onderzoekinformatie.nl/
nl/oi/landschap/inhoud/
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MCP arthroplastieken bij Reumatoïde Artritis (RA)
In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen worden regelmatig MCP protheses geplaatst bij patiënten met RA.
Het doel van deze behandeling is onder andere pijnvermindering, verbeterde handfunctie en correctie van
deformiteiten. Het uiteindelijke resultaat wordt mede bepaald door een intensief nabehandelingprogramma
met medewerking van verschillende disciplines waaronder de orthopedische chirurg, de fysiotherapeut, de
ergotherapeut en de gipsverbandmeester. Het vervaardigen van de dynamische handorthese en de statische
rustorthese is in de Sint Maartenskliniek een taak van de gipsverbandmeester.
Handen zijn net als het gezicht
niet bedekt onder kleding.
Deformiteiten als gevolg van
RA zijn daarom niet alleen functionele handicaps, maar ook een
psychologisch probleem. Naast
de lichamelijke beperkingen die
aan de handen kunnen ontstaan
als gevolg van RA kan ook het
esthetische element reden zijn
om zich tot een orthopedisch
chirurg te wenden.

wrichten. Het betreft vooral de
hand-, voet- en polsgewrichten,
maar alle andere gewrichten kunnen ook worden aangedaan. Als
gevolg van deze ontsteking kan
op den duur ook beschadiging
van het gewricht optreden.2 In
het geval van de MCP gewrichten ontstaat het functieverlies
vaak door (sub)luxatie en ulnairdeviatie als gevolg van ulnaire
intrinsic contracturen.

Reuma en Reumatoïde
Artritis

Voor de operatie

Reuma is een verzamelnaam voor
een groot aantal aandoeningen
van het bewegingsapparaat.
Er zijn om precies te zijn 132
verschillende vormen van reuma
die onder te verdelen zijn in drie
groepen: ontstekingsreuma,
artrose en wekedelenreuma.
Onder ontstekingsreuma vallen
reumatische aandoeningen die
zich kenmerken door langdurige
gewrichtsontstekingen. Zo’n
800.000 Nederlanders hebben
een chronische vorm van ontstekingsreuma. Eén van de meest
voorkomende vormen van ontstekingsreuma is Reumatoïde
Artritis. De ziekte komt meer
voor bij vrouwen dan bij mannen en openbaart zich meestal
tussen het veertigste en vijftigste
levensjaar.1

Voordat de patiënt wordt
geopereerd vindt er een handonderzoek plaats. Dit onderzoek,
uitgevoerd door de ergotherapeut
en fysiotherapeut, bestaat uit:
●

●
●

●
●

●

●

Klachten

RA geeft ontstekingen, gekenmerkt door pijn, zwelling, stijfheid en functieverlies van de ge-

Foto 1: Ascension® Pyrocarbon prothese

Een aantal vragen over het
dagelijks functioneren bij
werk, hobby en zelfverzorging.
Inspectie van de hand.
Bewegingsonderzoek van de
handen.
Krachtmeting van de hand.
SODA-test: hierbij worden
een aantal alledaagse activiteiten uitgevoerd waarbij
gevraagd wordt naar de pijn
en moeite die deze activiteiten
kosten. Voorbeeld: een dop
van een tube draaien en
telefoneren.
VAS-score (visuele, analoge
schaal voor pijn)
Semmes-Weinsteintest: deze
test het gevoel in de handen,
maar wordt alleen uitgevoerd
als er twijfel bestaat over het
gevoel in de handen.

Foto 2: Ascension® Silicone prothese

De operatie

Er zijn verschillende protheses op
de markt, waaronder de prothese
uit twee delen van carbon (foto 1),
en de prothese uit één stuk van
siliconen (foto 2). De siliconen
prothese heeft het voordeel dat
deze minder snel devieert, doordat het proximale en distale gedeelte aan elkaar verbonden is.
Bij mensen met RA heeft deze
prothese daarom de voorkeur.
Tijdens de operatie worden de
mcp-protheses geplaatst. Hierbij
wordt een osteotomie gedaan van
het kopje van de metacarpale
en de basis van de proximale
phalanx. De prothese kan vervolgens in de mergholtes worden
ingebracht. De extensorpezen
van de vingers die meestal richting volair zijn geluxeerd, worden weer in hun oorspronkelijke
positie gebracht: dorsaal over de
prothese.
Nabehandeling

Direct postoperatief wordt er
op de operatiekamer door de
gipsverbandmeester een onderarmspalk aangelegd inclusief alle
vingers. De MCP, PIP en DIP
gewrichten staan hierbij in ongeveer 10º flexie en 0º deviatie.
Na 5 tot 7 dagen wordt op de
gipskamer een dynamische
onderarmorthese (foto 3) aangelegd voor de extensoren van de
vingers. Hierbij worden digitum

Foto 3: Dynamische orthese
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twee t/m vier gedynamiseerd.
Ook in het geval er één prothese
geplaatst is, is het prettiger om
met vier vingers tegelijk te oefenen. Tevens wordt een rustorthese (foto 4) vervaardigd.
Op dezelfde dag wordt de patiënt
gezien op de handenpoli. Hierbij
zijn aanwezig de orthopedische
chirurg, de gipsverbandmeester,
de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Samen wordt de hand
van de patiënt bekeken en bespreken ze met de patiënt de nabehandeling. Deze verloopt in principe
volgens een vaststaand protocol en
ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Dag 5
● Start actieve oefentherapie
in de dynamische orthese
door fysio- ergotherapeut:
flexie/extensie oefeningen van
MCP, PIP en DIP. Intrinsic
plus/minor oefeningen. ROM
onderhouden van pols, PIP en
DIP. Oedeembestrijding (antioedeem oefeningen, coban®,
hand hooghouden
Dag 8
● Meten AROM (active range
of motion) en ulnair drift
(wekelijks)
● PROM (passive range of
motion) plus 10º vanaf
AROM
>>

Foto 4: Rustorthese

in dit

Dag 14
● Hechtingen verwijderen op
gipskamer of bij huisarts
● Littekenmassage en uitbreiden
oefentherapie (door fysio-ergotherapeut)
● Evt. controleren/bijstellen
ortheses door gipsverbandmeester
Week 3+4
Vergroten mobiliteit
● Instructie gewrichtsbescherming bij ADL: actieve inzet
alleen met spalk
●

Verband

Week 5
● Kracht meten en opbouwen
● evt. in groepsverband oefenen
(handengroep)
● Evaluatie thuissituatie en
werksituatie
● Afbouwen dynamische orthese
bij lichte kortdurende activiteiten
● Beleid t.a.v. rustorthese met
patiënt bespreken (minimaal 6
maanden dragen)

Week 6
● Controle handenspreekuur
● ADL en HDL activiteiten uit
● Evt. voortzetten therapie in
eerste lijn
Maand 6+12
● Controle bij reumatoloog en
handevaluatie met therapeut
en orthopeed
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Giga-gips-boek-@links
Forensische aspecten van fracturen op kinderleeftijd.
Rob A.C. Bilo, Simon G.F. Robben, Rick R. van Rijn
ISBN 978-90-74991-58-2, Isala Zwolle, 2009.
Bijna alle gipskamers hebben een boekenplank met naslag werk,
maar de boekenkast op de radiologie afdeling puilt echt uit met
geweldige boeken!!
Zo kwam ik dit boek tegen en was gelijk verkocht. Het behandelt
fracturen op kinderleeftijd en geeft daarnaast een schat aan kennis
op het gebied van kindermishandeling. Kindermishandeling komt
vaker voor dan we weten, maar het komt ook voor dat we mensen
brandmerken terwijl dit niet terecht is. Het SPUTO VAMO
formulier, dat op de SEH gebruikt wordt, geeft ook in veel gevallen
geen antwoord op de vraag; wat is er nou echt gebeurd?
Dit boek geeft wel antwoord op deze vraag. Wat is de oorzaak van
de fractuur? Wat is het traumamechanisme? Moeten we inderdaad
bedacht zijn op kindermishandeling of is dit letsel het gevolg van
een kinderlijke ontdekkingsreis? Hoofdstuk 1 behandelt algemene
aspecten van fracturen op kinderleeftijd. De volgende hoofdstukken
behandelen respectievelijk de fracturen van het hoofd, de ribben,
de thorax en de extremiteiten. In hoofdstuk 6 draaien de auteurs het
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verhaal om en vertellen aan de
hand van hetgeen de ouders
zeggen dat er gebeurt is, wat
voor letsels hierbij kunnen
horen. Hoofdstuk 7 gaat over
normaal varianten; aangeboren
of verworven afwijkingen, bijvoorbeeld uitgebreide informatie over
osteogenesis imperfecta. Hierna volgen nog twee hoofdstukken die
dieper ingaan op radiologie en aanvullend beeldmateriaal en het
dateren van fracturen.
Een fantastisch mooi boek vol beeldmateriaal en veel achtergrond
informatie. Een boek dat op iedere gipskamer thuis hoort, om
kinderen te behoeden voor nog meer pijn en verdriet.
Margreet Luger,
m.luger@tiscali.nl

