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Van de redactie
2011 belooft een jaar van veranderingen te worden op meerdere
fronten. In menig habitat zullen
vernieuwingen aan de orde
komen en dan denk ik allereerst
aan onze eindredactrice, Miranda
Philips, die onlangs het leven
heeft geschonken aan een gezonde
zoon. Namens de redactie willen
wij haar en haar echtgenoot van
harte feliciteren.
Maar ook op organisatorisch vlak
zullen zaken gaan veranderen
zoals u zult lezen in het bericht
van de opleidingscommissie.
Hierin wordt een nieuwe overlegstructuur geïntroduceerd, die
meer invloed op opleiden biedt
vanuit de praktijk. In deze
nieuwe overlegstructuur worden
drie commissies ingesteld. Elke
commissie heeft zijn eigen specifieke bevoegdheid en zijn eigen
invloed op het curriculum van de
opleiding.
Ook de toekomst van de zorg zal
aan veranderingen onderhevig
zijn en ons vakmanschap zal daar
zeker deel van uit maken. In de
aanstaande ledenvergadering zal
daar uitgebreid bij stil worden
gestaan.
Om u al vast in te leiden in de
problematiek van marktwerking,
concurrentie, de rol van de zorgverzekeraar en de invloed die de
huidige ontwikkelingen in de
zorg hebben op de uitbreiding
van onze professie, schreef Helmie
Cornelissen, gipsverbandmeester
in de St. Maartenskliniek te
Nijmegen het artikel: Toekomst
in de zorg, toekomst van het vakmanschap.
Ook op het gebied van de wondzorg treden veranderingen op en
willen wij u met enkele niet alledaagse behandelingen laten kennismaken.

Van Dr. Henk Snyman hebben
wij een artikel mogen ontvangen,
genaamd: Bio-elektrische
Stimulatie Therapie (BEST) en
wondgenezing. Dit artikel geeft
een overzicht van het klinische
bewijsmateriaal in de medische
literatuur en besluit met drie case
studies waarin bio-elektrische stimulatie effectief werd ingezet bij
de behandeling van chronische
wonden.

bevindingen kunnen leiden tot
de ontwikkeling van een nieuw
medicijn, dat kan worden
gebruikt voor de behandeling
van infecties en/of immuungemedieerde ziektes, geïsoleerd
uit madenexcreten.

het vakmanschap uitoefent.
Dit artikel moet het begin zijn
van een reeks, waarin dergelijke
activiteiten benadrukt zullen
worden. Indien U zo’n collega
bent of in uw omgeving zo’n
collega kent, laat het ons weten!

Helmie Cornelissen schreef een
case-studie met als titel: “Groei
als een correctieve kracht tijdens
een vroege behandeling van een

Ik wens u veel leesplezier.

Evolutie in de zorg, een kwaliteitsslag!

Hyperbare zuurstof therapie is
niet nieuw, maar dat het een succesvolle adjuvante therapie bij
de behandeling van diabetische
ulcera is en door het College
van Zorgverzekeraars is geïndiceerd, is wel van de laatste tijd.
Drs. Marga Schweigmann heeft
voor ons een uitgebreid artikel
geschreven, waarin zij alle ins en
outs van deze therapie aan de
orde stelt.
Dr. Gwendolyn Cazander promoveerde in april 2010 en schreef
een samenvatting van haar proefschrift getiteld: “How do maggots operate? The underlaying
mechanisms of action of maggot
débridement therapy”. In het
VUmc te Amsterdam werd
onderzocht wat de onderliggende
werkingsmechanismen van de
maden zijn. De belangrijkste
conclusies? Maden eten geen
bacteriën van de wond, maar
excreten van larven kunnen wel
de slijmlaag rond bacteriën, die
hen beschermt tegen antibiotica,
afbreken. Bovendien onderdrukken de madenexcreten ons aangeboren immuunsysteem. Deze

progressieve infantiele of juveniele scoliose. Hierin beschrijft
zij hoe bovengenoemde aandoening een potentieel voor herstel
heeft en omkeerbaar is, mits deze
behandeld wordt in een vroeg
stadium van progressie en bij
voorkeur tijdens de eerste jaren
van sterke groei. Deze behandeling kan als een specialisme van
de gipskamer van de St. Maartenskliniek gezien worden. De auteur
zal een andere gipskamer vragen
om over een dergelijke specialiteit te schrijven.
Een prachtig en zeer compleet
verslag van de algemene ledenvergadering van jongstleden 20november kregen wij toegezonden uit de St. Maartenskliniek.
In dit verslag leest u niet alleen
over de algemene vergadering,
maar ook krijgt u een samenvatting voorgeschoteld van de presentaties van de sprekers.
Last but not least een interview
met Jan de Vries, gipsverbandmeester in het noorden van het
land. Hierin vertelt Jan over zijn
hobby. Een activiteit die hij naast
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Madentherapie
Maden kunnen wonden genezen en worden met name ingezet voor effectief débridement. Zeker in deze tijd van
groeiende antibiotica-resistentie, waardoor geïnfecteerde wonden moeilijker behandelbaar zijn, wordt madentherapie steeds vaker toegepast. In het VUmc te Amsterdam werd onderzocht wat de onderliggende werkingsmechanismen van de maden zijn. De belangrijkste conclusies? Maden eten geen bacteriën van de wond, maar
producten van larven kunnen wel de slijmlaag rond bacteriën, die hen beschermt tegen antibiotica, afbreken.
Bovendien onderdrukken de madenproducten ons aangeboren immuunsysteem. Deze bevindingen kunnen leiden
tot de ontwikkeling van een nieuw medicijn, dat kan worden gebruikt voor de behandeling van infecties en/of
immuungemedieerde ziektes, geïsoleerd uit madenproducten.
Geschiedenis

Maya stammen in Peru en
Aboriginals in Australië ontdekten al lang geleden dat larven van
de groene vleesvlieg (Lucilia sericata) wonden konden genezen.
Ook in de wereldoorlogen werd
het effect van maden opgemerkt.
Ambroise Paré, een Franse militair chirurg, en baron Dominique
Larrey, chirurg van Napoleon,
beschreven hun observaties van
gewonde soldaten met door
maden gekoloniseerde wonden
die er zeer schoon en goed doorbloed uitzagen. Andere chirurgen
bevestigden de resultaten van Paré
en Larrey, maar John Zacharias,
oorlogschirurg in de Amerikaanse
burgeroorlog was de eerste die
maden introduceerde voor therapeutisch gebruik. William Baer,
orthopedisch chirurg in het John
Hopkins Hospital in Baltimore,
Maryland (USA) gebruikte de
maden voor de behandeling van
osteomyelitis bij kinderen in 1929.
Enkele kinderen stierven nadat
zij met Tetanus waren besmet en
het werd duidelijk dat voor een
veilige therapie steriele maden
essentieel waren. Sinds steriele
larven werden toegepast traden
geen bijwerkingen meer op en
werd de behandeling succesvol.
Na de Tweede Wereldoorlog
raakte de madentherapie naar
de achtergrond. Dit werd veroorzaakt door een belangrijke, toevallige ontdekking; het antibioticum Penicilline. Helaas bleken
antibiotica niet eeuwig werkzaam tegen infecties. Ze konden
de snelle evolutie van bacteriën

niet bijhouden. De opkomst van
antibiotica-resistentie was enorm
en stond de behandeling van
infecties steeds meer in de weg.
Hierdoor kwam madentherapie,
als alternatieve behandelwijze
voor geïnfecteerde wonden,
weer terug.
Tijdens de herintroductie van
madentherapie in de jaren ’80
en ’90 boekten de steriele larven
uitstekende resultaten over de
hele wereld. Maar men wist nog
niet hoe de maden werkten.
Verondersteld werd dat ze bacteriën konden doden en wonden
schoonmaakten. Dat deze hypothesen niet helemaal klopten,
zult u hieronder lezen. Op basis
van de vele succesvolle casús en
enkele, kleine studies werd madentherapie in 2004 als officiële
wondbehandelmethode geregistreerd door de Amerikaanse
Food and Drug Administration.
Deze erkenning was erg belangrijk: de larven waren niet langer
een ‘alternatieve therapie’, maar
een officiële geneeskundige
behandeling.
Hoe werkt het?

In de afgelopen jaren hebben
verschillende onderzoeksgroepen
over de wereld experimenten uitgevoerd om de antibacteriële
werking van maden en madenuitwerpselen, de zogenoemde
madenexcreten, te testen. De
resultaten zijn echter niet consistent. Om opnieuw te onderzoeken of levende maden of madenexcreten bacteriën doden of
6

bacteriegroei remmen, werden
in het laboratorium buizen met
bacteriën, voedingsmedium en
larven gevuld en werd de bacteriegroei na één nacht vergeleken
met buizen zonder larven. Er
bleek méér bacteriegroei te zijn
in de buizen met maden!
Wellicht boden de larven zelfs
voedingsstoffen extra voor de
bacteriën. Na vele experimenten
kon slechts worden geconstateerd
dat er geen directe antibacteriële
activiteit van maden of hun
excreten is.
Biofilm

Wat doen de larven dan in de
wonden om toch genezing te
bevorderen? Opmerkelijk was
dat maden die verpakt in zakjes
op de wond lagen net zo effectief
leken als de vrije maden. Dat
kon betekenen dat de excreten,
die door de permeabele membranen van de zakjes migreerden
naar het wondoppervlak, een
belangrijke rol zouden spelen in
het proces. Verder was opgevallen dat het visceuze, glanzende
débris dat een aantal wonden
bezat, snel werd opgelost na toepassing van maden in zakjes. Dat
visceuze, glanzende débris is kenmerkend voor het bestaan van
zogenaamde biofilm op de wond:
de slijmerige laag die sommige
bacteriën produceren en hen
resistent maakt tegen antibiotica
en menselijke afweer. Biofilm op
een wondoppervlak belemmert
normale wondgenezing. En door
het op te lossen, kan het zijn dat
je de genezing dus bevordert.

Behalve dat biofilm wondinfecties in stand kan houden, veroorzaakt het ook infecties van prothesemateriaal. Daarom werd
een nieuw testmodel gemaakt,
waarop biofilms van bacteriën
op prothesematerialen werden
gevormd. Hierna kon worden
onderzocht of madenexcreten
de biofilmvorming door de
bacteriën kon beïnvloeden. En
inderdaad, de excreten remden
de vorming van de bacteriële
slijmlaag op het materiaal, maar
braken bestaande biofilms ook
af. Behalve dat dit een deel van
de werking van madentherapie
zou kunnen verklaren, kan het
ook een toekomstige (preventieve) behandeling zijn voor
infecties door biofilmvormende
bacteriën (infecties van prothesen, hartkleppen, katheters e.d.).
Immuunsysteem

Hoe kunnen mensen maden op
hun lichaam verdragen zonder
afweerreactie te vertonen? Dat
is bijzonder en maakt het waarschijnlijk dat er een interactie is
van de larven met ons immuunsysteem. In experimenten met
bloed van gezonde mensen en
pas geopereerde patiënten (waarbij de afweer actief is) werden in
het laboratorium madenexcreten
toegevoegd om vervolgens de
mate van immuunactivatie te
testen. In dit onderzoek werd
een sterke afweerremmende stof
ontdekt. Dit verklaart waarom
mensen maden niet afstoten.
Maar wat doet dit voor de wondgenezing?

>>
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Maden in doorlatend zakje

maden in zakje

Maden zichtbaar in zakje

Vrije maden

De eerste fase van de wondgenezing, de zogenoemde inflammatoire of ontstekingsfase is essentieel in het genezingsproces dat
verder wordt gevolgd door een
proliferatieve fase (weefselversterking) en een remodelleringsfase
(weefselherstructurering).
Normaal duurt de ontstekingsfase maximaal vijf dagen, maar
in chronische wonden kan de
ontsteking veel langer voortschrijden. Te langdurige ontsteking zorgt voor weefselschade in
plaats van herstel. Wetende dat
deze ontsteking wordt veroorzaakt door het aangeboren afweersysteem dat op dat moment overactief is, wordt het aannemelijker
dat een remming van de afweer
voor minder ontsteking en dus
minder weefselschade zorgt. Doordat madenexcreten de afweer
remmen, bevorderen ze mogelijk
de overgang van de ontstekingsfase naar de proliferatieve fase in
het proces van de wondgenezing.
Madentherapie in de
praktijk

Madentherapie kan worden ingezet bij zowel acute als chronische wondinfecties en heeft een
succespercentage van ongeveer
80 %. In de bijgevoegde tabel

maden per vierkante centimeter
wondoppervlak te gebruiken en
deze drie tot vier dagen achtereenvolgens te laten zitten.
Twee tot drie maal daags moeten
enkele milliliters NaCl 0,9 % (en
géén water!) worden toegevoegd
om de maden levend te houden.
De toepassing
Teveel is echter ook niet goed, ze
Madentherapie kan op twee
zouden verdrinken. Het verband
manieren worden toegepast. De
moet dagelijks worden gewisseld
eerste methode is die van de vrije om riekende geurtjes te voorkomaden, waarbij de larven op het men. Als de maden worden wegwondoppervlak worden uitgezet gehaald na drie of vier dagen
en bedekt door gaas en een simkunnen ze worden ingevroren en
pel verband. Ze zullen niet snel
weggegooid. Zo nodig kunnen
ontsnappen, want ze verblijven
nieuwe larven worden ingezet,
graag in het donker in een voch- andere behandelmethoden wortige omgeving, zoals die van een
den gebruikt of worden gestopt
wond. De voorkeur heeft echter
met therapie als het gewenste
de tweede methode: maden vereffect is bereikt. Als het goed is,
pakt in speciale zakjes, zogenoemde groeien de larven in enkele dagen
Biobags®. Met name de verpakte van twee millimeter tot ongeveer
maden worden tegenwoordig
anderhalve centimeter.
toegepast. De zakjes hebben een Poliklinisch is de therapie prima
permeabel membraan, waardoor te vervolgen. Tweemaal per week
madenuitwerpselen, ook maden- kan een afspraak worden gemaakt
excreten genoemd, migreren naar om de volgroeide maden door
het wondoppervlak en hun werk nieuwe te vervangen. In het verdoen. De zakjes zijn patiëntband kan een klein katheter worvriendelijker en maken ook de
den geplaatst waardoorheen een
paar keer per dag enkele milliliters
wondinspectie eenvoudig. De
NaCl 0,9% kan worden gespoten.
effectiviteit van vrije maden en
maden in zakjes lijkt gelijk te zijn. Paracetamol bij pijn is meestal
voldoende.
Het advies is om één of twee
kunt u specifieke indicaties voor
madentherapie vinden, zoals
diabetische ulcera, osteomyelitis,
brandwonden of preventie van
(verdere) amputaties bij bijvoorbeeld vaat-gecompromitteerde
patiënten.
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Reacties

Voor velen blijft het wellicht een
vreemd idee, die maden. In de
praktijk blijkt de drempel van
artsen en verpleegkundigen echter hoger dan die van de patiënt.
Na lange tijden van gepieker en
onbehandelbare wonden met
soms uitzicht op een amputatie,
is een patiënt vaak opgelucht dat
er nog een kans is. De acceptatie
is hoog, zeker als goede informatie wordt gegeven. Natuurlijk is
madentherapie, net als Penicilline,
geen wondermiddel, maar het is
wel een effectieve therapie die al
vele ledematen (en volgens oorlogschirurg Zacharias zelfs levens!)
in de wereld heeft gered.
De toekomst

Maden eten dus geen bacteriën,
madenexcreten reduceren wel de
antibiotica-resistente biofilms die
sommige bacteriën produceren
en ze remmen het aangeboren
immuunsysteem. We weten
langzaam iets meer over hoe
levende maden de genezing van
de geïnfecteerde wonden bevorderen. De gevonden anti-biofilm
en anti-immunologische stoffen
in madenexcreten zijn bovendien
>>
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interessant; ze kunnen een potentieel nieuwe behandeling betekenen voor (bepaalde) infectie- en
afweerziekten. Toekomstig onderzoek is gericht op verdere identificatie en ontwikkeling van een
nieuw medicijn, geïsoleerd uit
de madenexcreten van de Lucilia
sericata.
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Proefschrift van Gwendolyn Cazander,
reeds verdedigd op 7 april 2010 in het
VUmc te Amsterdam, getiteld: ‘How do
maggots operate? The underlying mechanisms of action of maggot debridement
therapy’

dr G. Cazander,
chirurg in opleiding
Bronovo
Bronovolaan 5, 2597 AX,
Den Haag
E-mail: gwendolyn_
cazander@hotmail.com

Tabel Overzicht van (contra-)indicaties voor madentherapie en bijwerkingen
Gebruikelijke indicaties

Ongebruikelijke indicaties

Contra-indicaties

Bijwerkingen

●

Ulcera

●

●

Wonden dichtbij

●

Niet helende

●

Septische arthritis

●

●
●
●

●

1
2

Wond debridement
1

Brandwonden

●

traumatische wonden

●

Postoperatieve wonden

Necrotische tumoren

Sub-acute mastoiditis
Cutane leishmaniasis

●

ongebruikelijke plekken2

●

Debridement van

palliatieve setting)

●

Open wonden in buikholte
grote bloedvaten

Pyoderma (met gebruik

van immuno-Suppressiva)

Inclusief decubitus, neuropathische en diabetische ulcera, veneuze en arteriële ulcera
Pleurale holte, glans penis, perineum, gynaecologische wonden
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●

●

Kriebelend gevoel
(vaak)

Pijn (soms)

Passagère koorts
(zelden)

Bloeding (zelden)
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Hyperbare zuurstof therapie: Een succesvolle adjuvante
therapie bij de behandeling van diabetische ulcera
Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is het ademen van 100%
zuurstof onder verhoogde omgevingsdruk. Hierdoor vindt een veelvoudige stijging van de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het bloedplasma plaats, wat een aantal therapeutische effecten tot gevolg
heeft. Patiënten met ischemische diabetische voetulcera kunnen
baat hebben bij HBOT, omdat zuurstofafhankelijke processen die
bij wondgenezing een rol spelen bij hen zijn verstoord. Het College
van Zorgverzekeraars heeft beoordeeld voor welke ziektebeelden
HBOT is geïndiceerd: voor deze ziektebeelden is HBOT reguliere
zorg die onder de basisverzekering valt. Ook diabetische ulcera
vallen hieronder.
Foto 1: Hogedrukcabine

Casus 1

Patiënt A, een man van 71 jaar
met diabetes mellitus type 2,
werd verwezen voor HBOT in
verband met een sinds anderhalf
jaar bestaand ulcus onder de linker voetzool (foto 2). Het ulcus
was ontstaan als gevolg van druk
in de periode rondom het plaatsen van een totale heupprothese
links. Enkele maanden voor verwijzing kreeg patiënt een endoprothese in de linker arteria
femoralis superficialis en een ballondilatatie van de arteria tibialis
posterior met resterend slechte
vulling van de andere onderbeenvaten, maar zonder verdere behandelopties. Tevens werden meerdere necrotectomieën verricht
met postoperatief VAC-therapie.
Ondanks deze behandelingen
was er geen enkele genezingstendens en besloeg het ulcus
inmiddels meer dan 50% van
de voetzool, op enkele plaatsen
tot op het bot (Wagner graad 3).
De diabetes was goed gereguleerd.

Een transcutane zuurstofmeting
(TCOM) rond de wond liet een
gemiddelde (ischemische)
waarde van 35 mmHg zien met
een stijging tot boven de 1000
mmHg tijdens HBOT. Na 30
behandelingen met hyperbare
zuurstof in combinatie met
intensieve wondzorg en absolute
drukontlasting resteerde nog een
klein oppervlakkig gegranuleerd
ulcus (foto 3). Hoewel de gemiddelde TCOM-waarde slechts
gestegen was tot 37 mm Hg,
werd patiënt op basis van de
goede genezingstendens uit
behandeling ontslagen. Een traject voor aangepaste schoenen
werd in gang gezet.

en niertransplantatie. Hij werd
verwezen voor HBOT in verband
met een sinds acht maanden
bestaand neuro-ischemisch ulcus
aan de laterale zijde van MTP 5
van de rechter voet, ontstaan als
gevolg van een drukplek (foto 4).
Anderhalve maand voor verwijzing was de 5e straal transmetatarsaal geamputeerd in verband
met osteomyelitis en postoperatief behandeld met VAC-therapie. Er was echter geen genezingsstendens bij deze immuungecompromitteerde patiënt, waardoor
een klein maar diep ulcus resteerde
met blootliggende pees en bot
(Wagner graad 3) en recidiverende
infecties. Hoewel de doorbloeding
van de voet sterk beperkt was
(arteria tibialis anterior en peroCasus 2
nea vanaf de enkel niet doorganPatiënt B, was een man van 38
jaar met diabetes mellitus, bij sta- kelijk, arteria tibialis posterior
tus na necrotiserende pancreatitis halverwege het onderbeen geoccludeerd, met zeer matige vulling
Foto 3: Patiënt A,
via collatereralen), zag men geen
na 30 HBOT-behandelingen
mogelijkheden tot interventie.
TCOM liet een gemiddelde
Foto 4: Patiënt B, voor HBOT

Foto 2: Patiënt A, voor HBOT
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ischemische waarde van 37 mmHg
rond de wond zien, met stijging
tot boven de 500 mmHg gedurende HBOT. Na 40 behandelingen was de waarde van de
TCOM tot boven de 45 mmHg
gestegen. Echter, de wondgenezing
verliep uitermate traag, zodat
patiënt aanvullende behandelingen kreeg. Patiënt onderging in
totaal 60 behandelingen met
hyperbare zuurstof in combinatie
met intensieve wondzorg en antibiotica op geleide van kweek,
waarna er nog een klein ondiep
ulcus resteerde (foto 5).
Hyperbare
zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie is
het ademen van 100% zuurstof
onder een omgevingsdruk groter
dan 2 atmosfeer gedurende een
periode langer dan 60 minuten.(1)
>>
Foto 5: Patiënt B,
na 60 HBOT-behandelingen
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Dit kan in een eenpersoons of
een meerpersoons drukcabine
(foto 6). Dat laatste is in Nederland gebruikelijk. Hierbij wordt
de cabine op druk gebracht met
gecomprimeerde lucht en ademen
de patiënten zuurstof via een
masker of een doorzichtige kap
over het hoofd, de zogenaamde
'hood' (foto 7). Het behandelschema kan per indicatie verschillen, maar voor de meeste
ziektebeelden is de behandeldruk
2,4 of 2,5 atmosfeer en duurt
de behandeling circa 2 uur.
Patiënten met chronische indicaties worden vijf dagen per week
behandeld, in totaal vaak 30 tot
40 maal. Patiënten met acute
indicaties dienen soms meerdere
keren per dag behandeld te worden, met een behandeltraject
variërend van 1 tot 15 behandelingen. Hyperbare centra zijn hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.
De behandeling wordt - ook door
ernstig zieke en hoogbejaarde
patiënten - goed verdragen.
Effecten van en indicaties
voor hyperbare zuurstoftherapie

Het ademen van 100% zuurstof
onder een druk van 2,5 atmosfeer
zorgt voor een 10 tot 15-voudige
stijging van de hoeveelheid in het
bloedplasma opgeloste zuurstof.(2)
Dit heeft een aantal fysiologische
effecten tot gevolg.
Transport van zuurstof in geoxygeneerd bloedplasma tijdens

HBOT is, anders dan in de normale situatie, onafhankelijk van
het hemoglobine in de erytrocyten. Waar ischemie en hypoxie
ontstaat doordat een stenose de
passage van de erytrocyten met
daarin hemoglobinegebonden
zuurstof belemmert, kan geoxideerd bloedplasma nog wel passeren en biochemische gebieden
bereiken. Ter plekke dringt de
zuurstof ook nog eens drie tot
vier maal verder de weefsels in (3)
omdat de diffusieafstand wordt
bepaald door de zuurstofspanning in het bloedplasma die tijdens HBOT sterk verhoogd is,
hetgeen een voordeel is in gebieden waar veel capillaire verloren
zijn gegaan. Bovendien neemt
door oxygenatie van hypoxische
gebieden middels HBOT oedeem
af (4,5) en wordt neoangiogenese
gestimuleerd.(6-9)
Ook wordt de natuurlijke afweer
ondersteund door verbeterde
functie van de leukocyten (10-13)
en potentiëring van sommige
soorten antibiotica.(13-15)
Zie voor een volledig overzicht
van de fysiologische effecten
tabel 1.
Op basis van deze fysiologische
effecten en het beschikbare
bewijs is het College van
Zorgverzekeringen tot een lijst
van aandoeningen gekomen
waarvoor HBOT is geïndiceerd
en onder de basisverzekering valt
(tabel 2).

Foto 6: Binnen in meerpersoons hogedrukcabine

Contra-indicaties en
bijwerkingen

Bijna iedereen met een goede
indicatie voor HBOT kan
behandeld worden, omdat er
maar enkele contra-indicaties
zijn. Dit betreft ernstige pulmonale of cardiale comorbiditeit,
ernstige epilepsie, extreme claustrofobie en enkele chemotherapeutica.
HBOT is een veilige behandeling en kent weinig bijwerkingen.(16) Het betreft dan meestal
vermoeidheid. Barotrauma van
het middenoor en myopie komen
minder vaak voor en slechts zeer
zelden wordt een zuurstofintoxicatie gezien. Alle bijwerkingen zijn
tijdelijk en herstellen volledig.
De rol van zuurstof in
wondgenezing

Ischemie heeft o.a. hypoxie tot
gevolg waardoor allerlei cellen
en processen die een rol in de
wondgenezing spelen door
zuurstofgebrek onvoldoende
functioneren.(17,18) Denk hierbij
aan de leukocyten die bacteriën
in de wond opruimen, fibroblasten die collageen voor de
extracellulaire matrix aanmaken,
osteoblasten die nieuw bot aanmaken, de aanmaak van groeifactoren, etc. Ischemie zorgt ervoor
dat een antibioticum de wond
slecht kan bereiken en hypoxie
remt het zuurstofafhankelijke
transport van het antibioticum
door de celwand van de bacterie.

Bij zuurstofgebrek ter plaatse van
een wond is wondgenezing dus
nauwelijks mogelijk en bij infectie sorteert antibiotica bovendien
weinig effect.
Diabetische ulcera

De belangrijkste risico’s van de
diabetische voet zijn polyneuropathie en microangiopathie.(19)
Hierdoor kunnen gemakkelijk
chronische ulcera ontstaan, al
dan niet met infectie en osteomyelitis, hetgeen regelmatig
leidt tot amputatie van tenen,
voorvoet of onderbeen.(20) Men
onderscheidt neuropathische en
ischemische ulcera, maar er kan
ook sprake zijn van een mengbeeld. Behandeling van de diabetische voet moet altijd multidisciplinair zijn, waarbij in
verschillende fasen verschillende
behandelingen en specialisten
een rol spelen. Van belang zijn
optimalisatie van de bloedglucosewaarden, wondzorg en
debridement, preventie en
behandeling van infectie en
osteomyelitis, voetverzorging
door gespecialiseerde pedicure
en podotherapeut, drukontlasting en aangepast schoeisel.(19)
Daarnaast hebben veel diabeten
perifeer arterieel vaatlijden hetgeen behandeld moet worden.(19,21)

Foto 7: Zuurstof wordt geademd via een masker of een ‘hood’
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Hyperbare zuurstoftherapie bij diabetische
ulcera

Lang niet alle patiënten met
diabetische ulcera komen in
aanmerking voor HBOT. Zoals
al opgemerkt, is veel winst te
behalen met een optimaal macrovasculaire behandeling en soms
is dit voldoende om genezing van
een ulcus in gang te zetten.(19)
Patiënten met puur neuropathische ulcera kunnen beter met
drukontlasting behandeld worden (19), maar patiënten met ulcera
waarbij ischemie als gevolg van
microangiopathie de wondgenezing beperkt, kunnen veel baat
hebben bij HBOT. Een veel
gebruikte methode om deze
ischemie aan te tonen is de transcutane zuurstofmeting (TCOM):
elektroden op de huid rondom
de wond meten de lokale zuurstofspanning. Bij ischemische
waarden én een goede stijging
tijdens HBOT kan een positief
effect van HBOT verwacht worden.(22) Stijging van deze waarden
tot rond de 1000 mmHg onder
HBOT is niet ongebruikelijk.
Men moet HBOT niet als
monotherapie zien, maar als
belangrijke adjuvante behandeling in combinatie met andere
behandelmethoden. Intensieve
wondzorg door een gespecialiseerde verpleegkundige of arts
blijft geboden en HBOT is
prima te combineren met bijvoorbeeld VAC-therapie, drukontlasting middels ‘total contact
cast’, madentherapie of een huidtransplantaat.
Na 30 tot 40 behandelingen
wordt beoordeeld of de behandeling beëindigd kan worden. Dit
gebeurt op basis van het klinische
aspect van de wond (genezingstendens) en op basis van de gestegen TCOM waarde (uiting van
verbeterde microcirculatie als
gevolg van neovascularisatie). De
wond hoeft dan nog niet volledig
gesloten te zijn, maar zou zonder
HBOT verder moeten kunnen
genezen, omdat zuurstofgebrek
dan niet meer de bepalende factor
is in verstoorde wondgenezing.

Verband

HBOT is Evidence Based
Medicine

Er zijn meerdere RCT’s en
enkele reviews (20,23) verschenen
over het effect van HBOT bij
diabetische ulcera. Hoewel het
vaak om kleine aantallen gaat
en niet alle RCT’s van optimale
kwaliteit zijn geven ze bij elkaar
toch een goed beeld. Het betreft
ulcera variërend van Wagner
graad 1 t/m 4 en de follow-up
tijd varieert, maar is in diverse
studies meer dan een jaar. Uit
deze onderzoeken blijkt dat het
aantal genezen ulcera met HBOT
significant hoger is dan zonder
HBOT: genezing 61 - 76% met
HBOT, versus 0 - 48% in de
controlegroepen.(24-27)
Ook is het aantal grote amputaties
boven de enkel significant lager
na behandeling met HBOT in
vergelijking met conventionele
behandeling (26,28,29) maar het aantal kleine amputaties niet.(27,28)
De transcutane zuurstofspanning
van de voet stijgt significant na
HBOT ten teken van een verbeterde microcirculatie.(26,27,29,30)
Ook blijkt HBOT kosteneffectief te zijn, omdat het aantal
wondbehandelingen drastisch
afneemt.(27) Wel moet hierbij
opgemerkt worden dat kosteneffectiviteit sterk afhankelijk is
van organisatie en kosten van zorg
en van HBOT in het betreffende
land.
Conclusie

HBOT is een erkende behandeling
met weinig contra-indicaties en
weinig bijwerkingen, die geschikt
is voor patiënten met ischemische
diabetische ulcera. HBOT moet
niet als monotherapie gezien worden, maar als adjuvans op andere
behandelmethoden in een multidisciplinaire benadering. Omdat
HBOT goed te combineren is met
deze andere behandelmethoden,
dient de therapie al vroeg in het
behandeltraject overwogen te
worden.
HBOT kan niet worden vergeleken met normobare zuurstoftherapie, topicale zuurstoftherapie
12

of zuurstofproducerende wondverbanden. Alleen met HBOT
wordt een 10 tot15-voudige stijging van de zuurstofspanning
van het bloedplasma bereikt, hetgeen de genoemde fysiologische
effecten tot gevolg heeft met hun
positieve invloed op de verstoorde
wondgenezing.
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Afkortingen

HBOT: hyperbaric oxygen therapy, hyperbare zuurstoftherapie
TCOM: transcutane oxymetrie
VAC: vacuüm assisted wound
closure
RCT: randomised controlled
trial

Tabel 1: Fysiologische effecten van hyperbare zuurstof
Mechanisme
10 tot 15-voudige stijging
van in plasma opgeloste O2
(bij 2,5 ATA) (2)

Vasoconstrictie
Toename O2-osmotisch
effect (4)

Stimulatie groeifactoren
(o.a. VEGF, PDGFreceptoren, bFGF, HFG) (6, 7)

Toename fibroblastenproliferatie (31,32)

Effect
Perfusie van
hypergeoxygeneerd plasma

Toepassing / indicatie
* Ischemische diabetische
ulcera
* (Osteo-)radionecrose
Toename diffusie-afstand in
* Acute ischemie: o.a.
weefsels (3)
crushletsels,
compartimentsyndroom,
reïmplantatie extremiteiten,
Oxygenatie ischemische
(myo-)cutane plastieken met
weefsels (onafhankelijk van
gecompromitteerde circulatie
Hb in erytrocyten) (2)
*CO-intoxicatie
Reductie oedeem (5)
* Radiatie oedeem
* Acute ischemie: o.a.
crushletsels,
compartimentsyndroom,
reïmplantatie extremiteiten,
(myo-)cutane plastieken met
gecompromitteerde circulatie
(8,9)
Neoangiogenese
* Ischemische diabetische
ulcera
* (Osteo-)radionecrose
* (Myo-)cutane plastieken
met gecompromitteerde
circulatie
Verbeterde kwaliteit
* Ischemische diabetische
productie en depositie
ulcera
collageen voor extracellulaire * (Osteo-) radionecrose
matrix

Verbeterde functie
leukocyten (toename PMN
killing) (10-13)

Afweer tegen wondinfecties

Toename activiteit
osteoblasten (33)

Toename botaangroei

Verminderde adhesie
leukocyten aan
capillairwanden (34,35)

Afname ischemie-reperfusie
schade

Toename flexibiliteit
erytrocyten (3)
Inwerking vrije
zuurstofradicalen op
anaëroben (12,13)

Verbeterde perfusie

Synergistisch met antibiotica
(fluorquoinolonen,
aminoglycosiden, mogelijk
andere soorten) (13-15)
Toename synthese
stikstofoxide beenmerg (36,37)

Bij bepaalde soorten
anaëroben:
* Cytotoxisch
* Bacteriostatisch
* Onderdrukking release
endotoxinen
Bestrijding infecties

Toename stamcelmobilisatie

Tabel 2: Indicaties voor HBOT die in Nederland onder de
basisverzekering vallen
(College va n Zorgverzekeringen 2009)
● Decom pressieziekte
● Ga sem bolie (a ls duikersziekte of ia trogeen)
● Koolm onoxid e intoxica tie: in geva l va n zwa ngerscha p, of
verla a gd bewustzijn , of klinische n eurologische, ca rdia le,
pulm ona le of psychische sym ptom en
● Leven sbedreigend e weke d elen infecties a na ëroob of
gem engd (b.v. ga sga ngreen of n ecrotiserend e fa sciitis)
● Acute ischem ie m et gecom prom itteerd e circula tie:
tra um a tisch (o.a . crushletsels, com pa rtim entsyndroom of
reïm pla nta tie va n extrem iteiten), cuta n e en m yocuta n e
pla stieken m et gecom prom itteerd e circula tie
● Dia betische ulcera
● Ra dion ecrose (weke d elen , m ucosa , botten)
● Chronische thera pieresistente osteom yelitis (m its m inim a a l
1 chirurgische interventie en 6 weken a ntibiotica )
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drs. T. Schneider, arts Hyperbare Geneeskunde
Instituut voor Hyperbare Geneeskunde. IvHG Hoogeveen
Dr. G.H. Amshoffsweg 7, 7907 AK HOOGEVEEN
Tel: 0528 233343
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schweigmann.marga@gmail.com
tommyschneider@hotmail.com

* Chronische therapie
resistente osteomyelitis
* Ischemische diabetische
ulcera
* (Osteo-)radionecrose
* Chronische therapie
resistente osteomyelitis
* Osteoradionecrose
* Acute ischemie: o.a.
crushletsels,
compartimentsyndroom,
reïmplantatie extremiteiten,
(myo-)cutane plastieken met
gecompromitteerde circulatie
* Ischemische diabetische
ulcera
Bestrijding
levensbedreigende anaërobe
en gemengde infecties, o.a.:
* Gasgangreen
* Necrotiserende fasciitis
* Chronische therapie
resistente osteomyelitis
* Wondinfecties bij
ischemische diabetische
ulcera
Klinische relevantie nog
onduidelijk
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Bio-Elektrische Stimulatie Therapie (BEST) en
wondgenezing: een overzicht
In normale menselijke huid is een transepitheel potentiaal (TEP) meetbaar. Deze huidbatterij ontstaat doordat
ionen zoals natrium (Na +) over de celmembranen worden gepompt, terwijl de hechte apicale celverbindingen het
spanningsverschil in stand houden door de hoge elektrische weerstand. In een wond treedt kortsluiting op in het
TEP waardoor een bio-elektrisch stroompje gaat lopen. Dergelijke bio-elektrische stroompjes sturen diverse sleutelprocessen aan in de wondheling, met name de stimulatie van fibroblasten, cellulaire migratie en neo-angiogenese.
Dit artikel geeft een overzicht van het klinische bewijsmateriaal in de medische literatuur en besluit met drie case
studies waarin bio-elektrische stimulatie effectief werd ingezet bij de behandeling van chronische wonden.
Inleiding

Normale wondgenezing wordt
ondersteund door een fysiologisch bio-elektrisch stroompje.
Deze zogenaamde "wondstroom"
is afwezig in chronische wonden
en is een van de belangrijkste
redenen waarom sommige wonden chronisch worden en niet
meer natuurlijk genezen. Een
nieuwe technologie die gebruik
maakt van bio-elektrische stimulatie, is onlangs goedgekeurd in
Europa. In dit artikel worden de
fysiologische effecten voor wondgenezing en de klinische toepassingen van deze nieuwe therapie
beschreven.
Bio-elektrische signalen
en de huid

In intacte menselijke huid wordt
een transepitheel potentiaal (TEP)
gemeten1. Deze huidbatterij ontstaat doordat ionen zoals natrium
(Na +) over de celmembranen
worden gepompt2. Hechte koppelingen tussen epitheelcellen
creëren fysieke verbindingen tussen de cellen waardoor een hoge
elektrische weerstand ontstaat

en de normale TEP van een
intacte huid wordt gehandhaafd.
Wanneer de huid wordt beschadigd of verwond, ontstaat kortsluiting in het normale TEP
dat daarbij terugvalt naar nul.
Ionen vloeien vanonder het
beschadigde epitheel uit de wond
waardoor een inductiestroompje
ontstaat, dat op zijn beurt een
statisch elektrisch veld schept
langs de randen van de wond
(Fig. 1).
De term 'Current of injury' of
‘wondstroom’ werd voor het eerst
gebruikt in 1960 door de Amerikaans arts Dr. Becker. Illingworth
et al.3 leverde de klinische bewijzen
voor het bestaan van wondstroom
toen hij microstromen van rond
35 µA/cm2 mat bij kinderen bij
wie per ongeluk vingers geamputeerd raakten.
Bio-elektrische
signalen controleren
wondgenezing

De volgende drie factoren zijn de
belangrijkste mechanismen die
daarbij een rol spelen:
Figuur 1

Neo-angiogenese
Neo-vascularisatie is een van
de belangrijkste factoren in het
wondgenezingsproces, met name
tijdens de proliferatie fase. In
vitro experimenten hebben aangetoond dat BEST een duidelijke
pre-angiogenese reactie induceert
door richting te geven aan de
beweging van endotheelcellen
(kanaalvorming). Tevens stuurt
BEST de bewegingen van fibroblasten en vasculaire gladde
spiercellen4. Tot slot stimuleert
BEST de productie van VEGF
(Vascular Endothelial Growth
Factor) door endotheelcellen5
wat de neo-angiogenese bevordert (Fig. 2).
Cellulaire Migratie
(Electrotaxis)
Omdat een verscheidenheid aan
cellen actief is in de verschillende
stadia van het proces, is een gerichte beïnvloeding van de beweging van cellen een voorwaarde
voor wondgenezing. Bio-elektrische signalen dirigeren deze celmigratie in wondgenezing, zoals
is aangetoond voor epitheelcellen,

fibroblasten, macrofagen en neutrofielen. De moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen
aan deze electrotaxis zijn recentelijk op fraaie wijze uiteengezet in
een publicatie in Nature6.
Stimulatie van fibroblasten
De fibroblast cel speelt een cruciale rol in het wondgenezingsproces, niet alleen omdat het de
nieuwe matrix produceert die
nodig is bij het herstellen van de
structuur en de functie van het
beschadigde weefsel, maar ook
omdat de cel collageen produceert dat in het nieuwe weefsel
zorgt voor sterkte en stabiliteit.
Bovendien zijn fibroblasten
medeverantwoordelijk voor de
neo-vascularisatie door het afgeven van bFGF (basic Fibroblast
Growth Factor). Een van de
redenen waarom wonden chronisch worden of niet zelfgenezend zijn, is de senescentie
(vroege dood) van fibroblasten.
In de literatuur wordt melding
gemaakt van verschillende effecten van BEST op het functioneren van fibroblasten, te weten
proliferatie van fibroblasten7,
verhoogde collageen depositie
en extra treksterkte8.
Samengevat worden fibroblasten
door BEST gestimuleerd om te
prolifereren en metabolisch actief
te worden, met als gevolg een
toenemende functionele invloed
op het genezingsproces, met name
bij de vorming van granulatieweefsel en de collageenproductie.

Figuur 2
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Klinisch bewijs

Verscheidene auteurs hebben
een verbetering van het wondgenezingsproces beschreven bij
het extern toepassen van bioelektrische stimulatie. Goldman
et al.9 toonde aan dat BEST de
microcirculatie en genezing van
ischemische wonden kan verbeteren, zoals gemeten met Laser
Doppler flowmetrie en aan de
hand van transcutane zuurstof
niveaus. In een andere gerandomiseerde, prospectieve, placebogecontroleerde studie van Peter
et al.10 werd 65% van de patiënten met resistente diabetische
voet-ulcera genezen versus 35%
van de placebogroep.
In een revisie werden door Kloth
et al.11 de resultaten van BEST
geëvalueerd bij wonden veroorzaakt door veneuze insufficiëntie,
diabetische neuropathie en ischemie met als conclusie: "als adjuvans naast standaardzorg verbetert bio-elektrische stimulatie de
genezing van wonden aan de
onderste extremiteiten". Tot slot
vonden Gardner et al.12 in een
meta-analyse van gepubliceerde,
gerandomiseerde gecontroleerde
studies significante statistische
aanwijzingen in het voordeel
van bio-elektrische stimulatie.
Literatuur

1. Foulds L, Barker A. Human skin battery
potentials and their possible role in
wound healing. Br J Dermatol.
1983;109:515-22.
2. Vanhaesebroeck B, Charging the batteries to heal wounds through PI3K,
Nature Chemical Biology. 2006;2:453455.

3. Illingworth CM et al. Measurement of
electrical currents emerging during the
regeneration of amputated finger tips
in children Clin. Phys. Physiol. Meas
1980;1 87-89.
4. Bai H et al. DC Electric Fields Induce
Distinct Preangiogenic Responses in
Microvascular and Macrovascular Cells
Arteriosclerosis, Thrombosis, and
Vascular Biology. 2004;24:1234.
5. Zhao M et al. Electrical stimulation
directly induces pre-angiogenic responses in vascular endothelisl cells by signaling through VEGF receptors, J Cell
Science 2004;26(117):397-405.
6. Zhao M, et al. Electrical signals control
wound healing through phosl-3-OH
kinase and PTEN. Nature, 2006; 442,
457-460.
7. Taskan A comparative study of the
effect of ultrasound and electrostimulation on wound healing in rats. Plast
Reconstr Surg. 1997;100(4):966-72.
8. Bayat M et al. Experimental wound
healing using microamperage electrical
stimulation in rabbits. J Rehabil Res
Dev. 2006;43(2):219-26.
9. Goldman R et al. Electrotherapy
Promotes Healing and Microcirculation
of Infrapopliteal Ischemic Wounds: A
Prospective Pilot Study. Adv Skin
Wound Care 2004;17:284-90.
10. Peters EJ et al. Electric stimulation as
an adjunct to heal diabetic foot ulcers:
a randomized clinical trial. Arch Phys
Med Rehabil. 2001 82(6):721-5.
11. Kloth L. Electrical stimulation in und
healing, in vitro, in vivo and clinical evidence Low Extrem Wounds; 2005
4(1),33-44.
12. Gardner G et al. Effect of electrical stimulation on chronic wound healing: a
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Dr. H Snyman,
Managing Director
Kingfisher Healthcare
Molenberglei 20 2627 Schelle
Belgie
+32 3 440 76 43
E-mail: Henk@kfhealth.com

Recente cases

Casus 1
Man, 75-jarige, voedingssituatie matig, DM type 1. Buikwond,
5 jaar aanwezig.

Fig. 3A - Voor

Fig. 3B - Resultaat: Aanzienlijke
verbetering in 8 weken.

Casus 2
Man, tussen 40 en50 jaar oud, voedingstoestand goed.
Traumawond door schop van paard in december 2007.
Door de grote klap is het onderliggend weefsel erg beschadigd
en kan herstel lang gaan duren.

Fig. 4A - Voor

Fig.4B - Resultaat: Genezen in
5 maanden.

Casus 3
51-jarige vrouw met type 2 diabetes. Weerbarstige diabetische
voet ulcer. Open voor meer dan een jaar, ondanks 3 maanden
hospitalisatie met als doel drukontlasting.

Fig. 5A - Voor
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Fig. 5B - Resultaat: Genezen in
3 weken.
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Harm Hansen, Gert-Jan Heemskerk

Steeds uitgebreidere zorg en nazorg bij de
diabetische Charcot voeten.
De Charcot voet is een progressieve, niet-infectieuze, destructieve aandoening van de voet
en de enkel, die voorkomt bij
patiënten met neuropathie. In
de westerse wereld komt dit het
meest voor bij diabetes. Deze
aandoening komt zelden voor.
De incidentie bij mensen met
diabetes mellitus is minder dan
10%. Aantasting van de gewrichten van de voet (tarsometatarsaal,
subtalair, Chopart) leiden tot
verschillende vormen van inzakking ter hoogte van de voet.
Soms is ook de enkel aangedaan
met het ontstaan van ulcera ter
plaatse van de malleoli ten gevolge
van collaps van de enkel in varus
of valgus.
De oorzaak van de voet van
Charcot is nog onbekend.

De actieve Charcot voet wordt
doorgaans langdurig behandeld
met een total contact cast (tcc).
Immers de hypothese is dat
inadequate of late behandeling
kan leiden tot instabiliteit en
ernstige deformiteit met secundair botexostosen en dien ten
gevolge ulceraties.

Na de gipsperiode volgt er een
voorlopig orthopedische schoen
(VLOS). Deze moet naadloos
aansluiten aan de tcc. De gipsafdruk hier voor wordt dan ook
tijdens de gipswissel gemaakt
voor zowel de Schoen als voor
de orthese.
Er moet echter een perfecte
instructie naar de patiënt zijn,
deze informatie begint al tijdens
de gipsbehandeling om de ernst
van de situatie duidelijk te maken.
Er volgt dan ook een duidelijke
aantrek- en gebruiksinformatie.
Immers een verkeerde of slecht
aangetrokken schoen kan
averechts werken.
Nadat de VLOS zich heeft bewezen, wordt er overgestapt naar
de definitieve orthopedische
schoenen.

Doordat, Schoumakers
Orthopedie BV, een directe
samenwerking heeft met meerdere diabetes mellitus behandelteams in het noorden en midden
van het land, werken wij ook zeer
nauw samen met de orthopedisch
instrumentmakerij Orthopedie
Techniek Noord Nederland te
Assen.
Samen hebben we een kunststof
loopspalk EVO ontwikkeld voor
gebruik onder de douche en om
snel even van bed naar toilet te
kunnen lopen (kleine transvers).
Eventueel kan deze EVO ook
worden gebruikt in het zwembad
of op het strand.
De spalk bestaat uit 1 of 2 schalen,
dit is afhankelijk van de gradatie
en de plaats van de Charcot.
De EVO (enkel voet orthese)
wordt net als de VLOS gemaakt
naar een gips afdruk, we kunnen
op die manier de druk optimaal
verdelen en zorgen voor een
goede pasvorm.
De EVO is aan de binnenkant
vervaardigd van een zeer zachte
druk verlagende plastazoot, waar
om heen weer de kunststof schaal
wordt getrokken.
De voorschaal wordt op de zelfde
manier opgebouwd.

Deze niet-chirurgische behandeling vindt plaats in overleg en in
teamverband om de patiënt zo
weinig mogelijk te belasten.
Tijdens deze gecombineerde
spreekuren (gipsverbandmeester,
arts, instrumentmaker en orthopedisch schoentechnicus) lopen
de vervolgbehandelingen in
elkaar over.

Vervolgens komt er onder deze
EVO een afwikkelbalk met antislip en een waterbestendige klittenband sluiting bevestigd.
Zo dat deze volledig geschikt is
voor het gebruik in natte ruimtes,
en door de snelle sluiting ook
makkelijk aan te trekken voor
kleine transfers.

Deze EVO wordt samen met de
VLOS afgeleverd. Omdat de
patiënt door deze gecombineerde
aflevering niet zonder voorziening
komt te zitten wordt verwacht
dat het risico op recidive sterk
vermindert.
Deze perfecte samenwerking,
mede door de korte lijnen tussen
de verschillende partijen, zorgt
voor optimale zorg.

Harm Hansen,
Orthopedisch schoentechnicus
Gert-Jan Heemskerk,
Orthopedisch Technicus
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Van de opleidingscommissie
Op de laatste Algemene ledenvergadering
van 20 november zijn de aanwezige leden
geïnformeerd over de nieuwe overlegstructuur tussen het opleidingsinstituut en de
betrokken zorginstellingen. Graag geven
wij een overzicht over de ontwikkelingen
tot nu toe. Tevens willen wij iedereen nog
de gelegenheid bieden zich aan te melden
voor de stuurgroep. Naar aanleiding van
signalen van werkbegeleiders en signalen uit
de algemene ledenvergadering is een brief
opgesteld met knelpunten ten aanzien van
de relatie met de LOG. Na goedkeuring door
het bestuur is deze brief verstuurd aan op het
opleidingsinstituut. In september 2010 heeft
het gesprek met een afvaardiging van de
VGN en een afvaardiging van het opleidingsinstituut plaatsgevonden. Voor de afvaardiging
van de VGN werd voor dit gesprek het volgende
uitgangspunt gedefinieerd. Het uitgangspunt
was het beschrijven van de huidige situatie en
het formuleren van de wenselijke situatie.

Secretariaat VGN
Waterhoen 32
1517 HB Spanbroek
Telefoon werk: 0229-208259
Website VGN: www.vgned.nl

worden drie commissies ingesteld. Elke commissie heeft zijn eigen specifieke bevoegdheid
en zijn eigen invloed op het curriculum van
de opleiding.

VGN-e-mail
voorzitter@vgned.nl
penningmeester@vgned.nl
secretariaat@vgned.nl
cdfeiten@zeelandnet.nl
r.gronloh@vumc.nl
christvanderijt@telfort.nl
h.cornelissen@maartenskliniek.nl
c.gersen@hotmail.nl
w.walet@quicknet.nl

Hier volgt een overzicht van de commissies.
1. Kwaliteitscommissie

Overleg Praktijkopleider met Opleider:

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.
Dhr. W. Walet,
algemeen bestuurslid

Samenstelling:
● Alle functionarissen die een taak hebben om
studenten bij hun leerproces te begeleiden
en door de zorginstelling aangewezen zijn
om hun instelling te vertegenwoordigen.
Doel:
● Borgen en verbeteren van de kwaliteit
m.b.t. de begeleiding van leerprocessen.
● Borgen en verbeteren van de kwaliteit
m.b.t. het onderwijscurriculum.
● Afstemmen en samenwerken aan ondersteuning van het leerproces van de student.

Omschrijving huidige situatie
●

●

●

●

Communicatie tussen O.I./L.O.G.
enerzijds en leerlingen/praktijkbegeleiders/
V.G.N. anderzijds verloopt moeizaam.
Herkenbare terugkerende knelpunten
tussen L.O.G. en de praktijk/klant.
Ontbreken van plezier in het opleiden/
opgeleid worden.
Discrepantie tussen kennisbehoefte van
praktijk en de getoetste kennis in theorie.

Omschrijving wenselijke situatie
●

●

●

●

Communicatie is vanzelfsprekend, open
en periodiek.
Betrokken partijen zijn benaderbaar, er is
ruimte voor feedback.
Betrokken partijen zijn trots op de
opleiding, beleven plezier in het opleiden/
opgeleid worden.
Theorie is vakinhoudelijk up-to-date,
getoetste kennis sluit aan bij kennisbehoefte praktijk.

Frequentie:
2-maal per jaar

●

Agenda:
Onderwijsevaluaties in theorie en praktijk,
voorstellen ter verbetering, voorbereiden
accreditatie, intervisie/deskundigheidsbevordering.

Bevoegdheid:
● Is op inhoud van het curriculum besluitvormend.
● De kwaliteitscommissie mag gevraagd en
ongevraagd advies geven aan de stuurgroep.
● Bij beheersmatige consequenties (denk aan
uitbreiding lestijd en/of inzet van lesmiddelen met financiële gevolgen) worden de
adviezen vanuit de kwaliteitscommissie
voorgelegd aan de stuurgroep voor besluitvorming.
2. Stuurgroep

Het gesprek is door de afvaardiging van
de VGN als constructief en opbouwend
ervaren. Er is een basis gecreëerd om verdere
samenwerking met vertrouwen tegemoet
te zien. Daarbij is door beide partijen de
nadrukkelijke wens uitgesproken hun focus
te richten op de toekomst. Er wordt een
nieuwe overlegstructuur geïntroduceerd, die
meer invloed van opleiden biedt vanuit de
praktijk. In deze nieuwe overlegstructuur

●

●

Overleg Lijnmanagement en Coördinerend
opleider:
Samenstelling:
● Lijnmanagement van aangesloten
zorginstelling
Doel:
● Borgen kwalitatieve en kwantitatieve
voortgang van de opleiding,
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Signaalfunctie naar strategische beleidsvorming en beheersmatige vraagstukken.

Frequentie:
● Bijeenkomst 1-maal per jaar. Indien nodig
extra overleg op aangeven van de leden.
Agenda:
Onderwijsevaluaties in theorie en praktijk,
voorstellen ter verbetering en verkenning
beleidslijnen.

●

Bevoegdheid:
● Besluitvormend ten aanzien van beheersmatige en rechtspositionele gevolgen van
wijzigingen in het curriculum.
● Stuurgroep mag opdrachtgever zijn van
kwaliteitscommissie en Erasmus MC
zorgacademie.
● Initiator regionale samenwerking.
● Verkenning beleidslijnen.
● Gevraagd en ongevraagd advies geven aan
de adviesraad Erasmus MC zorgacademie.
3. Adviesraad Erasmus MC
Zorgacademie

Overleg Sectormanagement met
Bestuur/Directie:
Deze adviesraad is reeds geïnstalleerd.
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Samenstelling:
● Commissie van maximaal 5 bestuurders
van aangesloten zorginstellingen, decaan,
directeur O&O en sectormanagement
Erasmus MC zorgacademie.

Samenvattend

Doel:
● Strategische beleidsvorming op bestuursniveau waaronder arbeidsmarktvraagstukken, zorgontwikkelingen, organisatieontwikkelingen (regionaal en landelijk), beheersmatige vraagstukken en vraagstukken op
basis van input van het lijnmanagement.

●

Frequentie:
● Bijeenkomst 1-maal per jaar.

●

●

●

●

●

Agenda:
Onderwijsevaluaties in theorie en praktijk,
voorstellen ter verbetering, voorbereiden
accreditatie, strategische ontwikkeling.

●

●

Bevoegdheid:
● Vaststellen van besluiten met rechtspositionele consequenties voor de organisatie
en studenten, landelijke ontwikkelingen
en arbeidsmarktstrategie.

●

Door middel van deze overlegstructuur
is er op de diverse niveaus inspraak, en
invloed vanuit de praktijk mogelijk.
Het is een platform waarin we onze stem
kunnen laten horen, en kunnen meedenken.
Het is de aanzet om de “wenselijke situatie”
te kunnen bereiken.
Deze overlegstructuur is vanaf nu de
formele overlegstructuur tussen de opleidende ziekenhuizen en het Erasmus MC.
Het krijgt een periodiek karakter.
De kwaliteitscommissie en de stuurgroep
hebben naast een adviserende en signalerende taak ook een stem bij besluitvorming.
De leden van de kwaliteitsgroep bepalen
zelf de agenda. Eventueel uitwerken van
aandachtpunten in werkgroepen is mogelijk. Indien de aanpassingen invloed hebben op kosten van de opleiding, dan is goedkeuring van de stuurgroep noodzakelijk.
Ook in de stuurgroep zal de praktijk zijn
stem kunnen laten horen, en kunnen
meedenken in toekomstige besluiten.
In de stuurgroep is het ziekenhuis
vertegenwoordigt door deelname van
de afdelingmanager van het opleidende
ziekenhuis.

●

●

Ook is het mogelijk dat door het verkrijgen
mandaat van de eigen afdelingsmanager,
de praktijkbegeleider zitting neemt in de
stuurgroep.
Voor de kwaliteitscommissie en de stuurgroep zoeken wij zowel vertegenwoordigers
vanuit de academisch ziekenhuizen als de
ziekenhuizen uit de periferie.
Ook in de adviesraad is de stem van het
ziekenhuis vertegenwoordigt, dan op
directie niveau.

Wij zijn van mening dat deze overlegstructuur
ons kan helpen bij een goede samenwerking
met het opleidingsinstituut. Voor de kwaliteitsgroep hebben zich voldoende leden aangemeld. De eerste vergadering zal op 18 mei
gehouden worden. Voor de stuurgroep zijn
wij wel nog op zoek naar collegae.
Je kunt je aanmelden via:
opleidingscommissie@vgned.nl
of je aanmelding te sturen naar:
Opleidingscommissie
Grote Buitendijk 192
1991 TX Velserbroek
Namens de opleidingscommissie
Wim Walet

Uitnodiging Voorjaarsvergadering op 9 april 2011
Op zaterdag 9 april 2011 zal de voorjaarsvergadering van de VGN worden georganiseerd in Hotel de
Cantharel te Apeldoorn. Het thema van de dag is “de toekomst van de zorg, toekomst van het vakmanschap”.
Dit zal als een rode draad door de dag heen lopen. Wat is er aan de hand binnen de zorg?
Welke consequenties heeft dit voor ons en wat kunnen wij hier zelf aan doen? Ik wil iedereen van harte uitnodigen
om deel te nemen aan deze dag en mee te denken en te praten over de toekomst van ons VAKMANSCHAP!!!
Helmie Cornelissen
Indeling van de dag: (onder voorbehoud)
9.30 - 10.00 Inschrijven en ontvangst
10.00 - 12.00 Algemene Ledenvergadering
12.00 - 13.30 Uitgebreide lunch
13.30 - 14.30 presentatie “De geschiedenis herhaalt zich, maar de toekomst is niet te voorspellen”
Wil Bosch: Directeur WBzorg
14.30 - 14.45 Pauze
14.45 - 16.30 Discussie “hoe ziet de gipsverbandmeester de toekomst?” Wat is hier voor nodig?
Hoe gaan wij dit doen? Discussieleiders: Wil Bosch en Joris Ruhe
16.30 - 17.00 Borrel
17.00 - 19.30 Live en cooking buffet (alleen bij voldoende aanmeldingen).
Aanmelden voor deze dag; Vóór 1 april 2011 bij secretariaat@vgned.nl
Hierbij vermelden of u deel neemt aan ● Het middagprogramma ● Het live en cooking buffet.
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Algemene ledenvergadering van 20 november 2010 in de
Sint Maartenskliniek te Nijmegen
De vergadering was constructief en positief.
De aanwezigheid van vertegenwoordigers
van de LOG maakte hier zeker onderdeel
vanuit. Ook werd er tijdens deze vergadering
stil gestaan bij het afscheid van Erik Schaft.
Joris sprak prachtige woorden die zeker van
toepassing waren op de manier waarop Erik,
onder zijn voorzitterschap, de VGN heeft
geleid. Erik kreeg verdient het erelidmaatschap aangeboden. Na een heerlijke lunch
begon het middagprogramma. De sprekers
mochten voor een volle zaal spreken en de
onderwerpen waren dan ook voor een ieder
interessant.
Mw. Dr. Angelique Witteveen, orthopedisch
chirurg Sint Maartenskliniek Nijmegen:
Gastrocnemius verkorting als oorzaak voor
plantaire fasciïtis?
Fasciïtis plantaris is een vaak voorkomend
probleem in de volwassen bevolking, zowel
bij sedentairen (wie een zittend leven leid) als
bij atleten. Deze aandoening wordt meestal
niet-operatief behandeld, maar verholpen
met inlegzooltjes, stretchen, kinesitherapie,
NSAID’s, cortisone-injecties, nachtspalken,
gipsimmobilisatie of een combinatie van
deze technieken. Bij ongeveer 10% van de
patiënten die behandeld werden met de
stretchmethode, blijven de klachten na tien
maanden bestaan. Deze slechte therapierespons zou mogelijk te wijten zijn aan een
verkeerde manier van stretchen. Er worden
veel oorzaken genoemd voor deze aandoening maar een van de belangrijkste is een
verkorting van de MM. Gastrocnemius.
Een Gastrocnemius equines contractuur
wordt gekenmerkt door het onvermogen
om het enkelgewricht volledig in een neutrale positie te brengen.
Veel gastrocnemius klachten zijn a-symptomatisch. Deze contractuur maakt dat de
meeste mensen een compensatie in de middevoet ontwikkelen die invloed heeft op het
looppatroon. Deze compensatie leidt vaak
tot meer repetitieve belasting op verschillende structuren in de voet tijdens het staan
en lopen. Daarom kan de aanwezigheid van
een equines contractuur predisponeren en
ontstaan er o.a een fasciïtis plantaris. Vaak
leidt een stretchting programma tot goed
resultaat. Echter in chronische gevallen zal
er een chirurgische interventie nodig zijn.

Noël Keijsers, Senior onderzoeker,
Sint Maartenskliniek Nijmegen:
Loopgang analyse met een onderbeenloopgips,
studie naar verschillende belastingsmomenten
De basis van de loopgang wordt bepaald
door de standfase en de zwaaifase. De totale
periode wanneer de voet contact maakt met
de ondergrond wordt de standfase genoemd.
De zwaaifase begint wanneer de voet van de
ondergrond wordt opgetild tot de fase dat de
hiel wordt neergezet. Tijdens het lopen roteert
de thorax tegengesteld aan het bekken.
Sommige mensen roteren in verhouding
meer met hun thorax, terwijl anderen meer
rotatie in hun bekken laten zien. Met elke
stap beweegt het bekken, aan de zijde waar
geen gewicht op staat (zwaaifase), een aantal
graden naar beneden. Terwijl dit gebeurt,
contraheren de heup abductoren van het
standbeen om te voorkomen dat het bekken
(van het been in de zwaaifase) nog meer naar
beneden beweegt. Contraheren de abductoren niet of onvoldoende, dan wordt er
gesproken van een Trendelenburg-gang.
Patiënten met een onderbeenloopgips
proberen om in het gips op dezelfde manier
te lopen, echter is er geen sprake van een
afwikkelmoment. Om inzicht te krijgen waar
tijdens het lopen met een gips het grootste
belastingspunt ligt is er met verschillende
meet apparaturen en verschillende belastingsmomenten gekeken wat er nu evident anders
is in de loopgang. Er zijn metingen gedaan
maar de belasting zonder immobilisatie, met
immobilisatie van een onderbeenloopgips met
een gipsschoen en een loopgips met een hak.
Huub van Lieshout, gipsverbandmeester:
Medical taping concept/functional tape
De basis van het Medical Taping Concept
werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en
Korea. Hier werden destijds tapemethodes
ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging
en spieractiviteit essentieel is om gezondheid
te behouden of te herstellen. De achtergrond
gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn
voor beweging maar daarnaast ook bepalend
zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een
scala van klachten en aandoeningen geven.

Hoe werkt de tape
Voortbouwend op deze gedachte, werden er
diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die
de spieren in hun functie kon ondersteunen,
zonder daarbij de beweging te beperken.
Door aangedane spieren op deze manier te
behandelen, wordt het lichaamseigen herstel
proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling
van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen
het behandelen van spieren.
De gebruikte CureTape komt qua elasticiteit
en gewicht overeen met de menselijke huid.
Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de
elasticiteit van de tape ten opzichte van de
elasticiteit van de huid, waardoor de tape
een soort ‘liftende werking’ heeft op de
opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in
het gebied van de subcutis, waar allerlei
receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen.
Door nu gebruik te maken van verschillende
tape technieken, kunnen diverse effecten
bereikt worden.
Na weefseltrauma reageert het weefsel met
een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale
zwelling welke een drukverhoging geeft op
het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord
en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de
druk op de pijnreceptoren toeneemt.
De liftende werking van de CureTape heeft
een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer
weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat
een meer fysiologisch bewegingspatroon
mogelijk.
Conventionele sporttape versus medical
tape
Conventionele sporttape heeft als doel de
bewegingsmogelijkheden te beperken. Bij
het aanleggen van sporttape ontstaat een
aanzienlijke drukverhoging, waardoor de
bloedcirculatie en de lymfeafvoer beperkt
worden. Dit heeft een vertragende werking
op het herstel. Langdurige partiële of totale
immobilisering van spieren of gewrichten
veroorzaakt bovendien contracturen, waardoor behandeling nodig is om te revalideren
van het herstel.
>>
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Immobiliseren voorkomen
De tijdsduur van immobilisering moet daarom
zo kort mogelijk gehouden worden.
Nog beter is het, als immobilisering voorkomen kan worden. In het Medical Taping
Concept maakt de elasticiteit van CureTape
het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van
conventioneel immobiliseren worden zo
voorkomen. Het fysiologisch bewegen wordt
ondersteund, waardoor het lichaamseigen
herstelproces wordt geactiveerd. Anders
gezegd, CureTape ondersteunt precies dat,
wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen.
Samenvattend kunnen de effecten als volgt
ingedeeld worden:
1 spierfunctie verbeteren door tonusregulatie
2 belemmeringen in bloedcirculatie en
lymfeafvoer opheffen
3 pijndemping
4 ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
-stimuleren van proprioceptie
-correcties van de bewegingsrichting
- vergroten van de stabiliteit
-neuro-reflectoire beïnvloeding
Mw. Marianne Bulder, organisatie adviseur
inside autisme
Herkennen van autisme op de gipskamer
Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen
in de sociale interactie, de communicatie en
zich steeds herhalend gedrag. De stoornis is

al aanwezig voor de geboorte, maar voor het
derde levensjaar niet duidelijk zichtbaar, en
het kan niet genezen worden. Een persoon
met een ernstige vorm van autisme kan niet
zelfstandig leven. Vroeger dacht men dat alleen
mensen met een verstandelijke handicap
autistisch konden zijn. Tegenwoordig wordt
autisme als grotendeels onafhankelijk van de
intelligentie beschouwd.
Wat de oorzaken van autisme betreft, zijn er
nog maar weinig wetenschappelijk goed
onderbouwde conclusies.
Verschillende soorten in Autisme
Het klassieke autisme of het syndroom van
Kanner:
● Deze kinderen hebben kwalitatieve
tekortkomingen in de sociale interacties.
● Deze kinderen hebben kwalitatieve
tekortkomingen in de communicatie.
● De kinderen hebben beperkte, repetitieve
en stereotiepe gedrag-, interesse- en
activiteitspatronen
● Deze kinderen hebben achterstand of
abnormaal functioneren in minstens één
van de volgende domeinen, beginnend
voor de leeftijd van 3 jaar.
o Sociale interactie
o Gebruik van de taal voor sociale
communicatie
o Symbolisch of fantasiespel
Het Syndroom van Asperger
Bij deze kinderen merk je geen verstandelijke
handicap, en bij hen springt vaak de hoge
ontwikkeling van bepaalde deelvaardigheden
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meer in het oog dan hun tekort in communicatie, sociale gedrag en verbeelding. Vooral
verbaal doen ze het goed.
PDD-NOS
De symptomen bij deze stoornis beginnen
meer geleidelijk aan en zijn minder uitgesproken dan bij het vroegkinderlijke autisme.
Hierdoor krijgt de omgeving dan ook pas later
het vermoeden dat er iets mis is met het kind.
Kenmerkende eigenschappen van autisme
zijn afwijkingen in de:
● communicatie
● verbeelding
● sociale interacties
Het is belangrijk dat behandelaars in de zorg
weten hoe ze autisme kunnen herkennen en
hoe ze hier mee om moeten gaan. De gipskamer is hier een belangrijk voorbeeld van. Als
een patiënt met een ontwikkelstoornis voor
een behandeling op een gipskamer komt heeft
dat een enorme impact voor dat moment maar
ook voor de lange termijn. Tijdens deze interactieve voordracht krijgen de gipsverbandmeester richtlijnen mee voor de praktijk.
De ledenvergadering van 20 november 2010
was met 120 aanwezige leden een absoluut
succes. Vanwege de grote opkomst en de
organisatie van de vergadering is het belangrijk dat iedereen zich op tijd aanmeld. Als er
leden aanwezig zijn die zich niet hebben aangemeld ontvangen deze geen accreditatie
punten. Met een aperitiefje werd deze goed
bezochte ledenvergadering afgesloten.
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Toekomst van de zorg, toekomst van het vakmanschap!
Een inleiding op de algemene ledenvergadering van 9 april.
Het beroep van gipsverbandmeesters staat een nieuwe uitdaging te wachten. De invloed van marktwerking binnen
de zorg, waarin de patiënt de beste zorg verlangt speelt een grote rol. Maar ook het feit dat bepaalde medische
ingrepen vanuit de medici worden overgedragen vanwege het tekort aan artsen maar ook vanwege de noodzaak
tot kostenbesparing opgelegd door de organisatie.
De overgedragen taken kunnen en mogen door de beroepsprofessional uitgevoerd worden aan de hand van de
geldende regels en protocollen. Wat we wel zien is dat er bij de beroepsprofessional een bepaalde indekcultuur is
ontstaan. Dit is als gevolg van publicaties in de media, maar ook door reacties vanuit besturen. Het is daarom
belangrijk dat een taakuitbreiding parallel loopt met kennisuitbreiding.
Nieuwe ontwikkelingen
“marktwerking in de zorg”

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat
grote veranderingen. Sommige ontwikkelingen
zijn goed voorspelbaar zoals de vergrijzing en
de groei van de zorgbehoeften. Er is echter
ook sprake van grote onzekerheid op andere
vlakken, zoals het invoeren van marktwerking. Daarnaast bestaat het risico van een
tekort aan personeel. Voor personeel in de
zorg zijn deze ontwikkelingen vaak verontrustend. Men wil zijn werk goed blijven
doen, maar hoe kunnen de huidige ontwikkelingen bijdragen aan het uitbreiden van
onze eigen professie?
Zorg is geen kunstje

Zorgen voor heeft een belangrijke emotionele
kant. Bensing (2007) ontving de Spinoza
prijs voor haar internationaal onderzoek
waarin zij aantoont dat communicatie tussen
zorgverlener en zorgvrager maar liefst 50%
van de kwaliteit van de zorg uitmaakt, naast
de concrete evidence based technische zorg.
Hieruit kan men de conclusie trekken dat het
in de zorg om meer gaat dan louter kennis,
vaardigheden en techniek. Patiënten verwachten van zorgverleners een humane,
sociale attitude, een hoge betrokkenheid en
persoonlijke benadering. Natuurlijk zijn er
veel onduidelijke grenzen binnen de zorg terwijl deze op alle gebieden duidelijk moeten
zijn. Er is natuurlijk een algemeen gedeelde
notie van noodzakelijke zorg, maar buiten de
gemeenschappelijke notie nemen de onduidelijkheid en verschillen in opvatting snel toe.
Gereguleerde marktwerking

Het nieuwe systeem van gereguleerde marktwerking is erop gericht de vraag van de patiënt
sturend te laten zijn en hem ook de keuze
mogelijkheden te bieden. Hierbij hebben
zorgverzekeraars de regie over de zorginkoop
en kan men concurreren om de gunst van de
patiënt. Daarnaast is verdere invoering van

de DBC-financieringsystematiek belangrijk.
Aan de hand van de diagnose wordt bepaald
welk pakket de patiënt krijgt van de verschillende zorgprofessionals. Maar een echte marktwerking betekent concurrentie op basis van
gezondheidsresultaten. De zorg aanbieden
die over de hele keten van zorg gericht is op
een specifieke aandoening. Degene die de
beste resultaten behaalt wint de concurrentiestrijd. Voor ons als professionals is deze
concurrentiestrijd een doemscenario.
Toch zullen wij hier ook in mee moeten.
Ons denken en handelen zal steeds meer
gericht moeten zijn op werken met totaalconcepten. De behandeling van een diabetisch patiënt is hier een goed voorbeeld van.
De volgende stap is keuzes maken in behandeltypes. Specialisatie en differentiatie zijn
noodzakelijk. Het is echter onmogelijk om
met alles de beste resultaten te behalen. Wij
denken vaak dat we dit doen, maar bekijk je
werk en wees kritisch. Waar ben ik goed in
en wat is minder.
Veranderd gedrag

Daarnaast is de patiënt veranderd. Deze wil
de beste zorg en neemt met minder geen
genoegen.
Het sociaal cultureel planbureau (2004)
noemt 5 belangrijke maatschappelijke trends
als onderliggende verklaring voor veranderd
gedrag bij mensen en organisaties.
● Individualisering: mensen zien zich als de
ontwerpers en uitvoerders van hun eigen
leven en handelen daar ook naar.
● Informatisering: de informatievoorziening
en communicatietechnologie heeft een
steeds grotere invloed op ons leven en wordt
steeds sneller, onzichtbaarder en intelligenter. Een patiënt heeft zich thuis al verdiept
in de behandeling en mogelijkheden.
● Internationalisering: grenzen van ruimte
en tijd vervagen. De invloed van buiten
op de samenleving neemt steeds meer toe.
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●

●

Informalisering: verhoudingen en contacten
worden informeler; er is minder hiërarchie
en meer gelijkwaardigheid in de omgang.
Intensivering: op steeds meer gebieden van
het leven wordt de betekenis van de belevingscomponent sterker en individueler.

Om in deze veranderende maatschappij mee
te kunnen doen als beroepsprofessional is het
belangrijk dat men zich profileert binnen zijn
eigen professie. Er zijn twee thema’s die in
verband met de professie op de voorgrond
treden:
1. Het streven naar een hogere status door
het bereiken van autonomie.
2. Voor het verwerven van autonomie is de
ontwikkeling van een eigen domein en
een eigen kennisgeheel onontbeerlijk.
Met autonomie wordt bedoeld dat de professional (gipsverbandmeester) zonder bemoeienis
van artsen, op basis van eigen beroepsinhoud
kan beslissen en besluiten die interventie te
plegen die het meest geschikt zijn om het doel
dat zij stellen te bereiken.
Professionalisering vraagt om
reflectie

Gipsverbandmeesters zijn altijd doe-mensen
geweest. Er zal altijd vanuit het patiënt beleven
gedacht en gewerkt worden. Toch kunnen
professionele zorg en betrokken zorg samengaan. Ook theorie en betrokkenheid bijten
elkaar niet. Voor een succesvolle samenwerking tussen theorie en praktijk is het nodig
dat men blijft luisteren naar vragen en wensen uit de praktijk. Professionalisering vraagt
van de professional om een voortdurende
reflectie op het eigen handelen in relatie met
de ander. 'Hoe kan ik doen wat goed is voor
de ander en voor mijzelf, zodat ik optimaal kan
blijven functioneren'? Om te doen wat goed
is voor de ander is het nodig dat hij die ander
>>
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in zijn context leert kennen, dat hij eigen
normen en waarden durft te vragen en dat
hij bereid is om kritisch te kijken naar de
normen en waarden van systemen waar hij
afhankelijk van is.
Literatuurlijst

1. Bernard Th. , Poiesz C. Zorg, marktwerking en
marketing. Kluwer Deventer 2010
2. Engelsen V., Beek v Ch. , Blijham G. Marketing voor
zorgverleners. Bohn Stafleu van Loghum , Houten
2007

Helmie Cornelissen,
gipsverbandmeester
Sint Maartenskliniek
Nijmegen
h.cornelissen@maartenskliniek.nl
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Groei als correctieve kracht tijdens een vroege behandeling
van een progressieve infantiele of juveniele scoliose
Progressieve infantiele en juveniele scoliose, idiopatisch en syndromaal heeft een potentieel voor herstel en is
omkeerbaar, maar alleen als deze behandeld wordt in een vroeg stadium van progressie en bij voorkeur tijdens
de eerste jaren van sterke groei. Infantiele idiopatische scoliose is een structurele laterale curve bij kinderen
jonger dan 3 jaar. De diagnose kan pas gesteld worden als alle andere mogelijke oorzaken uitgesloten zijn.
De afwijking komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.
De diagnose

Het betreft over het algemeen een thoracale
curve die convex naar links gericht is. In de
meeste gevallen treedt binnen een paar jaar
herstel op. Toch kan een infantiele scoliose
progressief zijn met ernstige gevolgen. Helaas
zijn er in het beginstadium (milde scoliose)
geen absolute criteria om het risico op snelle
progressie in te schatten. Men gebruikt de
initiële grootte van de curve en de mate van
rotatie als prognostische factoren. Ook wordt
de rib-vertebra angle difference (RVAD)
gebruikt om de kans op progressie te bepalen.
Hier wordt beiderzijds de hoek tussen de rib
en het wervellichaam gemeten. Deze zal aan
de convexe zijde kleiner zijn dan aan de concave zijde. Als het verschil tussen de twee hoeken groter is dan 20°, dan moet de scoliose
als progressief beschouwd worden tot het
tegendeel bewezen is.

Scoliose neemt toe met de groei en de snelheid van verslechtering houdt gelijke tred
met het tempo van de groei. Studies van
onbehandelde of te laat behandelde progressieve infantiele scoliose hebben aangetoond
dat bij sommige kinderen de misvorming
zich snel kan ontplooien tot een ernstige,
ontsierende onbehandelbare vorm.
De groei als positieve
factor in de behandeling

Leatherman en Dickson benadrukken dat
bij een progressieve infantiele scoliose in de
groei ernstige afwijkingen ontstaan aan wervels en ribben. De groei heeft dan ook een
negatieve invloed op de ontwikkeling van
een progressieve scoliose. Groei kan echter
ook een positief effect hebben. Door gebruik
te maken van de snelle groei kan met korset
behandeling ook een snelle correctie worden
verkregen. Met deze behandeling wordt er

gebruik gemaakt van een constante externe
corrigerende kracht over een periode van tijd.
Het moet mogelijk zijn om de scoliotische
wervelkolom terug te brengen naar een
wervelkolom met een normale curve van 10°.
Dit betekent wel hoe eerder met de behandeling wordt begonnen des te groter de kans op
succes zal zijn. Metha publiceerde in 2005 in
journal of bone and Joint Surgery een prospective study over 136 kinderen met infantiele
scoliose, behandeld onder de 4 jaar. Deze
kinderen werden allemaal behandelend met
een EDF (elongeren, deroteren, flecteren)
gips voor de duur van 1 jaar. Er was een follow up van 9 jaren , 94 kinderen hadden een
normale curve en er was geen verder behandeling meer nodig. Bij 42 kinderen was er
wel een correctie, maar er bleef een scoliose
aanwezig. Hiervan zijn 15 kinderen uiteindelijk geopereerd.
De juveniele idiopatische scoliose ontstaat
tussen het 3e en 10e levensjaar. Er kunnen
veel vormen ontstaan, maar over het algemeen
ontstaat er een rechts convexe thoracale scoliose. Bij de juveniele scoliose is er een hoge
progressiekans.
De gipskamer van de Sint Maartenskliniek
heeft de afgelopen jaren kinderen behandeld
met zowel een progressie infantiele scoliose
als wel een juveniele scoliose. De leeftijd van
de kinderen varieerde van 7 maanden tot
6 jaar. De behandeling bestond uit het aanleggen van een EDF korset dat regelmatig
werd verwisseld.
Gipsbehandeling bij
infantiele scoliose

Bij de kinderen met een infantiele scoliose
duurde de gipsbehandeling van 6 maanden
tot 12 maanden. De kleinste kinderen tot
4 jaar werden met behulp van anesthesie
gegipst. Onder lichte tractie en met laterale
druk werd er een hoog gipskorset met een
kraag aangelegd. Dit om de correctie goed
vast te houden. Bij het kind van 7 maanden
was er na het eerste korset al een aanzienlijke
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correctie die tijdens het gehele jaar werd vastgehouden. In de brace blijft de correctie gelijk
en de wervelkolom heeft bijna een normale
curve.
Bij een kind van 3 jaar werd met 8 maanden
een infantiele scoliose geconstateerd die zich
progressief manifesteerden. Toen de curve 65°
was werd het kind naar de Sint Maartenskliniek
doorverwezen en is er gestart met gipsbehandeling. De scoliose kon met enkele graden
worden teruggebracht. De eerste behandelingen waren zonder anesthesie, spierspanning
van het kind verhinderde echter dat er enige
correctie plaats vond. Met behulp van anesthesie is er daarna nog 2 maal een korset met
kraag aangelegd en dit liet een correctie van
20° zien. In de brace vindt er geen verdere
progressie plaats, en de hoop is dat de groei
de correctie zal blijven ondersteunen. Bij de
andere kinderen was er een duidelijke correctie te zien en die is constant gebleven in de
brace.
Gipsbehandeling bij
juveniele scoliose

De kinderen met een juveniele scoliose kregen
2 keer 6 weken een EDF korset. Het eerste
korset was zonder een kraag, maar na het verwijderen van de tractie zakten de kinderen in
het gips en kon de correctie niet vastgehouden
worden. Na het aanleggen van een korset met
kraag was er een optimale correctie die ook
goed vastgehouden werd. Na de gipsperiode
werden ze nabehandeld met een boston brace.
De kinderen bleven de eerste periode regelmatig terugkomen om te controleren of er
geen terugval was. Goede naleving van het
dragen van de brace is van essentieel belang
om terugval te voorkomen.
Een meisje, nu 12 jaar heeft na een gipsbehandeling van 4 maanden een aantal jaren
een brace gedragen. Nadat de correctie gelijk
bleef en de wervelkolom steeds meer een
normale curve kreeg is de brace behandeling
gestaakt. Er is nu een follow up van 2 jaar tot
einde skelet looptijd.
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Röntgenfoto’s van een meisje van 7 maanden,
met een links convexe scoliose.

Röntgenopname van een meisje van 5 jaar
met een recht convexe scoliose.

Figuur 1a links convexe scoliose 58°
Figuur 1b in gipscorset curve 24°
Figuur 1c 3 jaar na aanvang corset
behandeling. De curve is 7°

Figuur 2a rechts convexe scoliose 43°
Figuur 2b opname in gips, afname van de
scoliose naar 31°
Figuur 2c opname in brace, correctie tot 25°

Figuur 1a

figuur 1b

figuur 1c

Deze behandelingen laten zien dat een
progressieve infantiele en juveniele scoliose
een mogelijkheid heeft van herstel en
omkeerbaar is, maar alleen als deze wordt
behandeld in het vroege stadia van progressie
en bij voorkeur tijdens de jaren van sterke
groei. De corrigerende krachten die nodig
zijn voor het omzetten van een scoliotische

Figuur 2a

figuur 2b

figuur 2c

wervelkolom in een permanent normale
wervelkolom heeft de wervelkolom zelf.
Echter wanneer de aandoening te laat wordt
gediagnosticeerd en de behandeling wordt
uitgesteld kan de scoliose niet langer worden
gecorrigeerd. Het enige wat dan nog kan is
verder progressie tegen gaan met brace
behandeling en een eventuele operatie.
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Röntgenopname van een meisje van 5 jaar,
met een rechts convexe scoliose van 43°
(zie fig. 3a). Na gipsredressie afname van
de scoliose naar 6° (zie fig. 3b). Hierna
behandeld met een brace. Laatste controle
op 5 september 2010, 7 jaar later. Er is nu
sprake van een curve van 10° (zie fig. 3c)

Figuur 3a

Figuur 3b
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Europese prijs voor de Gipsverbandmeesters van het
Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp
De Firma Lohmann & Rauscher International heeft een prijsvraag
uitgeschreven voor het vervaardigen van kunstwerken met als hoofdprijs één foto van de 12 winnende foto’s op een kalender waarin de
Mens in 2011 centraal staat. Het kunstwerk moest vervaardigd worden
met materiaal van Lohmann & Rauscher, die een kit met materiaal
beschikbaar stelde. Twintig ziekenhuizen in Nederland hebben een
kunstwerk ingezonden. Zes deelnemers werden genomineerd, te weten:
het Rijnland ziekenhuis, het Deventer ziekenhuis, het OLVG, het
Westfries gasthuis, de st. Maartenskliniek en Margreet Luger.
Uiteindelijk heeft de inzending van het Rijnland Ziekenuis te
Leiderdorp gewonnen, met het kunstwerk: Say it with flowers.
Andere winnaars kwamen uit Duitsland, Denemarken, België,
Luxemburg en Zwitserland.
Op uitnodiging van Lohmann & Rauscher hebben we twee fantastische
dagen beleefd met de officiële uitreiking van de kalenders tijdens een

gala avond in het hotel circuit Nurburgring. Er werd ons een slipcursus
aangeboden op de Nurburgring, waar we veel plezier hadden en die
ons goed door de winter heeft geleid. Tevens werd een rondleiding
gegeven door het hoofdgebouw van het circuit. Ook kregen wij van
de firma een grote foto van het kunstwerk, die wij onlangs aan de
directeur van ons ziekenhuis hebben aangeboden.
Het was een fantastische ervaring en bijzonder leerzaam.

Mies Verdel,
Annelies Vernooy,
Rijnland Ziekenhuis
Leiderdorp

Mooi gemaakt door de natuur
Tijdens zijn vakantie is Jan de Vries altijd te vinden op het strand van Terschelling. Maar niet om in
de zon bruin te bakken, maar om uit te waaien. Hij loopt langs de kustlijn op zoek naar aangespoeld
hout. De jutter uit Haulerwijk timmert er moderne meubels en woonaccessoires van en verkoopt ze
onder de naam Juthout. "Zongebleekt, zandgestraald en geïmpregneerd door het zout van de zee."
Jullie hadden natuurlijk een grote Four Wheel drive verwacht
hè." Jan de Vries staat ons op te wachten in de haven van WestTerschelling. De Haulerwijker staat breed lachend naast zijn
zwarte VW-stationwagon, dat niet bepaald een stoere terreinwagen is waarmee je het strand op kunt. Bij een ruige strandjutter denk je aan een ruige bak met forse wielen. Maar De Vries
mag dan wel jutten, hij gaat wel lopend of fietsend het strand
op."Hierin mee neem ik mee wat ik vind", wijst hij naar een
handkar die op de achterklep van de gezinsauto hangt.
Even later stappen we uit bij het brede strand van Oosterend.
Zijn hond, de Friese stabij Femke, springt van de achterbank,
Jan peutert zijn kar los en werpt een blik over het eindeloze strand.
26

>>

Jaargang 20, november 2010

"Veel ligt er vandaag niet." Even later trekken hond en baas
er op uit. Speurend langs de vloedlijn. Op zoek naar hout dat
geschikt is om jutmeubelen en woonspullen van te maken.
Jan, die de kost verdient als gipsverbandmeester in Het UMCG
en het Antonius ziekenhuis in Sneek, heeft er zijn hobby van
gemaakt. Op aanvraag maakt hij schilderijlijsten, badkamermeubels en allerlei snuisterijen voor in en rond het huis. Een
jaar of tien is hij hier al mee bezig. "Het is puur voor mijn plezier."
Eigen ontwerpen heeft hij niet. "Ik maak wat de mensen graag
willen. Soms hebben ze het in een tijdschrift gezien."
Het begon toen zijn zoon een tekening moest maken voor
het afscheid van een juf van zijn school. Vader Jan had wat
strandhout liggen dat hij had meegenomen van het strand van
Terschelling en timmerde er een lijstje van voor het ‘kunstwerk’.
"Ik kreeg er zulke leuke reacties op. Mensen belden me en wilden ook zo’n lijst." Zo ontstond Juthout, de vlag waaronder
hij spullen verkoopt. Natuurlijk kan hij nieuw hout halen in
de bouwmarkt voor leuke meubeltjes. Maar Jan maakt alleen
dingen van houtmateriaal met karakter dat de zee op het land
spoelt. "Zongebleekt, zandgestraald en geïmpregneerd door
het zout van de zee. De natuur heeft het mooi gemaakt."
Omdat hij louter aangespoeld materiaal gebruikt, is hij beperkt
in zijn mogelijkheden. De vorm van het hout bepaalt wat hij
ermee kan doen.
We lopen een stuk langs de kust als Jans blik valt op een blok
hout, dat net boven het zand uitsteekt. Hij pulkt het los uit
het mulle zand en bekijkt het kritisch. "Dit kan een mooie
voet voor een staande schemerlamp worden", zegt hij, en legt
de vondst in de kar.
Speuren naar geschikt juthout is als flaneren, vindt hij. "Je gaat
op zoek naar iets, waarvan je niet weet of je het vindt. Iets dat
je nooit eerder hebt gezien. Het is bijna verslavend. Altijd die
drang om iets speciaals te vinden." Maar op zijn”juttochten”
komt hij ook veel troep tegen. "Kijk, dit is een weerballon",
zegt Jan als hij een stuk plastic uit het zand trekt. Bij duizenden
gaan ze soms de lucht in. "Maar ze komen ook weer ergens
op de grond of in zee. Vogels en vissen gaan er dood aan."
De Haulerwijker heeft er de koningin al eens een verontwaardigde brief over gestuurd. Hij wordt er zeer verdrietig van.
Af en toe gaat hij daarom mee met de milieujutter. Om de
rotzooi van het uitgestrekte strand te halen. Mooie stukken
strandhout zijn dan voor hem. Een stuk verderop valt Jan
met de neus in de boter. Iets steekt half uit het zand. De jutter
beent er enthousiast heen. Femke snuffelt nieuwsgierig.
"Moet je kijken hoe de natuur aan het werk is geweest", zegt
hij opgetogen als een meterslange verweerde balk uit het zand
te voorschijn komt. Bloed, zweet en tranen als hij na een juttocht van anderhalf uur een volle kar de strandovergang opzeult.
Opmerkingen over brandhout, door een paar badgasten, deren
hem niet. “Niks brandhout, maar goede Handel” denkt hij en
knikt vriendelijk terug. Naast zijn stacaravan in Formerum
staat een hele partij strandhout opgeslagen. Als de vakantie
afgelopen is, moet hij de hele oogst op en in zijn stationwagon
zien te krijgen. "Geen probleem", zegt hij lachend. De kofferbak vol bij de vakantiebagage en een afgeladen imperiaal op
het autodak. "Dan is er nog precies genoeg ruimte voor mijn
zoon en de hond."
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