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Van de redactie
De Germaanse wortel harbista
werd in het Oudhoogduits herbist, in het Middelhoogduits herbest en in het Middelnederlands
hervest. Ook het Engelse harvest
is verwant met onze naam voor
dit seizoen. De herfst loopt officieel van 21 september t/m 20
december, maar het astronomisch bepaalde begin van de
herfst is de herfstnachtevening
(rond 23 september op het noordelijk halfrond). De zon gaat
dan door het herfstpunt en de
dag en de nacht zijn nagenoeg
even lang. De herfst eindigt rond
22 december met de winterzonnewende. Behalve dat het weer
guurder wordt, levert dit jaargetijde met zijn herfsttinten toch
ook weer hele mooie plaatjes op.
Bij ons in de redactiecommissie
levert het de komst van een nieuw
redactiecommissie-lid op. Wij zijn
zeer verheugd met de toezegging
van Douwe Haandrikman, gipsverbandmeester in het streekziekenhuis Koningin Beatrix te
Winterswijk, om onze gelederen
te komen versterken. Wij heten
Douwe van harte welkom en
gaan er vanuit dat hij met veel
plezier kopij zal gaan werven
voor uw vakblad. Om al vast een
tipje van de sluier op te lichten
van de aangeboden kopij, loop
ik met u door de inhoud.

Prof. dr. C. Niek van Dijk en
Drs. Laurens Kaas schreven een
zeer interessant artikel over
Arthroscopie van de enkel.

Joris Ploegmakers, Arjan
Harsevoort en Kees Bongers
schreven een prachtige casus.
Hierin presenteren zij een distale

Jos Dölle leverde ons een fraai
artikel over een redressie-helm.
Hierin verteld hij onder andere
over de soorten schedelafwijkingen, wanneer een redressiehelm
wordt voorgeschreven, de procedure en het maatnemen.
De boutonniere/deformiteit is
een lastig letsel. Hierover schreef
Aries Oldenhuis, gipsverbandmeester in het Martini Ziekenhuis te Groningen, een uitgebreide
casus met veel aandacht voor de
anatomie en de behandelmethode.
In deze casus staat de zelfredzaamheid van de patiënt centraal.
Ik wens u veel leesplezier en een
hele mooie herfst. Mede namens
de redactie.

Sommige mensen wordt het met de paplepel in gegoten,
anderen moeten er jaren lang voor zweten.
Matthijs Boelen werd liefdevol behandeld in het
Vumc te Amsterdam.

In dit artikel bespreken zij
de belangrijkste indicaties
voor enkelarthroscopie, de
techniek, (contra-) indicaties,
complicaties en revalidatie van
de anterieure enkelarthroscopie
en de endoscopie van de achtervoet.

antebrachium fractuur bij een
nog groeiend kind. Wat dit casereport zo bijzonder maakt, is de
angulaire afwijking. Zij bespreken
in deze casus het klinisch beeld,
de etiologie, behandeling en
pathofysiologie van reangulatie
voor zover bekend.

Cor Gersen

in dit

Verband

Aries Oldenhuis

Casusbeschrijving

Bijzondere behandeling van een lastig letsel
Een 51 jarige man stootte de ringvinger van zijn rechterhand tegen de halsband van een schaap. De vinger
bezorgde hem wel wat last, maar niet in die mate, dat hij direct naar de huisarts ging. Precies 3 maanden later
werd hij gezien door een orthopedisch chirurg, die hem de volgende dag doorverwees naar de plastische chirurg
en de revalidatiearts. In die drie maanden was er een contractuur ontstaan van het PIP gewricht, wat resulteerde
in een stugge extensiebeperking. Er was een Boutonnière-deformiteit ontstaan.
Anatomie van de
extensoren van de vinger

Boutonniere-deformiteit:

Door de verbreking van de midVoor het strekken van de vingers denslip ter hoogte van het PIP
maken we gebruik van de extrin- gewricht wordt de balans in de
sieke - en de intrinsieke spieren.
aponeurose verstoord. Hierdoor
De extrinsieke spieren zijn de
functioneert de lange vingerlange vingerstrekkers: de extenstrekker niet meer en de intrinsor digitorum communis (EDC). sieke spieren van strekkers van
Deze heeft zijn origo aan de epi- de PIP en DIP gaan werken als
condylus lateralis humeri en voor buigers van de PIP en overstrekde insertie verdeelt deze pees zich kers van de DIP.
halverwege de proximale phalanx
in een middelste slip, die insereert
aan de basis van de middelste
phalanx en twee zijslippen, die
insereren aan de basis van de
distale phalanx. De intrinsieke
strekkers intact
spieren zijn de Mm. lumbricalis
(spoelvormige spieren): de origo
ligt in de pezen van de flexor dig.
Profundus. De insertie is aan de
dorsale aponeurosen (is het peesblad op de dorsale zijde van de
mid-slip letsel
middenphalange van dig 2-5) en
heeft een strekkende werking op Fig. 1 toont schematisch de balanshet midden- en de eind-phalanx verstoring.
en heeft een buigende werking
op het MCP gewricht. De origo
Na het losscheuren van de midvan de Mm. Interossei is de
denslip van de lange strekkers
metacarpalae met als insertie de
liggen de pezen van de intrindorsale aponeurosen van dig 2-5. sieke spieren niet meer boven,
Het heeft een strekkende werking maar onder het draaipunt van de
op het midden- en eind-phalanx PIP.
en een buigende werking op het
MCP gewricht.
Als de vinger door dit letsel niet
meer actief gestrekt kan worden,
Om de vingers in alle gewrichten ontstaat na enkele weken een
te strekken werkt de EDC samen contractuur, die in de loop van
met de Mm lumbricalis. Deze
de tijd steeds stugger wordt. De
spieren trekken de pezen van de
pezen passen zich aan in de
flexor digitorum profundus naar nieuwe situatie en ook de
distaal waardoor de buigers van
gewrichts-bandjes van het PIPde vinger meer ontspannen.
gewricht verkorten zich, omdat
Om de vingers te strekken, met
ze niet meer op lengte getrokken
de MCP gewrichten geflecteerd, worden, aangezien alleen bij het
worden de m. interossei en de
strekken van het PIP gewricht de
m. lumbricalis aangespannen;
volle lengte van de collaterale
de EDC doet dan niet mee.
gewrichtsbandjes bereikt wordt.
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Dat deze contractuur “knoopsgat-” of “Boutonnière-deformiteit” heet, wordt verduidelijkt
met deze illustratie.

Fig. 2 Knoopsgatdeformiteit.

Behandelmethode

De revalidatie arts verwees de
patiënt naar de gipskamer, met
het verzoek te starten met “serialcasting”, om zodoende te proberen stapsgewijs de contractuur te
verminderen.
Na het opheffen van de contractuur kan de handenfysiotherapeut de behandeling vervolgen.
Er zijn vele manieren om serialcasting toe te passen: Gebruik
van mineraalgips, kunststof gips
in allerlei variaties, thermoplastisch materiaal, etc. Daarbij is de
polstering ook nog in allerlei vormen te variëren. Bij deze patiënt
pasten wij de methode toe, zoals
beschreven in “Hand splinting:
principles and methods”,
Hoofdstuk 17 : Plaster casting
for the remodeling of soft tissue.
Hierbij wordt gebruik gemaakt
van mineraal gips, geknipt in
strookjes van ca 2 x 10 cm. Na
onderdompeling in lauw water
eerst even laten ‘uitlekken’ op
papier en dan rechtstreeks op
de vinger wikkelen, zonder polstering. De strookjes overlappen
elkaar en 4-6 strookjes is vol-

doende. Om ‘winst’ in de stand
te bereiken, moet vooraf eerst
het PIP gewricht met behulp van
3-punts druk gestrekt worden.
Zonder echt te forceren toch
voelbare spanning aanbrengen
op de verkorte weefsels en deze
spanning enkele minuten handhaven. Direct na het aanleggen
van het gips op de vinger moet
dezelfde driepunts-druk weer
toegepast worden om de iets verbeterde stand met gips te fixeren.
Het is dan goed, als de patiënt
nog enige tijd de spanning voelt,
maar deze geleidelijk voelt afnemen: na ca 15 minuten rust in
het gips in de verbeterde stand
mag de vinger niet meer echt
pijnlijk zijn. Als het gips te ruim
wordt is het tijd voor de volgende
stap in de serial-casting. Mocht
de spanning op de top van het
PIP gewricht te pijnlijk worden,
kan alleen daar polstering toegepast worden met b.v. een viltlaagje. Het gebruiken van mineraal gips is in het voordeel ten
opzichte van kunststof gips. Het
neemt exact de vorm over van de
huid en het gewricht en verdeelt
daardoor de spanning van de
redressie optimaal over de vinger.
Met kunststof-gips of thermoplastisch materiaal is de kans
op drukplekken groter vanwege
slechtere modellering. Mocht het
gips toch te strak zitten of op een
andere manier pijn blijven doen,
is verwijderen eenvoudig: opnieuw
nat maken en met stevige schaar
afknippen. Ook de conditie van
de huid is onder mineraalgips
goed beschermd. Om voldoende
resultaat te bereiken met “serial
casting” is 1 keer per week gipswissel met redressie onvoldoende.
2 keer per week is minstens nodig.
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Dit is een hele opgave voor de
patiënt en de gipskamer. De
patiënt kwam eerst 2 keer per
week op de gipskamer voor gipswissel en redressie. We stelden
al snel voor of hij zijn vinger zelf
wilde gipsen. De patiënt stemde
hier mee in en kreeg instructies.
Hoe hij dat deed is te zien op 5
filmpjes op You-Tube:
Behandeling van Boutonnière
vinger 1 (vervolgens: …2-3-4-5).

De vinger is volledig hersteld in
functie; de kleine beperking in
flexie van de DIP bij volledig
buigen is niet hinderlijk. Het
resultaat is te zien op You-Tube:
“Behandeling van Boutonnière
vinger..resultaat.”

De patiënt heeft de eerste weken
de hele vinger ingegipst. Eerst
midden en eind-phalanx met
het DIP-gewricht gebogen (om
de hyperextensie van het DIPgewricht op te heffen). Zodra
dit gips droog was, kon het PIPgewricht nog beter geredresseerd
worden, omdat er dan een grotere
hefboom-kracht uitgeoefend
werd. De patiënt vond het prettig om zelf deze behandeling uit
te voeren met eenmaal per week
een controle op de gipskamer.
Dat hij hierbij niet forceerde was
goed te zien tijdens de wekelijkse
controles en de geringe zwelling
van het PIP gewricht. Bij irritatie
op de top van het PIP gewricht
plaatste de patiënt vilt. Na 6
weken gipsbehandeling werd hij
verwezen naar de handen-fysiotherapeut en kreeg een afneembare spalk van thermoplastisch
materiaal. De therapeut vond
het te vroeg om met oefenen te
starten en raadde aan om door
te gaan met redressies en gipsbehandeling. De kans op verlies
van redressie was nu nog te groot.

Natuurlijk is goed begrip, inzet
en medewerking van de patiënt
altijd nodig, maar in dit geval is
de patiënt, verder gekomen dan
wat de behandelaar kon bieden.
Het gaat erg ver, om de patiënt
zelfs het gipswerk en ook nog de
redressie te laten doen. Dit kan
natuurlijk nooit een standaardprotocol worden. Dat het in dit
geval zo is gegaan is, was voor de
patiënt geen zware belasting: hij
vond het leuk om te doen, kwam
elke week trots het resultaat laten
zien en zette de You-Tube filmpjes op zijn eigen hyves-pagina.
In dit plezier ontstond ook het
goede resultaat, wat hij uiteindelijk vooral zelf heeft bewerkstelligd. Het heeft de patiënt geen
dag ziekteverzuim gekost. De
You-Tube filmpjes zijn steeds
opnieuw te gebruiken als instructiefilmpjes voor patiënten, die
ook zelf hun Boutonnière - vinger gipsen. Tot nu toe is dit één
keer gebeurd. Het zelf gipsen van
een vingertop, met dezelfde gipstechniek, hebben we al vaker
laten doen, bij enkele patiënten
met een lastige wond van de vingertop, b.v. na een arthrodese van
het DIP-gewricht. Ook bij deze
patiënten hebben we gemerkt
hoe veilig deze manier van gipsen
voor de vingers is en hoe prettig
de patiënten het vinden als ze zelf
zo betrokken worden in de behandeling en minder vaak op de
gipskamer hoeven te komen.

Ook het DIP gewricht bleef nog
in het gips. Op aanraden van de
fysiotherapeut mocht het spalkje
’s nachts vervangen worden door
Coban-tape (3M). Dit beviel
niet omdat de zwelling in het
PIP gewricht toenam. De gipsbehandeling werd afgebouwd
en de patiënt beschermde de
vinger alleen ‘s nachts en tijdens
werk. Dit was noodzakelijk
omdat er nog steeds terugval
te merken was (meer strekbeperking), na een nacht zonder gips.
Pas in juli, bijna een jaar na het
ontstaan van het letsel, had de
patiënt geen spalkjes meer nodig.

literatuur

Elaine Ewing Fess, Cynthia A. Philips:
Hand splinting: principles and methods.
uitg.: Mosby, 1987
In dit boek: hoofdstuk 17 Plaster casting
for the remodeling of soft tissue
schrijfster: Judith Bell

Illustraties van internet
Conclusie

Uiteindelijk gaat het in deze
behandeling om de grote rol van
de patiënt zelf.

Illustraties over het ontstaan van de
Boutonnière-deformiteit:
http://emedicine.medscape.com/article/
1238095-overview
http://www.eatonhand.com/hw/hw004.htm
http://www.youtube.com/watch?v=qCw9
C2oTA7g
(of zoek op You Tube naar:Boutonnière
deformity)

Illustraties over de
anatomie van de vinger

http://www.med-info.nl/anatomie_arm
.html

You Tube filmpjes van de
behandeling

http://www.youtube.com/watch?v=ReIk2
us807Q
of op You Tube zoeken naar:
Behandeling van Boutonnière vinger
1 (t/m 5)
en het resultaat: Behandeling van
Boutonnière vinger..resultaat.

Natuurlijk mag het zelf laten
gipsen niet gekozen worden om
de werkdruk op de gipskamer te
verminderen en moeten de
patiënten alle mogelijkheid krijgen om alsnog op de gipskamer
te komen.

Aries Oldenhuis,
Gipsverbandmeester
Martini Ziekenhuis
Groningen
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Redressiehelm
Per jaar worden in Nederland ongeveer 200.000 kinderen geboren, waarvan ongeveer 10 procent een schedelafwijking heeft of deze ontwikkelt. Een schedelafwijking ontstaat door ongelijke groei van de verschillende delen
van de schedel. Bij een baby bestaat de schedel uit meerdere delen die langzaam aan, naarmate de baby ouder
wordt, aan elkaar groeien. Doordat het ene deel sneller groeit dan het andere deel, kunnen schedelafwijkingen
ontstaan zoals een afgeplat hoofd. Deze ongelijke groei kan ontstaan doordat de schedelnaden vroegtijdig sluiten
of door de continue druk bij rugligging. Dit laatste kan voorkomen als het kind een bepaalde voorkeurshouding
heeft, bijvoorbeeld steeds het hoofd naar links draait. Deze voorkeurshouding kan al in de baarmoeder aanwezig
zijn. Sinds actief de rugligging bij pasgeboren baby’s wordt aanbevolen om wiegendood tegen te gaan is het aantal
kinderen met een schedelafwijking gegroeid, het aantal gevallen van wiegendood is echter drastisch naar beneden
gegaan.
Wanneer welke
behandeling

Wanneer een
redressiehelm

Van de schedelafwijkingen die
door een voorkeurshouding zijn
ontstaan, hersteld ongeveer 75
procent zich spontaan. De overgebleven 25 procent komt in aanmerking voor fysiotherapie en/
of krijgt redressiehelmtherapie
of wordt geopereerd. Als een
schedelafwijking is ontstaan
door het vroegtijdig sluiten van
de schedelnaden dan is een operatie meestal noodzakelijk. Als
de schedelafwijking echter door
drukbelasting is ontstaan dan
kan redressiehelmtherapie uitkomst bieden.

Als een kind een afgeplat hoofd
heeft, wordt meestal tot de vijfde
levensmaand gewacht of de afplatting spontaan verbetert, vaak in
combinatie met kinderfysiotherapie en houdingsadviezen. Als er
dan geen duidelijke verbetering
is opgetreden, wordt een redressiehelm voorgeschreven. Dit gebeurt
bij ongeveer 1700 tot 2000 kinderen per jaar. Voorwaarde voor
het toepassen van de redressiehelmtherapie is dat de schedelnaden nog openstaan.

Schedelgroei

In de eerste 6 maanden neemt de
schedelomvang ongeveer 8,5 cm
toe. Deze groei gaat zo snel dat
fysiotherapie bij de behandeling
van een afgeplat hoofd vaak voldoende is. De schedel kan zichzelf makkelijk corrigeren. Als het
kind tussen de 6 en 18 maanden
is, groeit de schedel nog slechts
0,6 cm per maand. Voldoende
om de schedel te corrigeren, maar
te weinig om dat op eigen kracht
te kunnen. Dit is het moment
dat redressiehelmtherapie voorgeschreven kan worden.
Belangrijk is dat de redressiehelmtherapie in de vijfde tot
negende levensmaand wordt
begonnen. Is het kind ouder dan
wordt gekeken of redressiehelmtherapie nog zinvol is. De schedel groeit dan namelijk vaak te
langzaam om die nog makkelijk
te kunnen corrigeren

Soorten
schedelafwijkingen

Er zijn drie soorten schedelafwijkingen die allemaal de
naam afgeplat hoofd meekrijgen.
Plagiocephalie, dit is een zijdelingse afplatting van het achterhoofd, de oren zitten vaak scheef
en het gezicht is meestal asymmetrisch. Brachycephalie, hierbij
is het gehele achterhoofd afgeplat
en is de schedel breed.
Scaphocephalie wordt ook wel
bootschedel genoemd, de schedel
is lang en smal.

Brachycephalie

De behandeling en
Procedure
Procedure

Het principe

Plagiocephalie

Dit heeft als resultaat dat de
redressiehelm een duidelijke verbetering oplevert bij een afgeplat
achterhoofd. Als het voorhoofd
een afwijking vertoont, is er
enige verbetering mogelijk. De
symmetrie kan ook verbeteren.

Scaphocephalie
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De redressiehelm houdt die
delen van de schedel die te snel
gegroeid zijn tegen en vertraagt
daardoor de groei van die delen.
Tegelijkertijd geeft de helm ruimte
aan de delen die achtergebleven
zijn in de groei, waardoor die
delen vrij kunnen groeien.

In het algemeen kan bij constatering van een afgeplatte schedel
de consultatiebureauarts verwijzen naar de plastisch chirurg,
kinderarts of revalidatiearts.
Deze specialist beoordeelt aan
de hand van klinisch onderzoek
(echo of een röntgenfoto) of
redressiehelmtherapie geïndiceerd
dan wel zinvol is. Vervolgens
wordt de patiënt doorverwezen
naar een orthopedische instrumentmaker, deze zal vervolgens

Jaargang 20, november 2010

de helm gaan aanmeten en
produceren. Voor het aanmeten
worden de ouders uitgebreid
voorgelicht over de behandeling,
het proces en het gebruik van de
redressiehelm.

Deze techniek wordt nu een aantal jaren succesvol gebruikt waardoor maatnemen doormiddel
van gipsverband overbodig
wordt
Productie

Maatnemen

Eemland Orthopedie uit Amersfoort werkt voor het maatnemen
van de redressiehelm met de
STARscanner™.
De STARscanner™ is een oppervlakte scanner. Dat wil zeggen
dat er licht op het hoofdje wordt
geprojecteerd en dat vier camera's
binnen 1,5 seconde een exact
3D model van het hoofd wordt
gemaakt. Deze techniek is volledig veilig en kan onbeperkt worden toegepast. De scan wordt
bewaard en kan bij vervolg controles worden gebruikt om de
veranderingen te beoordelen.

Deze 3D scan wordt gebruikt
om met een freesmachine een
model van het hoofdje te vervaardigen. Op dit model worden
correcties aangebracht en wordt
de uiteindelijke helm gemaakt.

De helm bestaat uit een harde
kunststof buitenschaal en een
dikke schuimstof binnen bekleding (plastazote). Deze binnenschaal, wordt gebruikt om het
groeiproces en eventuele vormveranderingen van de schedel te
begeleiden. Om de helm makkelijk op te kunnen doen zit er een
opening aan een zijkant met een
sluitbandje. Deze helm heeft een
goede aansluitende pasvorm waardoor een kinband overbodig is.
Twee weken na het aanmeten is
de helm klaar. Dan kan de helm
worden gepast en worden er nog
enkele aanpassingen gedaan.
Dit duurt in het algemeen zo'n
1,5 uur. Na het afleveren van de
helm wordt er meteen een controle afspraak gemaakt.
Gedurende de hele redressiehelm
periode zal het kind regelmatig
op controle komen.
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Info
Eemland Orthopedie
Techniek b.v.
Leusderweg 250
3817 KH Amersfoort
033-4570723
www.eemlandorthopedie.nl
www.orthomerica.com/
technology/starscanner.html
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Prof. dr. C. Niek van Dijk, Drs. Laurens Kaas

Arthroscopie van de enkel: belangrijkste indicaties
en chirurgische techniek
Hoewel er al sinds het begin van de 20e eeuw werd geëxperimenteerd met arthroscopie, maakte technologische
ontwikkelingen in Japan en Noord-Amerika het vanaf de jaren ’70 pas mogelijk om deze techniek op grotere
schaal in de kliniek toe te passen, met name voor schouder- en kniepathologie.1 Watanabe publiceerde in 1972
als eerste de resultaten van enkelarthroscopieën bij 28 patiënten.2 Sindsdien zijn er vele studies op dit gebied
verschenen en is de enkelarthroscopie de afgelopen 30 jaar nagenoeg onmisbaar geworden in de diagnostiek en
behandeling van chronische en posttraumatische enkelafwijkingen.3 Scopische benadering van de enkel heeft als
voordeel boven de klassieke “open” benadering, dat anatomische structuren en het kraakbeen van de enkel goed
gevisualiseerd kunnen worden. Tevens is er sprake van een lagere post-operatieve morbiditeit, een snellere revalidatie
en is er de mogelijkheid om de behandeling poliklinisch te verrichten.4 In dit artikel bespreken wij de belangrijkste
indicaties voor enkelarthroscopie en de techniek, (contra-) indicaties, complicaties en revalidatie van de anterieure
enkelarthroscopie en de endoscopie van de achtervoet.

Belangrijkste indicaties
enkelarthroscopie
Osteochondraaldefecten

Osteochondraaldefecten (OCD) van de talus
zijn letsels van het kraakbeen van de talus en
het onderliggende subchondrale bot als gevolg
van één of meerdere (inversie)trauma’s van de
enkel. Hierdoor kan een stuk kraakbeen (soms
met een stuk subchondraal bot) deels of geheel
los komen te liggen. Een dergelijk defect kan
leiden tot het ontstaan van een cyste in het
subchondrale bot, doordat tijdens belasting
synoviaal vocht door het kraakbeendefect in
het subchondrale bot geperst wordt, waardoor
er door de hoge vloeistofdruk osteolyse kan
optreden.5 Een OCD kan leiden tot klachten
van diepe enkelpijn bij belasten, bewegingsbeperking, stijfheid, slotklachten en zwelling
van de enkel. Aanvullende diagnostiek bestaat
uit röntgenfoto’s en een MRI of CT-scan.
(afbeelding 1).

De behandeling van symptomatische OCD’s
kan bestaan uit conservatieve maatregelen
(rust, NSAID’s, gipsimmobilisatie) of operatief ingrijpen. Hoewel het succespercentage
van conservatieve behandelingen vrij laag is
(20-69%), dient het de eerste stap te zijn van
de behandeling. Operatieve behandeling kan
onder andere bestaan uit excisie, curretage,
microfracturing, en/of kraakbeentransplantatie.
Grote osteochondraaldefecten kunnen eventueel gefixeerd worden met een schroefosteosynthese. Een groot deel van deze ingrepen
kunnen scopisch verricht worden. Succespercentages van deze behandelingen variëren
tussen de 30 en 94%.6 De enkel mag na 2 tot
4 weken na de ingreep volledig worden belast
bij OCD’s kleiner dan 1 cm. Bij grotere laesies
wordt 6 weken onbelast mobiliseren geadviseerd. Sportbeoefening op het oude niveau is
meestal 4 tot 6 maanden na de ingreep weer
mogelijk.3
Anterieur enkel impingement

Afbeelding 1: CT scan in het sagitale vlak van de
rechter enkel, waarbij een OCD te zien is van de
mediale talus (pijlen)

Anterieur enkel impingement (AEI) is vaak
de oorzaak van chronische pijn aan de voorzijde van de enkel en wordt gekenmerkt door
osteofyten ventraal aan de distale tibia en/of
talus. In de volksmond wordt deze aandoening ook de “voetbalenkel’ genoemd, maar
het komt ook vaak voor bij dansers, volleyballers en hoogspringers.7 De exacte oorzaak
waardoor deze osteofyten ontstaan is onbekend, maar trauma, herhaalde microtrauma’s
en chronische enkelinstabiliteit worden als
mogelijke oorzaak gezien. Klachten kunnen
bestaan, naast de pijn, uit zwelling na belasting, en soms een beperkte en pijnlijke dorsiflexie. De anterieure gewrichtsspleet kan
pijnlijk zijn bij palpatie. De diagnose wordt
gesteld met röntgenfoto’s (afbeelding 2). De
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Afbeelding 2: Staande laterale opname van de
enkel met anterieure osteofyten (pijlen).

behandeling bestaat vaak in eerste instantie
uit intra-articulaire injecties en/of hielverhoging, maar dit blijkt vaak op de lange termijn
niet succesvol. Scopisch verwijderen van de
osteofyten is dan de volgende stap in de behandeling.3 Succespercentages liggen tussen
de 57 en 83%.8 Nabehandeling bestaat uit een
drukverband en partiëel belasten op geleide
van de pijn gedurende 3-5 dagen. Actieve
dorsiflexie moet actief geoefend worden.3
Posterieur enkel impingement

Bij posterieur enkel impingement ervaart de
patiënt pijn aan de achterzijde van de enkel,
met name bij geforceerde plantaire flexie.
Het wordt veroorzaakt door overbelasting of
trauma en wordt vaak gezien bij hardlopers
en ballet dansers. De geforceerde plantaire
flexie bij deze sporten zorgt voor een hoge
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Anterieure enkelarthroscopie

Afbeelding 3: Laterale röntgenopname van de enkel
met een os trigonum (pijlen).

repetitieve belasting op de structuren ter
hoogte van het posterieure enkelgewricht,
zoals een os trigonum, een hypertrofisch
processus tali posterior, littekenweefsel of
kapselverdikking.8 Een os trigonum is een
accessoir voetwortelbeentje dat ontstaat
gedurende de embryonale ontwikkeling aan
de dorsolaterale zijde van de talus. Het komt
voor bij ongeveer 3-10% van de bevolking,
maar blijft in de meeste gevallen symptoomloos. Andere benamingen voor het os trigonum zijn os intermedium tarsi, os talus accessorius of os talus secundarius. (afbeelding 3)9
Bij PEI is na een intra-articulaire injectie met
lidocaïne geforceerde plantaire flexie niet meer
pijnlijk. Aanvullende diagnostiek kan bestaan
uit röntgenonderzoek en een CT-scan, waarbij een os trigonum of een hypertrofisch processus tali posterior gezien kan worden.
In eerste instantie is de behandeling van PEI
conservatief, door middel van activiteitenaanpassing, intra-articulaire injecties en/of
fysiotherapie. Indien conservatieve behandeling niet succesvol is kan er worden over
gegaan op chirurgische behandeling door
middel van het verwijderen van het os trigonum, osteofyten of weke delen. Dit kan zowel
open als scopisch gebeuren. Mogelijke complicaties van een open behandeling, zoals
peesletsel, zenuwletsel, wonddehiscentie
en hypertrofisch littekenweefsel worden bij
scopische behandeling vermeden. Ook is
het herstel na scopische behandeling sneller.
Succespercentages van scopische behandeling
van PEI liggen tussen de 67 en 80%, terwijl
het percentage complicaties bij scopische
chirurgie ook een stuk lager is: 9% ten
opzichte van 15-24%.8

Er zijn diverse indicaties om over te gaan tot
een anterieure enkelarthroscopie: o.a. AEI,
OCD’s, weke delen impingement en corpora
libera. (afbeelding 4). Bij sommige typen
enkelfracturen kan de enkelarthroscopie helpen bij het inspecteren van het gewricht bij
osteosynthese. Contra-indicaties zijn infectie
en ernstige arthrose van het enkelgewricht.3
De enkelarthroscopie kan na epidurale anesthesie verricht worden onder bloedleegte.
Voor de arthroscopie maakt met 2 of 3
kleine incisies (portals) waardoor verschillende instrumenten in het enkelgewricht
gebracht kunnen worden. Deze portals
worden anteromediaal en antero-lateraal
gemaakt ter hoogte van de gewrichtsspleet.
Eventueel kan een derde portal gemaakt
worden ter hoogte van de anterieure zijde
van de mediale of laterale malleolus. Om
ruimte te maken in het enkelgewricht kan
men distractie uitoefenen op de enkel of
dorsiflexie. Bij dorsi-flexie puilt het voorste
kapsel uit naar ventraal, waardoor er een
werkruimte ontstaat. Tevens wordt hierdoor
het posterieure kraakbeen tegen mogelijke
iatrogene schade door de scopische instrumenten beschermd. Verder heeft deze techniek als voordeel dat de operateur makkelijk
aan het distale einde van de operatietafel kan
staan, waarbij de operateur kan dorsiflecteren
door tegen de voet aan te leunen. Bij distractie
worden de distale tibia en de talus van elkaar
af getrokken, waardoor het hele enkelgewricht
zich opent. Hierdoor kunnen ook aandoeningen die meer posterieur in het enkelgewricht
liggen benaderd worden. Nadeel hiervan is
dat ook het voorste kapsel zich strak trekt,
waardoor aan de anterieure zijde de werkruimte wordt beperkt. Complicaties, zoals
infectie, iatrogene kraakbeenbeschadiging
en neurologische letsels komen bij ca. 3,4%
van de ingrepen voor.3

Afbeelding 4: Beeld van een anterieure enkel

arthroscopie. Beeld is van de mediale zijde van de
gewrichtsspeet (zie inzet), waarbij er een osteofyt
van de talus te zien is.

gewricht en extra-articulaire structuren, zoals
pezen en een os trichonum benaderd worden
(afbeelding 5). Indicaties voor achtervoet
endoscopie zijn o.a. PEI, OCD’s in het posterieure enkelgewricht, symptomatisch os
trigonum, en corpora libera in het subtalaire
gewricht. Contra-indicaties zijn infectie en
ernstige arthrose van het enkelgewricht.
Nabehandeling is over het algemeen functioneel.3 De behandeling is over het algemeen
succesvol en een complicatie van deze ingreep
is een verminderde sensibiliteit ter hoogte
van de hiel (1,4%).10

Afbeelding 5: Beeld van de belangrijkste structuren
bij een posterieure enkelendoscopie. Aangegeven
zijn de distale tibia en talus, met daartussen het
enkelgewricht en het ligamentum transversum.

Achtervoet endoscopie

Bij deze techniek benadert men de enkel
vanuit dorsaal, waarbij de patiënt op zijn
buik op de operatietafel ligt. Ook deze ingreep kan in dagbehandeling plaatsvinden
met epiduraal anesthesie en onder bloedleegte. De portals worden lateraal en mediaal
van de achillespees gemaakt. Na het maken
van de huidincisie wordt een werkkanaal
gemaakt met een mosquito-klem tot aan
het dorsale enkelgewricht, waardoor de
arhroscoop naar binnen gebracht kan worden. Na het scopisch verwijderen van het
dunne gewrichtskapsel kunnen het achterste
deel van het enkelgewricht, het subtalaire
11

Onder de talus bevindt zich de calcanues met daar-

tussen het subtalaire gewricht. Aan de mediale zijde

is tot slot de pees te zien van de flexor hallucis longus

(FHL).

Conclusies

Enkelarthroscopie heeft de afgelopen 30 jaar
een enorme ontwikkeling doorgemaakt en
kan worden toegepast in de behandeling van
een breed scala aan enkelpathologie, zoals
OCD’s en anterieur of posterieur enkelimpingement. Daarnaast is scopische behandeling succesvoller en veiliger dan de
klassieke open behandeling en verloopt het
post-operatieve herstel sneller.
>>

in dit

Dankwoord

De auteurs willen drs. J.I. Wiegerinck, onderzoeker van de afdeling
orthopedie van het Academisch
Medisch Centrum, danken voor
zijn bijdrage in het voorzien van
de afbeeldingen bij dit artikel.
Referenties

1 Wikipedia. Arthroscopy.
http://en.wikipedia.org/wiki/
Arthroscopy . 2010.
Ref Type: Online Source

Verband

2 Watanabe M. Sefloc-Arthroscope
(Watanabe no. 24 arthroscope)
Monograph. Tokyo: Teishin Hospital;
1972.
3 van Dijk CN, van Bergen CJ.
Advancements in ankle arthroscopy.
J Am Acad Orthop Surg 2008
Nov;16(11):635-46.
4 Scranton PE, Jr., McDermott JE. Anterior
tibiotalar spurs: a comparison of open
versus arthroscopic debridement. Foot
Ankle 1992 Mar;13(3):125-9.
5 van Dijk CN, Reilingh ML, Zengerink M,
van Bergen CJ. Osteochondral defects
in the ankle: why painful? Knee Surg
Sports Traumatol Arthrosc 2010
May;18(5):570-80.

6 Zengerink M, Struijs PA, Tol JL,
van Dijk CN. Treatment of osteochondral lesions of the talus: a
systematic review. Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc 2010
Feb;18(2):238-46.
7 Tol JL, van Dijk CN. Anterior ankle
impingement. Foot Ankle Clin 2006
Jun;11(2):297-310, vi.
8 van Dijk CN. Anterior and Posterior
Ankle Impingement. Foot Ankle Clin
2006;11(3):663-83.
9 Chao W. Os trigonum. Foot Ankle Clin
2004 Dec;9(4):787-96, vii.
10 van Dijk CN. Hindfoot endoscopy.
Foot Ankle Clin 2006 Jun;11(2):
391-414, vii.

Orthopaedic Research
Center Amsterdam,
Afdeling orthopedie
Academisch Medisch
Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Tel: 020-5667736
E-mail: l.kaas@amc.uva.nl
versie: 15 juni 2010

Tips voor de gipskamer
First treatment humerus fracture by immobilisor

Zadeltje

De humerus fractuur die op de Spoedeisende hulp binnenkomt, kan tegenwoordig zeer efficiënt geïmmobiliseerd
worden door middel van de humerus immobilisor,

Voor die gipskamers met een klein budget is hier de oplossing voor het aanleggen van een gipsbroek op de OK. Laat
door de Technische dienst een zadeltje maken van Trespa®.
Er zijn kunststof schroeven verkrijgbaar waarmee de bladen
op de staander bevestigd kunnen worden. Door het gebruik
van Trespa® is het zadeltje röntgen doorlaatbaar.

Het is een manchetspalk met thorax bandfixatie die zelfs
corrigerend werkt op de stand van de fractuur!! De baleinen
die er inzitten, geven hetzelfde effect als een brace. De baleinen kunnen desgewenst ook nog verplaatst worden om de
fractuur optimaal te beschermen.
De manchet is eenvoudig op maat te knippen. Het heeft
als voordeel dat je slechts één brace nodig hebt die passend
gemaakt kan worden voor elke patiënt. Er is dus altijd een
passende immobilisor aanwezig.
Het principe van deze immobilisor is dat tevens de bovenarm aan de thorax is gefixeerd. Door deze fixatie dient de
thorax als extra spalk. Vanuit praktisch oogpunt gezien
beschermt deze immobilisor de patiënt tegen beweging van
onderarm en bovenarm. Hierdoor is de patiënt meer mobiel
met minder pijn. Dit in tegenstelling tot de immobilisatie
met verband en collar and cuff. Het aanleggen van deze
immobilisor is eenvoudig te doen en de SEH verpleegkundige kan deze met een collega snel aanleggen. Een proef
immobilisor kan éénmalig geheel gratis aangevraagd worden
bij de Firma Lomed Nederland.
Op Youtube vindt u een demonstratie van het aanleggen
van de humerus immobilisor.
http://www.youtube.com/watch?v=LI1Isjs_iSc
Het spreekt voor zich dat deze immobilisor niet geschikt is
voor subcapitale humerus fracturen en zeer distale humerus
fracturen De laatste heeft immers een gipsimmobilisatie
nodig. Het filmpje spreekt voor zich. Mocht u nog vragen
hebben, mail gerust naar: g.w.aan.het.rot@isala.nl
Gijs aan het Rot
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J.J.W. Ploegmakers, G.J. Harsevoort, K.J. Bongers

Recidiverende angulaire afwijking na antebrachiumfractuur bij een kind ‘ondanks’ repositie casusbeschrijving
In deze casus presenteren we een distale antebrachiumfractuur bij een nog groeiend kind. Het betreft een veelvoorkomend letsel bij kinderen, dat meestal ontstaat door een val op de uitgestrekte hand, als reflex om zich af te
weren en de val te breken. Wat deze casus bijzonder maakt, is de angulaire afwijking. Primair was er een standsafwijking, waarbij werd gekozen voor gesloten repositie onder narcose en conservatieve immobilisatie met een
bovenarmgips. Hoewel de controlefoto’s na repositie fraai waren, bleek tijdens controle dat na enkele dagen
opnieuw een angulaire afwijking was ontstaan. Vervolgens werd de angulaire afwijking conservatief behandeld
en röntgenologisch gevolgd met uiteindelijk een goed resultaat. We bespreken in deze casus het klinisch beeld, de
etiologie, behandeling en pathofysiologie van reangulatie voor zover bekend.
Inleiding

Onderarmfracturen komen zeer
frequent voor bij kinderen. Het
ontstaansmechanisme is meestal
een val op een uitgestrekte arm.
Van alle fracturen van de bovenste extremiteiten bij kinderen is
20-33% in de onderarm gelokaliseerd.1 Hiervan bevindt zich
75 tot 82% in het distale eenderde deel van de onderarm.
Het betreft een antebrachiumfractuur2 (waarbij de ulna en
radius diafysair of metafysair
zijn gebroken) bij 19,4% van
de onderarmfracturen.3

Het merendeel van deze breuken
kan conservatief worden behandeld met gips, waarbij het bij
patiënten met ernstige standsafwijkingen soms nodig is de
breuk onder narcose te reponeren, gevolgd door gipsimmobilisatie (al dan niet met tijdelijke
kirschner (k)-draadfixatie).
Ondanks gipsimmobilisatie
kunnen antebrachiumfracturen
na repositie opnieuw disloceren.
De literatuur beschrijft dat dit
in 32-65% van de gevallen voorkomt, waardoor röntgenologische
controle na een week en na vier
weken gerechtvaardigd is.3-7

Figuur 1. Trauma opname van antebrachiumfractuur met een dorsale
angulatie van 25 graden en een fractuur van de styloideus ulnae.

Casus

Een zeven jaar en zeven maanden
oude patiënte presenteert zich op
de afdeling Spoedeisende Hulp
(SEH) nadat zij tijdens haar gymles van de kast op haar linkerpols
is gevallen. Bij lichamelijk onderzoek is er een duidelijke standsafwijking van de linkeronderarm
zichtbaar. Bovendien is een duidelijk zichtbare zwelling van de
pols aanwezig met diffuse pijn in
de distale radius en tevens drukpijn over de distale ulnae.
De mate van beweging is rechts
door de pijn beperkt, de knijpkracht is rechts minder dan links.

Neurovasculair worden er geen
bijzonderheden gevonden. De
röntgenfoto van de linkeronderarm laat een antebrachiumfractuur zien met een dorsale angulatie van 25 graden en een fractuur
van de styloideus ulnae (fig. 1).
Gezien de afwijkende angulaire
stand wordt patiënte onder narcose gebracht om de onderarm
onbloedig te reponeren. Na een
fraaie stand te hebben verkregen,
met de radius in een neutrale as
in voorachterwaartse en laterale
richting (fig. 2), wordt de onder>>

Figuur 2. Antebrachium fractuur, status na repositie. Neutrale as in

voorachterwaartse en laterale richting van de radius.
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Figuur 3. Twee weken post trauma met een toename van de angulaire
afwijking tot 27 graden.

arm geïmmobiliseerd in een bovenarmgipsspalk, waarna nogmaals
röntgendoorlichting plaatsvindt
om de stand te controleren. Tien
dagen later wordt patiënte teruggezien voor gipswissel en röntgenologische controle. De controlefoto laat op dat moment een
angulaire afwijking zien van 20
graden dorsaalwaarts en enige
radiaire angulatie. Deze stand
wordt geaccepteerd, maar gezien
de afwijkende stand vindt na een
week opnieuw röntgencontrole
plaats. Na in totaal twee weken
post trauma meldt patiënte zich
opnieuw met een röntgenfoto
(fig. 3) waarbij de angulaire
afwijking naar dorsaal is toegenomen tot 27 graden. Deze
stand wordt opnieuw geaccepteerd. Patiënte wordt nog twee
weken met gips uitbehandeld.
Na röntgencontrole, twee weken
later, kan het gips definitief worden verwijderd. De foto laat op
dit moment een vergelijkbare stand
van de angulaire afwijking zien.
Een jaar later wordt opnieuw,
ter controle van de stand, een
röntgenfoto gemaakt (fig. 4).

Deze laat een lichte hoekstand
zien van 7 graden dorsaal gericht
zonder radiaire angulatie.
Discussie

Pathofysiologie: dergelijke fracturen genezen afhankelijk van
de leeftijd tussen twee weken bij
kinderen jonger dan vijf jaar, drie
en vier weken in de leeftijd tussen
vijf en tien jaar en vier weken bij
kinderen ouder dan tien jaar. Dit
geldt voor het consolideren van
de breuk en niet voor de reangulatie of remodellering. Om het
proces van consolidatie te begrijpen wordt botgenezing verdeeld
in verschillende fasen die op verschillende plaatsen aangrijpen:
beenmerg, cortex, periost en
weke delen. Primair is er na het
ontstaan van trauma een mechanisch en structureel falen van het
botweefsel, met verstoring van
de vascularisatie en wekedelenbeschadiging. Ten gevolge van
een hematoom treedt er een
inflammatoire reactie op. Het
hematoom zal in fibrine worden
omgezet, waarna zich een collageenmatrix vormt als basis voor
botafzetting. Vervolgens is er de
14

Figuur 4. Contro opname na een jaar: met lichte hoekstand dorsaal gericht
zonder radiaire angulatie.

reparatiefase, die bestaat uit het
afzetten van callus en endostale
en periostale neoangiogenese.
Het resultaat is dat nieuw bot
door enchondrale en intramembraneuze ossificatie wordt neergelegd. De callus van deze twee
tot drie maanden durende
reparatiefase heeft niet de eigenschappen van het definitieve bot.
Het verkrijgen van de uiteindelijke eigenschappen vindt plaats
gedurende remodellering van de
callus in compact bot, een fase
die maanden duurt. Gedurende
deze remodelleringfase zal de
angulatie zich bij het groeiende
kind kunnen corrigeren. Dit
vindt voornamelijk in de physe
plaats, namelijk voor 75%.9 De
physe distaal van de fractuur zal
trachten loodrecht op de lengteas
van het proximale fractuurdeel
komen te staan door op de physe
inwerkende krachten ten gevolge
van een asymmetrische groei.
De concave zijde van de fractuur
wordt gestimuleerd harder te
groeien door een toegenomen
druk. De convexe zijde wordt in
de groei geremd tot zelfs resorptie van bot ten gevolge van ver-

minderde druk (wet van Wolff ),
tot deze weer symmetrisch is en
de druk gelijk is.8,9 De snelheid
van remodellering bij een angulaire afwijking is nog onduidelijk,
maar is voornamelijk afhankelijk
van de mate van angulaire deformiteit en richting, leeftijd van
het kind, sekse en afstand tot
de groeischijf (waarbij breuken
dichter bij de physe een betere
prognose hebben).
Over de mate waarin men de
appositie kan accepteren van
de breukdelen ten opzichte van
elkaar, is in de literatuur geen
consensus. Dit varieert van volledige appositie als het kind nog
twee jaar groei te gaan heeft,15,16
tot hierin niets accepteren en
reponeren om de fractuurdelen
weer tegenover elkaar te krijgen.3
Wat betreft rotatieafwijkingen
worden in het algemeen geen
concessies gedaan als er tevens
een angulaire afwijking bestaat.
Betreft het een geïsoleerde rotatoire afwijking, dan wordt gesteld
dat door pronatie en supinatie 45
graden tot 10 graden gecompenseerd kan worden.3,15-17
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Figuur 6. Cast index = a/b : representeert de röntgenologische binnendiameter

van het gips in laterale (a) en anteroposterieure opname (b). Waarin U de ulna
en R de radius voorstelt.

Figuur 5. Acceptatie van angulaire afwijkingen bij antebrachiumfracturen in

het distale eenderde deel. Hoekstand in graden afgezet tegen de leeftijd.21 In de

originele meta-analysis werden 27 publicaties uit de internationale literatuur
gebruikt (Lit=27) en werd de mening van 18 experts (Exp=18) gevraagd in de
totstandkoming van deze grafiek.

Acceptatie van angulaire afwijkingen bij antebrachiumfracturen is nog immer punt van discussie (fig. 5). In een eerdere
publicatie werden er aan de hand
van een meta- analyse en het
advies van experts op het gebied
van kindertraumatologie grafieken gepresenteerd die een spreiding in acceptatie afgezet tegen
de leeftijd weergeven.18
De beslissing tot het onbloedig
reponeren van de afwijkende
stand berust op het verbeteren
van de angulaire afwijking, het
verkrijgen van beter botcontact
(appositie te verminderen) en
eventueel het corrigeren van een
rotatiefout om zo een betere uit-

gangssituatie voor een conservatieve behandeling te verkrijgen.
Mocht hierna onvoldoende correctie zijn verkregen of de breuk
instabiel zijn,3 dan valt operatief
fixeren van deze verse breuk te
overwegen. Afhankelijk van de
locatie geven intramedullaire
pennen (ESIN) betere resultaten
dan het gebruik van platen voor
ulna of radius.3,10,19 Betreft het
een distale metafysaire fractuur,
dan valt percutane k-draadfixatie
te overwegen.20 Hoewel gedurende
de follow-up de angulaire afwijking in de besproken casus niet
afneemt maar juist toeneemt,
valt toch te overwegen op dit
moment niet nogmaals te reponeren, aangezien er na 2,5 week

callusvorming een stabiele situatie is ontstaan en de angulaire
afwijking acceptabel is volgens
de grafiek in figuur 5.
De fractuurgenezing ontstaan
na de eerste keer reponeren
raakt verstoord door na 2,5
week nogmaals een repositie
uit te voeren. De fractuur wordt
opnieuw instabiel en er bestaat
kans op physeletsel of andere
complicaties.
De voorkeur van traumatologen
om de tweede cortex door te breken dan wel het periost te laederen kent zowel voor- als tegenstanders. Tegenwoordig lijkt, als
er wordt besloten tot repositie,
ervoor te worden gekozen de
breuk in een acceptabele stand
te zetten en niet de overliggende
cortex te breken of het periost te
laederen. Een fractuur zou hierdoor potentieel instabiel kunnen
worden en er kan naast de fractuur
iatrogeen letsel aan weke delen
worden toegebracht.3 In de literatuur bestaat hierover echter geen
consensus.
Evenmin is er consensus over de
positie (pronatie/supinatie/neu-
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traal) van gipsimmobilisatie en
de lengte van het gips (onderarm
versus bovenarm). Historisch
bestond er een voorkeur voor een
neutrale stand in een bovenarmgips met de elleboog in flexie te
immobiliseren gedurende drie
tot vijf weken. Recent prospectief gerandomiseerd onderzoek
laat geen verschil in resultaat zien
bij patiënten behandeld met een
onderarmgips in vergelijking met
een bovenarmgip.6,11,12
Secundaire verplaatsing na repositie zoals in deze casus wordt
besproken, komt frequent voor,
namelijk in 32-65% van de
gevallen.3,4,5,9 Hierbij kan in 36%
van de gevallen functioneel verlies optreden van met name proen supinatie.10 De oorzaak van
het opnieuw disloceren dient te
worden gezocht in de kwaliteit
van repositie en immobilisatie.
Door het afnemen van de zwelling, maar ook door het aanleggen van een te veel gepolsterd en
niet goed passend gips is er vaak
een insufficiënte driepuntsfixatie.
>>
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Figuur 7. Padding index = c/d : representeert de röntgenologische dikte van

polstering ter plaatse van de fractuur op de laterale opname (a) ten opzichte

van de interossale afstand op de anteroposterieure opname (b). Waarin U de

ulna en R de radius voorstelt.

Mogelijk hebben deze factoren
bij de in de literatuur beschreven
casus medebepaald dat er verlies
van de eerder geaccepteerde
stand was. Het is dus juist in de
vroege fase van fractuurgenezing
belangrijk de breuk röntgenologisch te controleren om een adequate stand te waarborgen.
De castindex (verhouding van
de interne omtrek van het gips
in laterale ten opzichte van de
anterolaterale röntgenopname)
(fig. 6) en de paddingindex (verhouding van polsteringdikte ter
plaatse van fractuur in laterale
röntgenopname ten opzichte van
maximale interossale ruimte ter
plaatse van fractuur in anterola-

terale röntgenopname) (fig. 7)
zijn eenvoudige röntgenologische
kenmerken om de kwaliteit van
het gips te beoordelen. Een castindex kleiner dan 0,7 en een paddingindex kleiner dan 0,3 worden
beschouwd als een belangrijk
röntgenologisch gegeven om
redislocatie te voorkomen.9
Verder bijdragende factoren,
maar van minder invloed op het
verliezen van de gereduceerde
stand, zijn: geslacht (ten nadele
van jongens), zijde, locatie, mate
van initiële verplaatsing en de
noodzaak tot het splijten van het
gips.9,13 Criteria voor remanipulatie zoals beschreven in de literatuur zijn meer dan 10 graden
graden angulatie op de laterale
en anteroposterieure röntgenopname, 25% appositie6 en
axiale deviatie van meer dan 5%.13

Conclusie

De besproken casus laat
wederom zien dat er bij jonge
kinderen remodellering kan
optreden en dat het niet altijd
nodig is meerdere repositiepogingen te ondernemen om een
anatomische stand te verkrijgen.
Toch moet een goede repositie
hier wel op gericht zijn.
Een resterende angulaire afwijking
na een repositiepoging kan zich
bij het groeiende kind spontaan
corrigeren, mits de physe niet door
manipulatie wordt beschadigd.
Als angulaire afwijkingen bij de
antebrachiumfractuur binnen de
grafiek van figuur 5 weergegeven
marges vallen, zal op de lange termijn bij kinderen toch een goed
resultaat te verwachten zijn. Dit
kan op grond van de literatuur
ook als zodanig aan de patiënt
en ouders worden uitgelegd.
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Cursus It’s learning 02-10-2010- Almere
Naar aanleiding van de cursusdag met
betrekking tot “It’s learning” willen wij
(Wim Walet en Marijke Schipper) van de
opleidingscommissie een korte impressie
geven van de gezellige en leerzame dag.
Vanuit de opleidingscommissie werd
besloten een lesdag te organiseren om
werkbegeleiders wegwijs te maken met
het computerprogramma “It’s learning”.
Deze dag vond plaats op 2 oktober in
Almere bij BSN.
Op deze zaterdag verzamelden zich eenentwintig enthousiaste gipsverbandmeesters.
Het doel van de cursus: “Handvatten aanreiken zodat men meer inzicht krijgt in It’s
learning”. Het ochtend programma begon
met het gezamenlijk doorlopen van de stappen in het computerprogramma; welke
formulieren, documenten en tabellen vind
je waar, hoe moet je formulieren opslaan in
het portfolio, waar vindt je bijvoorbeeld
het stroomdiagram. Daarbij werd tevens
aandacht gegeven voor het gebruik in de
praktijk, zoals het vertalen naar de PES
en Vakk in de praktijk en het assessment.

Na een goed verzorgde lunch door BSN
werd in de middag door de cursisten aan
de hand van twee casuïstieken opdrachten gemaakt. Hierbij werd de opgedane
kennis van het ochtendprogramma in de
praktijk gebracht. De opdrachten werden
uitgewerkt in groepjes van drie.
Uit de evaluatie bleek dat men enthousiast
was en dat deze cursus meer duidelijkheid
en inzicht geeft hoe “It’s learning” te gebruiken. Vanuit de evaluatie zijn een aantal aandachtspunten aangereikt, welke wij
in de volgende cursus zullen verwerken.
Na de cursus werd er nog nagebabbeld
onder het genot van een hapje en een
drankje. Voor deze cursus werd geaccrediteerd met vier accreditatiepunten.
Wim Walet en Marijke Schipper

Algemene ledenvergadering op
zaterdag 20 november
Doordat er allerlei ontwikkelingen plaats vinden is er door het bestuur besloten om een
extra ledenvergadering in te lassen.
Deze vergadering vindt plaats op zaterdag 20 november en zal worden gehouden in de
Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Aanvang is om 10.00 uur.
Tijdens deze vergadering zal er stil worden gestaan bij het afscheid van Erik Schaft als voorzitter.
Voor het middagprogramma staan een aantal sprekers gepland met zeer interessante onderwerpen:
● Huub van Lieshout ,het Medical Taping Concept
● Dr. Angelique Witteveen, afwijkingen aan voet/enkel
● Mevr. Marianne Bulder, Inside Autisme. Patiënten met autisme op de gipskamer.
Voor verder informatie zie de VGN site.
In verband met de ruimte en de catering vragen wij iedereen met klem om zich op tijd
aan te melden.
De sluitingsdatum voor de aanmelding is 12 november
Aanmelden kan bij:
Mirjam Roeterink: secretariaat@vgned.nl
Helmie Cornelissen: wgcornelissen@home.nl
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Een goed begin, is het halve werk!
Zoals het spreekwoord al luid ‘de eerste klap is een daalder waard’ zo geldt dat ook voor de kennismaking van de
leerling gipsverbandmeester op de gipskamer. De eerste kennismaking met de afdeling en of begeleider is veelal
bepalend voor het verdere verloop van de opleiding. Krijgt de leerling het gevoel dat hij/zij welkom is? Wordt er
voldoende tijd genomen voor een kennismakingsgesprek? Krijgt de leerling de kans en mogelijkheden om zich
te ontplooien tot beroepsbeoefenaar? In de richtlijnen van het college van ziekenhuisopleidingen (CZO) staat
beschreven aan welke eisen de gipskamer, die gipsverbandmeesters opleidt, moet voldoen. Voor het begeleiden
van een leerling gipsverbandmeester staat echter alleen beschreven dat de werkbegeleider minimaal 2 jaar
gediplomeerd dient te zijn. De kwaliteiten of competenties die een werkbegeleider moet bezitten worden nergens
besproken. De werkbegeleider heeft eigenlijk drie functies waar hij tussen balanceert, hij is beheersend, educatief
en ondersteunend-stimulerend. Hij moet goed beseffen dat de leerling in een afhankelijke rol zit en dat wat de
werkbegeleider doet en zegt grote invloed kan hebben op de leerling, zowel negatief als positief.
Inwerkbegeleiding

Inwerkbegeleiding is een breed
gebied en er bestaat vaak onduidelijkheid over wat het nou precies
inhoud. Volgens Siegers1 (2002),
is inwerkbegeleiding het mechanisme waarmee organisaties een
adequate werkuitvoering trachten
veilig te stellen. Inwerkbegeleiding
is een methode om een optimale
verbinding te leggen tussen wat geleerd is gedurende de opleiding en
de werkuitvoering in de praktijk.
Bij alle vormen van inwerkbegeleiding gaat het om de verhoging
van de kwaliteit van het werk door
tijd en aandacht te geven aan de
manier van reageren en handelen
van de leerling. Twee kenmerken
van begeleiden zijn;
1. Dat het om kwaliteitsverbetering van het werk gaat
2. Dat het een leerproces op
gang brengt

“Een goed omschreven inwerkprogramma zorgt ervoor dat een
leerling een prettige start maakt
op zijn leerplek”, aldus Lagendijk
en Moerman2. De leerling kan
zich alvast een beeld vormen
van zijn nieuwe werk en nieuwe
werkplek. Een gestructureerd
inwerkprogramma kan verzuim
en verloop van de nieuwe medewerkers voorkomen.
Bij inwerkbegeleiding is het
noodzakelijk om een keuze te
maken voor het type begeleiding.
Ardts onderscheidt de volgende
3 vormen. (zie figuur 1)
De verwachting

Wat wordt nu concreet van de
werkbegeleider verwacht ten aanzien van het begeleiden van het inwerkprogramma? Het stimuleren
van het zelfstandig leren betekent
zeker niet dat de werkbegeleider
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Initiatief ligt bij
Ontwerp

Eindresultaat

Handelsvrijheid
leerling

Type 1
Overlaten
80% Leerling
20% Werkbegeleider
Geen structuur
Ad Hoc
OP initiatief
leerling
Lage betrokkenheid bij
de afdeling en
werkzaamheden
Innovatief rolgedrag
Veel

Type 2
Faciliteren
50% leerling
50% werkbegeleider
Structuur om
leerproces te faciliteren
Ruimte voor eigen
initiatief
Rolmodellen als
vraagbaak
Hoge betrokkenheid bij
de afdeling en
werkzaamheden
Binnen kaders

Type 3
Overnemen
20% leerling
80% werkbegeleider
Collectief
Sterk gestructureerd
Zendergericht
Voorschrijvend
Rolmodel als
ideaalbeeld
Hoge betrokkenheid bij
de afdeling
Weinig innovatief
rolgedrag
Weinig

figuur 1.

kan volstaan met het aansporen
van de leerling tot het maken van
het plan en daarna op het eind
langskomen om de resultaten te
beoordelen. Het leerproces vraagt
om een voortdurende begeleiding
en aanmoediging die aangepast
wordt aan de mate van zelfstandigheid en het praktijkleren van
de leerling. Ten aanzien van het
begeleiden van het inwerkprogramma wordt het volgende van
de werkbegeleider verwacht; om

het leerproces te kunnen starten
dienen de persoonlijke leerdoelen
afgestemd te worden op de praktijksituatie. Na een eerste inwerkperiode worden via een eerste
leergesprek de definitieve persoonlijke leerdoelen vastgesteld.
Wat levert dit op?

Volgens Ardts3 (2003) moeten
inwerkactiviteiten het één en
ander bewerkstelligen en kunnen
derhalve beschreven worden in
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termen van de doelen die het zou
moeten bereiken. Voorbeelden
van doelen die organisaties veelal
noemen als gewenste resultaat van
de inwerkperiode zijn: hogere
productiviteit, minder verloop,
hogere werkmotivatie bij de
werknemer, sneller aanleren van
de functie en minder vragen over
reglementen en procedures.
Daarnaast zijn er opbrengsten
die je van het inwerkprogramma
mag verwachten: organisatiebetrokkenheid, kennis van de
organisatie, lage vertrek intentie
en ontwikkeling van specifieke
competenties als bijvoorbeeld
ondernemerschap en klantgerichtheid.
Onderzoek

In 2008 is er onderzoek verricht
onder in totaal 40 oud-leerling
gipsverbandmeesters, 2de jaars
leerling gipsverbandmeesters en
1ste jaars gipsverbandmeesters.
Via een schriftelijke enquête zijn
er in zowel gesloten als open vragen
gesteld m.b.t. inwerkbegeleiding.
Opvallende resultaten uit dit
onderzoek zijn:
● Enkele leerling gipsverbandmeester geen kennismakingsgesprek hebben.
● Slechts 5% van de leerlingen
volgens een bepaalde methodiek worden opgeleid.
● Leerlingen zich alleen voelen
staan in het uitzoeken van het
lessysteem o.a. its learning.
● Leerlingen, vanwege tijdsgebrek, gedurende hun
opleiding zelden tot nooit
evaluatie momenten hebben
gehad.
● De werkbegeleider alleen
gericht is op fouten en geen
rekening houden met het
leerproces.
● De werkbegeleider zijn werkzaamheden niet over durft te
laten aan de leerling
Bovenstaande laat zien dat er een
grote behoefte is aan begeleiding
tijdens de leersituatie.
Tijdens het werken op de gipskamer doet een leerling een groot
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scala aan indrukken op. Het is
niet altijd dat wat men verwacht
had. Als buitenstaander lijkt een
gipskamer een afdeling waar het
gezellig is, waar lol gemaakt wordt.
De praktijk laat vaak een ander
beeld zien. Het zeer nauw met
elkaar samenwerken, het weer
leerling zijn wordt door veel
gipsverbandmeesters in opleiding
moeilijk gevonden. Vaak weten
ze hier niet goed mee om te gaan.
Als er dan geen inwerkprogramma
aanwezig is, er geen lerende ondersteuning aanwezig is, kunnen leerlingen belangrijke leerervaringen
niet opmerken. Hierdoor wordt
het dan ook steeds moeilijker om
te reflecteren op eigen attitude,
weerstanden of onvrijheden

LOG 08

●

●

Doel inwerkprogramma

“Een goed omschreven inwerkprogramma zorgt ervoor dat een
leerling een prettige start maakt
op zijn leerplek”, aldus Lagendijk
en Moerman2. Hij kan zich alvast
een beeld vormen van zijn nieuwe
werk en nieuwe werkplek.
Een gestructureerd inwerkprogramma kan verzuim en verloop
van de nieuwe medewerkers voorkomen. Het doel van een inwerkprogramma is dat de leerling op
een gestructureerde wijze én in
een zo kort mogelijke tijd de
afdeling, de collega’s , de werkmethoden, de systemen, de
patiëntengroepen de interne
afspraken leert kennen.
Bij de ontwikkeling van een
inwerkprogramma moet rekening gehouden worden met:
● De duur van het programma.
Een lang inwerkprogramma

●

(enkele maanden tot een half
jaar) is meer succesvol bij het
inwerken van leerlingen dan
een kortstondige mentale
injectie, aldus Ardts2. Het
inwerkprogramma voor leerling gipsverbandmeesters
duurt 4 weken, daarna moet
er een POP&PAP ontwikkeld
worden waarin de leerling zijn
verdere stappen zelfstandig kan
uitzetten.
De mate waarin het programma voor de inwerkperiode
richtlijnen en controlelijsten
bevat ter ondersteuning van de
leerling en zijn of haar werkbegeleider.
Bij de ontwikkeling van een
inwerkprogramma moet onderscheid gemaakt worden tussen
de noodzakelijke kennis en de
gewenste kennis.
De leerling moet het inwerkschema doorlopen voordat hij
daadwerkelijk aan de opleiding
begint.

Gezien de huidige ontwikkelingen mag gesteld worden dat een
duidelijk beschreven inwerkprogramma de leerling gipsverbandmeester meer structuur biedt.
Meer structuur is noodzakelijk
tijdens de eerste periode van de
begeleiding. De leerling zal zich
sneller kunnen aanpassen aan de
nieuwe situatie en mede hierdoor
zich ook sneller thuis voelen op
de gipskamer. Door een gestructureerd inwerkprogramma is de
link tussen de theorie en de
beroepspraktijk makkelijker te
hanteren en kan het verloop van
leerling gipsverbandmeesters
gereduceerd worden.
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Peter Nolte

Share your experience
“We hebben uniek patiëntenmateriaal waar we in de toekomst nog
veel onderzoek mee kunnen doen”
Snellere botgenezing met Ultrageluid

LIPUS (lage-intensiteit pulserend ultrageluid) heeft een positief
effect op botgenezing. Dat wordt al sinds jaren met succes klinisch
toegepast in de Exogen botgroeistimulator van Smith & Nephew:
een apparaat dat slechts twintig minuten per dag gebruikt hoeft te
worden en met name effectief is bij botbreuken die niet genezen,
oftewel non-unions, en bij verse fracturen. Uit onderzoek is gebleken
dat fractuurherstel dankzij botgroeistimulatie 38% sneller kan verlopen.
Onderzoek

Onderzoek naar LIPUS gebeurt in Nederland onder meer in de
ACTA. Celbioloog prof. Jenneke Klein-Nulend werkt daarvoor al
ruim tien jaar samen met orthopaedisch chirurg dr. Peter Nolte van
het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. In het laboratorium toonden
zij het effect van LIPUS aanvankelijk aan met embryonale muizenbotjes. “Die zijn kraakbenig, maar onder invloed van LIPUS verkalken ze eerder”, vertelt prof. Klein-Nulend. “LIPUS versnelt het proces van enchondrale verbening. Dat was een belangrijke bevinding.”

twintig minuten per dag te behandelen, gedurende gemiddeld 3 à 4
maanden. Met een band wordt de zogeheten transducer ter hoogte
van de breuk aangebracht. Dat kan zowel rechtstreeks als via een
luikje in gips op de huid. De patiënt merkt geen trillingen, prikkeling
of warmte tijdens de behandeling. Bij veel mensen leidt dit tot genezing
van de breuk, verklaart dr. Nolte. “Ongeveer de helft van deze moeilijke breuken zou met de tijd spontaan genezen, maar met de Exogen
botgroeistimulator geneest maar liefst ongeveer tachtig procent. Bij
verse fracturen zien we in bijna veertig procent van de gevallen een
versnelde botgenezing. Profvoetballers met een botbreuk gebruiken
het al, maar je kunt je ook voorstellen dat het voor bijvoorbeeld captains of industry met een botbreuk interessant is.” Soms is er geen
genezing van het bot, en is er een blijvende non-union. Dat kan
meerdere oorzaken hebben: fractuur- of behandelingsfactoren, en
patiëntgerelateerde factoren, bijvoorbeeld roken, diabetes of het
gebruik van bepaalde medicijnen zoals anti-stollingsmiddelen,
speciale antibiotica of bepaalde pijnstillers.
Meer toepassingen

Uniek patiëntenmateriaal

In de jaren daarna werd verder onderzoek gedaan naar het complexe
werkingsmechanisme, dat nu goed is gedocumenteerd. Inmiddels
zijn een aantal botbiopten verzameld van patiënten die een standscorrectie ondergingen in verband met unilaterale knie-arthrose. “We
hebben uniek patiëntenmateriaal waar we in de toekomst nog veel
onderzoek mee kunnen doen”, zegt dr. Nolte.“ We weten nu dat
LIPUS de matrixproductie door botcellen stimuleert en de rijping
van botcellen versnelt. LIPUS induceert geen nieuw bot, maar versnelt de botgenezing. En er blijkt ook een positief effect op de vorming van bloedvaten. Dat is gunstig, want daardoor kunnen meer
bouwstoffen voor het bot worden aangevoerd. ”LIPUS kan vooral
waardevol zijn bij non-unions.” Dr. Nolte ziet jaarlijks dertig tot
veertig patiënten bij wie een botbreuk maar niet wil genezen.“ Die
patiënten zijn al vaak geopereerd maar toch treedt geen genezing op.
Zij zijn soms ten einde raad.”
Mee naar huis

Voor die mensen kan de Exogen botgroeistimulator uitkomst bieden.
Zij krijgen het apparaat mee naar huis en hoeven de breuk slechts
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Prof. Klein-Nulend en dr. Nolte blijven onderzoek doen naar het
preciese mechanisme van botgroeistimulatie door LIPUS. “We
denken dat ultrageluid een stimulerend effect heeft op het hele botmetabolisme”, laat prof. Klein-Nulend weten. “Naast toepassing voor
heling van non-unions zien we nog meer toepassingen van LIPUSbehandeling. Bijvoorbeeld bij kaakchirurgie of bij verlenging van de
pijpbeenderen met distractieosteogenese. En je zou LIPUS ook kunnen gebruiken bij bot-tissue-engineering of bij beginnende arthrose.
Er zijn veel toepassingen denkbaar.” Prof. Klein-Nulend vindt het
een boeiend onderzoeksveld: “We hebben met ons unieke materiaal
inmiddels bewezen dat LIPUS klinisch echt iets doet. Als celbioloog
ben ik geïnteresseerd in wat er precies gebeurt in de botcel. Ik probeer
te achterhalen welk effect een klinisch apparaat zoals Exogen botgroeistimulator heeft op de botcel. De samenwerking met dr. Nolte
maakt translationeel onderzoek mogelijk waarbij klinische problemen
basaal-wetenschappelijk onderzocht worden.” Dr. Nolte vindt het
basaal wetenschappelijk onderzoek ook zeer belangrijk: “Deze wetenschappelijke onderbouwing geeft mij meer zekerheid om Exogen in
de dagelijkse praktijk toe te passen. Inmiddels heeft onze unieke
samenwerking tot verschillende vervolgprojecten geleid.”

Jaargang 20, november 2010

S .Rutten, P.A. Nolte, C.M Korstjens, M.A. van Duin, J. Klein-Nulend

Low-intensity pulsed ultrasound increases bone volume, osteoid thickness
and mineral apposition rate in the area of fracture healing in patients with
a delayed union of the osteotomized fibula.
Fractuur genezing is een uniek maar complex proces, waarbij er sprake
moet zijn van de juiste cel en weefselprocessen op de juiste tijd en
plaats. Meestal is er sprake van een succesvol genezingproces met
fractuur consolidatie en herstel van de mechanische belastbaarheid.
Vertraagde fractuurgenezing treedt in 5 to 10% van de gevallen en
vormt nog steeds een uitdaging in de dagelijkse klinische praktijk.
Inzicht in de biologische processen tijdens fractuurgenezing heeft
geleid tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingsopties bij verstoorde fractuurgenezing. Low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS)
is een vorm van transcutane micromechanische energie die fractuurgenezing stimuleert. Het precieze mechanisme waardoor LIPUS
klinische fractuurgenezing beïnvloedt is nog onduidelijk. Daarom
hebben wij een gerandomiseerde klinische studie opgezet om het
effect van LIPUS op vertraagde en/of verstoorde fractuurgenezing te
beoordelen op weefselniveau. Door gebruik te maken van de fibula
“delayed union” als klinisch “delayed union” model, was het mogelijk
om een placebo-gecontroleerde dubbel-blinde behandeling met

LIPUS uit te voeren. Na 2 tot 3 maanden behandeling met LIPUS
werden er open botbiopten genomen van de fibula “delayed union”.
Botbiopten van 13 patiënten (6 controle, 7 LIPUS) hebben ons
zodoende uniek inzicht gegeven in de stimulatie van de fractuurgenezing door LIPUS op weefselniveau. De resultaten laten zien dat
er bij LIPUS-behandelde “delayed unions” sprake was van zowel
enchondrale alsmede directe botvorming terwijl er bij de controles
alleen sprake was van enchondrale botvorming, hetgeen suggereert
dat LIPUS het genezingsproces bevorderde en zorgde voor een grotere
fractuurstabiliteit en/of betere doorbloeding. Het aantal bloedvaten
was echter niet verhoogd. Aan de het fractuuruiteinde was er een
significantie verhoging van de botvormingsparameters osteoïd dikte,
mineraal appositie snelheid en botvolume. Concluderend laten onze
bevindingen zien dat LIPUS klinische fractuurgenezing stimuleert
middels verhoging van botvormingsparameters, hetgeen een verhoogde
activiteit van de botvormende cellen (osteoblasten) suggereert.
(Rutten S et al. Bone 43:348-54, 2008)
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Verslag gipsreis Lohmann & Rauscher
te Rengsdorf/Neuwied
Door de firma Lohmann & Rauscher werden wij,
afgestudeerde studenten LOG 2008 en de “bezemgroep”,
uitgenodigd voor een driedaagse gipsreis naar Duitsland.
Aanleiding voor deze verlate uitnodiging was, dat er tijdens
de opleiding geen mogelijkheden waren om dit te organiseren.
Het voelt natuurlijk wel als een extraatje als je het felbegeerde
diploma al op zak hebt: maar onze vakkennis is hier zeker
verruimd! Na een busrit werden we verwacht in het Residenz
Schloss Engers. Een prachtig kasteel gelegen aan de Rijn.
Mede door de aanwezigheid van enkele vakdocenten werd
er een interessant programma neergezet. Er werden diverse
applicaties gedemonstreerd door verschillende vakbroeders
uit verscheidene ziekenhuizen. Zo kwam een afneembaar
lumbaal korset,
een afneembaar
thoracaal korset
(Hans
Hageman,
O.L.V.G.)
en een ‘boxerhandschoen’
(Annemarie
Freriks,
Deventer
Ziekenhuis)
aan bod.
Daarbij
werden de
keuzemogelijkheden
in materiaal en
de indicaties
uitvoerig
besproken.
Nicole Camstra
Uit het
Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem vertelde over het vele
Cellacast Soft gebruik (90%). Hennie van Hal liet ons zijn
eigen versie van een TCC zien van Polyesther, Cellacast
Active. Daarna gingen we zelf aan de slag om op elkaar
diverse applicaties te oefenen. Ook waren wij zeer blij met
de aanwezigheid van de heren Bril en Manning van ziekenhuis Groep Twente die ons een heldere presentatie voorschotelden over de Mabalschoen. Wij hebben tijdens onze
opleiding helaas geen enkele les gehad over deze Mabalschoen, terwijl dit toch een essentiële applicatie is die de
nodige uitleg en oefening vraagt. Na de presentatie werd
door deze heren in de praktijk een schoen aangelegd en
alle aandachtspunten werden uitvoerig toegelicht.
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Vervolgens gingen wij met deze Mabalschoen zelf oefenen
in de praktijkruimte, waarbij de heren onze kunsten van het
juiste commentaar voorzagen. Het aanleggen van de Mabalschoen blijkt in de praktijk op veel verschillende manieren
te worden gedaan. De techniek verandert in de loop der
jaren, dus het was heel prettig om het op deze manier gezien
te hebben. In de vroege avond hebben we nog een korte
bootreis over de Rijn gemaakt om een heuse geiser te bezoeken.
Een bijzonder natuurverschijnsel dat bij menigeen de nodige
vragen opriep. Men kon zelfs even proeven hoe dit diepe
water smaakte. De volgende dag mochten wij de fabriek van
Lohmann & Rauscher van binnen bezichtigen. Eindelijk
een kijkje in de keuken waar alle producten worden gemaakt
die we elke dag
in onze handen
hebben. Men
kon goed het
totale productieproces zien
van zowel kalkgips, als glasvezel cq polyesterproducten tot
en met de
diverse dragers
en de verschillende wondverzorgingsproducten. Het
hele arsenaal
aan producten
wordt hier zelf
gemaakt,
verpakt en
getransporteerd
naar 82 verschillende landen die hier gebruik van maken. Alle maaltijden,
drankjes, het vervoer en de overnachtingen waren uitstekend
verzorgd! Het weer was zinderend mooi en de sfeer uitstekend.
De nodige vakkennis is weer opgedaan en met een frisse
blik gaan wij dit op onze eigen werkplek toepassen en onze
collega’s inspireren.
Wij willen de Firma Lohmann & Rauscher bedanken voor
dit grote gebaar!
Laura van Dreumel
Brigit Habraken

