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Van de redactie
Na een prachtig voorjaar, gewapend met een Visie en een Missie,
gesteund door de voor onze vereniging nieuwe vakbond Nu’91,
trekt menig gipsverbandmeester
naar vreemde oorden met in zijn
of haar bagage deze zomereditie
van het vakblad. Om u hiervoor
te enthousiasmeren loop ik met
u door de inhoud van dit themanummer.
Van Gertjan Kroon en Elske
Bonhof-Jansen, beide handtherapeut in het Isala Handencentrum
te Zwolle, kregen wij toestemming
voor publicatie van hun artikel:
“Laten we er niet omheen
draaien: Instabiliteit van het
DRU-gewricht nader bekeken”.
Dit artikel geeft een overzicht
van de anatomie, pathologie en
de in de literatuur beschreven
behandelmethoden behorende bij
TFCC laesies die instabiliteit van
het DRU-gewricht veroorzaken.
Wybren Prins, keuze-coassistent
in de Isalakliniek, vertaalde voor
ons een artikel uit the Journal of
Bone and Joint Surgery: `What
are the radiological predictors of
functional outcome following
fractures of the distal radius?` In
dit stuk worden de verschillende
meetmethoden onder de loep
gelegd en gekeken of er voorspellers voor de klinische uitkomst
van de functionaliteit bij zitten.
Drs. A. (Auke) Nutma, Senior
Beleidsadviseur Kwaliteit, schreef
voor ons het artikel: De Richtlijn
"Distale Radius Fracturen:
Diagnostiek en Behandeling"
is verschenen! Op basis van de
meest recente literatuur is

getracht richting aan te geven in
de diagnostiek en de keuzes in de
behandeling van deze veel voorkomende fractuur. Het artikel is
een selectie van de belangrijkste
aanbevelingen uit de multidisciplinaire klinische richtlijn.

Op 3 en 4 mei 2011 kwamen
bijna 300 Europese stakeholders
van de gezondheidszorg uit meer
dan 30 landen samen in het
Europees Parlement om er te
spreken over de maatschappelijke
impact van pijn tijdens het sym-

Tot slot willen wij de studenten
en inmiddels gediplomeerde
gipsverbandmeesters van de
LOG:09, hartelijk feliciteren met
het behalen van hun diploma.
Namens de redactie wens ik u
veel leesplezier.
Cor Gersen

Houden we de vinger aan de pols
deze zomer?
Ook in het kader van het thema
nummer kregen wij van Annelotte
van Bommel, Dr. Paul van Minnen
en Dr. Arnold Schuurman toestemming tot publicatie van het
artikel: “Behandeling van artrose
van het carpometacarpale 1
gewricht”. Dit artikel handelt
over de anatomie, de pathologie,
het klinisch beeld en verschillende
behandelingsmogelijkheden van
artrose van het carpometacarpale
1 gewricht, dat zeer beperkend is
voor de handfunctie.
Een kwart eeuw geleden, in
1986, werd in het toenmalige
vakblad het artikel gepubliceerd:
“Behandeling van verbrijzelingsfracturen van de pols met behulp
van bipolaire fixatie met twee
Kirschnerdraden”. Het werd geschreven door J. Gulyas, chirurg
in ziekenhuis de Tjongerschans
in Heerenveen en S. IJbema,
gipsverbandmeester aldaar. Het
leek ons interessant om u te laten
weten hoe in het verleden de
gedisloceerde distale radiusfractuur ook behandeld kon worden.

posium “Societal Impact of Pain”
(SIP 2011.) * Hierdoor werd niet
alleen met succes de aandacht
gevestigd op de noodzaak voor
een betere pijnzorg in Europa,
het leidde ook tot de totstandkoming van een concreet actieplan
dat steunt op 7 belangrijke pijlers
om de maatschappelijke impact
van pijn op Europees niveau
doeltreffend aan te pakken.
Aafke van Daelen, consultant
van Hill and Knowlton schreef
over bovenstaand een artikel dat
wij u niet willen onthouden,
omdat wij u graag op de hoogte
willen houden van de Europese
ontwikkelingen op het gebied
van pijn en de invloed daarvan
op de maatschappij.
In het voorjaar ging Berthe
Verheul, gipsverbandmeester in
het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
te Woerden, naar Ghana voor
ontwikkelingswerk. Zij stuurde
ons haar dagboek om de lezers
deelgenoot te maken van wat zij
heeft beleefd in het ziekenhuis in
Duayaw Nkwanta en in Dawku.
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Wybren Prins

Wat zijn de radiologische voorspellers van
functionaliteit na een distale radiusfractuur?
De fractuur die het vaakst door een orthopedisch/traumatologisch chirurg wordt behandeld is de distale radius
fractuur. Er is een duidelijke associatie met osteoporose en verwacht wordt dat in de toekomst de incidentie zal
stijgen. De meest voorkomende complicatie is mal-union. Bij actieve patiënten zal symptomatische mal-union
een corrigerende osteotomie betekenen.
Over de acceptabele radiologische positie bestaat weinig consensus. In de praktijk is een stand acceptabel wanneer
de functie intact is. Een perfecte anatomische positie is niet altijd haalbaar, echter ook niet altijd nodig voor een
‘acceptabele’ functie. Er bestaan een aantal meetmethoden in de evaluatie van een distale radiusfractuur zoals:
radiushoogte, ulnaire variantie, dorsale/palmaire angulatie, carpale uitlijning en intra-articulaire onregelmatigheden. In dit stuk worden de verschillende meetmethoden onder de loep gelegd en gekeken of er voorspellers voor
de klinische uitkomst van de functionaliteit bij zitten.
Radiologische metingen

Belangrijk bij het beoordelen
van een radiologische foto van
de pols is of de foto, zowel PA
als lateraal goed ingeschoten is.
Daarnaast is de inter-observer
fout een belangrijke factor die
meespeelt in de beoordeling van
röntgenfoto’s.
Radiushoogte: Wordt gemeten
op de PA foto en verwijst naar de
afstand tussen een lijn loodrecht
op het processus styloïdeus radii
en een lijn loodrecht op het
meest distale deel van het ulna
kopje (figuur 1a).
Ulnair variantie: Verticale
afstand, gemeten op de PA
opname, tussen twee rechtstandige lijnen op de lengte as van
de radius (figuur 1b). Dit is een
meting van de radiale lengte,
met nadruk op het effect op het
distale radio-ulnaire gewricht.
Dit moet niet verward worden
met radiushoogte.
Figuur 1a

Radius inclinatie: Tevens
gemeten op de PA opname.
Het betreft de hoek tussen een
lijn loodrecht op de lengte-as
van de radius en een lijn vanaf
het processus styloïdeus radii
en de articulaire mediale rand
van de radius (figuur 2).
Dorsaal/palmair angulatie: Een
hoek, die wordt gemeten op de
laterale opname, tussen een loodlijn op de lengte as van de radius
en een lijn door de meest distale
punten (palmair en dorsaal) van
de radius (figuur 3a en 3b).
Carpale uitlijning: Een gestoorde
uitlijning van de carpalia compenseert voor de deformiteit in
de distale radius en hoeft geen
ligamentaire ruptuur als oorzaak
te hebben. Bij dorsaal of palmairangulatie van de distale radius,
anguleert het os lunatum in
dezelfde richting. De carpalia
reageren hierop met respectievelijk flexie in de distale carpale
Figuur 1b
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Tabel 1
Radiologische positie

Normaalwaarden

Postero-anterieur
Radiushoogte (mm)

11 tot 12

Ulnair variantie (mm)

-2

(8 tot 18)
(-4 tot 2)

Radius inclinatie (mm)

22 tot 23

(13 tot 30)

Step off in het gewricht (mm)

0

0

Lateraal
Dorsaal/palmair angulatie (mm)

11 tot 12

(0 tot 28)

Carpale uitlijning

-

-

Step off in het gewricht (mm)

0

0

rij bij een dorsale deformiteit
of extensie bij een palmaire
deformiteit van het os lunatum
en zonder ligamentaire rupturen.
Om deze gestoorde uitlijning te
meten, worden twee lijnen op de
laterale foto getekend. Eén door
de lengte-as van de radius en één
door de lente-as van het os capitatum. Wanneer de kruising van
de lijnen niet in de carpalia ligt is
er sprake van gestoorde uitlijning
(figuur 4a en 4b).
Figuur 2

Tabel 1 laat normaalwaarden van de
bovengenoemde meetmethoden zien.

Articulaire incongruentie

De relatie tussen de initiële schade
aan het kraakbeen, het effect van
resterende incongruentie van het
gewrichtsoppervlak en de ontwikkeling van degeneratieve veranderingen blijft discutabel.
Verscheidene studies laten series
zien waarbij er radiografisch duidelijk sprake is van degeneratie
Figuur 3a
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van het gewricht, echter dit hoeft
klinisch geen beperkend functieverlies te betekenen. Een kadaverstudie laat zien dat er reeds bij
minimale step-off van 1 mm
sprake is van biomechanische
veranderingen in drukbelasting
op het kraakbeen, wat een verklaring zou kunnen zijn van de
degeneratieve veranderingen die
op de röntgenfoto’s in de followup van patiënten met een radiusfractuur gezien worden.
Metafyseale uitlijning

Radiushoogte:
Standsverandering en impactie
van de distale fragmenten lijdt
tot verkorting van de radius,
wat bevestigd kan worden door
naar de contralaterale zijde te
kijken. De ulna kan als richtpunt fungeren om de mate
van verkorting te bepalen.
Kadaverstudies laten zien dat
verkorting van de radius de
belangrijkste verstorende factor
is van de kinematiek van het
polsgewricht. Verkorting van
meer dan 4 mm is geassocieerd
met evidente pijnlijke pols.
Ulnair variantie: Studies tonen
aan dat een grotere ulnaire
variantie gepaard gaat met toename van ulnaire polsklachten.
Tevens hebben patiënten met
vergrote ulnaire variantie verminderde grijpkracht ten opzichte van de contralaterale zijde.
Radius inclinatie: Er bestaat
een nauwe relatie tussen radiushoogte en radius inclinatie.
Studies laten zien dat er een
relatie bestaat tussen een toeFiguur 3b

name van inclinatie en een verminderde grijpkracht. Tevens
werd er een correlatie gevonden
tussen axiale compressie en degeneratieve afwijkingen in het
radio-carpale gewricht en het
distale radio-ulnaire gewricht.
Dorsaal/palmair angulatie: Er
bestaan tegenstrijdige bewijzen
over de impact van afname van
palmair angulatie op de functionele uitkomst. Eén van de studies
beweert dat er geen bewijs is dat
reductie van de angulatie een
betere functionele uitkomst
heeft, echter anderen beweren
dat afname van de dorsaal angulatie verbetering geeft van de
grijpkracht.
Carpale uitlijning: Zoals eerder
beschreven is dit een secundaire
uitkomstmaat, mits er sprake is
van ligamentair letsel. Gestoorde
uitlijning wordt in studies beschreven als een voorspeller voor
slechte functionele uitkomst.
Geassocieerde distale
ulna fractuur

Processus styloïdeus ulna fracturen komen in 60-70% van
de distale radiusfracturen voor.
De behandeling hiervan is echter
niet geheel duidelijk. In een
retrospectieve studie wordt
geconcludeerd dat een afstand
van meer dan 2 mm een risicofactor is voor instabiliteit van het
distale radio-ulnaire gewricht. Er
bestaan echter ook studies waar
geen significant verschil in functionaliteit aan te tonen is tussen
distale radius fracturen met en
zonder fractuur van de processus
styloïdeus ulna.
Figuur 4a

Tabel 2
Radiologische positie

Aanbevolen limieten

Postero-anterieur
Positieve ulnair variantie (mm)

2

Step off in het gewricht (mm)

2

Lateraal
Verstoorde carpale uitlijning

Bij aanwezigheid reden tot interventie

Dorsaal/palmair angulatie

In neutrale positie

Step off in het gewricht (mm)

2

Tabel 2. Niveaus van radiologische parameters waarbij correctie aanbevolen

is in de actieve patiënt.

krijgen. De waarde van palmaire
en
dorsale angulatie is echter
Enkele series tonen aan dat zowel
onduidelijk.
Enige dorsale angude Frykman als de Mayo classifilatie
kan
geaccepteerd
worden,
catie geen voorspeller is van de
echter
dit
is
afhankelijk
van de
klinische uitkomst van patiënten
carpale
uitlijning.
Aanbevelingen
met een distale radiusfractuur.
ten opzichte van grenzen voor
Een uitzondering is de type C2
behandeling
zijn weergegeven
fractuur volgens de AO classificain
tabel
2.
tie. Hiervan kan gezegd worden
dat deze geassocieerd wordt met
een persisterende flexiebeperking. Vertaling: ‘What are the radiological predictors of functional
outcome following fractures of the
Conclusies
distal
radius?’ J Bone Joint Surg
Over de ‘acceptabele’ radiologi[Br]
2011;93-B:145-50.
sche maatstaven bestaat nog veel
onduidelijkheid. Dit ten gevolge
van het brede spectrum traumamechanismen, verschillende
methodologiën gebruikt door
verscheidene onderzoekers en
de verschillende parameters die
gebruikt worden. Het primaire
doel is een pijnvrije pols die niet
beperkt is in zijn functionaliteit.
De enige consensus die er lijkt te
bestaan over de behandeling van
de distale radiusfractuur is dat
de lengte van de radius na de
repositie binnen 2 mm van zijn
originele lengte moet zijn om een
goede functionele uitkomst te
Classificatie

Figuur 4b

Wybren Prins
(keuze coassistent).
E-mail: w.prins@isala.nl
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Gertjan Kroon, Elske Bonhof-Jansen

Laten we er niet omheen draaien:
Instabiliteit van het DRU-gewricht nader bekeken
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie 2011;1;12-1
Het distaal radioulnair gewricht (DRU) maakt samen met het proximaal radioulnair gewricht en het membrana
interossea het pro- en supineren van de onderarm mogelijk. Het triangulair fibrocartilage complex (TFCC)
speelt een belangrijke rol in de stabilisatie van het DRU-gewricht, waarbij het ligamentum subcruentum in het
bijzonder. Naast de intrinsieke stabilisatoren van het DRU-gewricht zijn er ook extrinsieke stabilisatoren. Dit
artikel geeft een overzicht van de anatomie, pathologie en de in de literatuur beschreven behandelmethoden
behorende bij TFCC laesies die instabiliteit van het DRU-gewricht veroorzaken.
van de ulnakop. Door deze vorm
transleert
de ulna in pronatie
Het distaal radioulnair gewricht
gemiddeld
2.8 mm naar dorsaal
is een bijzonder gewricht gezien
vanuit
neutrale
positie en in
de rotatie die de radius kan maken
supinatie
5.4
mm
naar volair.
om de ulna. Om deze beweging
Het
is
om
die
reden
van belang
mogelijk te maken zijn er meerdat
het
DRU
gewricht
goed
dere structuren die dit gewricht
gestabiliseerd
wordt.
Slechts
stabiliseren. Letsels als gevolg van
20% van de stabiliteit wordt
een val op een uitgestrekte hand
gerealiseerd door de vorm van de
kunnen onder andere leiden tot
gewrichtsvlakken
(Stuart 2000).
laesies van het TFCC. InstabiMeerdere
ligamenten,
een
liteit van het DRU-gewricht
meniscus,
de
peesschede
van de
door een laesie van het TFCC
m.extensor
carpi
ulnaris
(ECU)
komt in de Isala Klinieken regelen de fibrocartilage discus spelen
matig voor en heeft zodoende
een
rol bij de stabilisatie van het
onze bijzondere aandacht.
DRU-gewricht. Er kan een onderverdeling gemaakt worden tussen
Anatomie, biomechanica
en stabiliteit
intrinsieke en extrinsieke stabiliserende structuren (Kleinman
Het DRU-gewricht, het mem2007, Tsai 2009). De intrinsieke
brana interossea (MI) en het
stabilisatoren
worden gevormd
proximale radioulnaire (PRU)
door
de
palmaire
en dorsale
gewricht vormen samen het
radioulnaire
vezels
van het
onderarmcomplex en maken
TFCC.
De
vezels
van
deze ligarotatie in de onderarm mogelijk.
menten
lopen
palmair
en
dorsaal
De bewegingsas van deze rotatie
van
de
radius
naar
het
processus
loopt proximaal door het centrum
van de radiuskop en distaal door styloideus van de ulna. De ligamenten zijn te verdelen in diepe
de basis van het ulnaire styloid
vezels
(het ligamentum subcruen(Kleinman 2007). Bij deze bewetum)
en
oppervlakkige vezels van
ging in het DRU-gewricht draait
het
TFCC.
Deze ligamenten worhet radiale gewrichtsvlak (sigmoïd
den
ook
wel
palmair radioulnair
notch) om de ulnakop. De volleligament
(PRUL)
en dorsaal
dige rotatiemogelijkheid van de
radioulnair
ligament
(DRUL)
onderarm is 150° en ongeveer
genoemd.
De
hoek
waarin
deze
180° in combinatie met de hand.
vezels
verlopen
verschilt
tussen
Het DRU-gewricht is een niet
congruent gewricht waardoor het het oppervlakkige en het ligaminder stabiel is voor palmair en mentum subcruentum respectiedorsaal translatie. De grotere cur- velijk 105° en 56°. Juist het vervatuur van het radiale gewrichts- schil van het verloop en de plaats
van de insertie is van belang voor
vlak maakt het gewricht ondiep
in vergelijking met de convexiteit een goede stabiliserende functie.
Inleiding

8

Afbeelding 1. Gedurende pronatie roteert en transleert de radius naar palmair

om de ulna. De diepe palmaire vezels van het ligamentum subcruentum stabiliseren het DRU, tevens spannen de dorsale oppervlakkige radioulnaire ligamenten.
Met toestemming overgenomen uit het artikel van Kleinman (2007).

Afbeelding 2. Gedurende supinatie roteert en transleert de radius naar dorsaal

om de ulna. De diepe dorsale vezels van het ligamentum subcruentum stabilise-

ren het DRU, tevens spannen de palmaire oppervlakkige radioulnaire ligamenten.

Met toestemming overgenomen uit het artikel van Kleinman (2007).
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In maximale pronatie spannen
de diepe palmaire vezels (ligamentum subcruentum) en de
dorsale oppervlakkige vezels en
stabiliseren de dorsale translatie
van de radius ten opzichte van de
ulna in pronatie (zie afbeelding 1).
Omgekeerd spannen in supinatie
de diepe dorsale vezels (ligamentum subcruentum) en de oppervlakkige palmaire vezels en stabiliseren de palmaire translatie van
de radius ten opzichte van de
ulna. (zie afbeelding 2).
In de eindstand van rotatie heeft
het ligamentum subcruentum
het meest stabiliserende effect.
Het extrinsieke stabiliserende
deel wordt gevormd door de
spanning van de ECU pees, het
semi-rigide 6e extensorcompartiment zelf en het oppervlakkige
en diepe deel van de m.pronator
quadratus en het membrana
interossea. Het DRU-gewricht
wordt door de ECU en de
m.pronator quadratus tevens
dynamisch gestabiliseerd.
Door de verbindingen van deze
spieren met de dorsale en palmaire radioulnaire ligamenten
zijn ze mede verantwoordelijk
voor de stabiliteit. De diepe kop
van de m.pronator quadratus is
een primaire stabilisator van het
DRU en de oppervlakkige kop
is meer een krachtige pronator
(Tsai 2009).
Ook het MI stabiliseert het
DRU-gewricht, het gaat een
dorsale translatie tegen, van de
radius ten opzichte van de ulna,
in alle standen van rotatie van de
onderarm (Watanabe 2005) en
geeft longitudinale stabiliteit
(Hotchkiss 1989). De rol van
deze extrinsieke stabilisatoren
is beperkt vergeleken met de
intrinsieke (Gofton 2004,
Stuart 2000).
Ook het ligamentum ulnolunatum en ulnotriquetrale vullen de
TFCC functie aan. Adams (2005)
geeft aan dat onduidelijk is wat
de bijdrage van deze ligamenten
is op de stabiliteit van het DRU-

gewricht. Het centrale deel van
de discus draagt echter niet bij
aan de stabiliteit van het DRUgewricht.
De krachten die inspelen op de
pols in neutrale positie worden
voor het grootste deel naar de
radius overgedragen en slechts
16 % van de belasting wordt via
de discus naar de ulna voortgeleid. Bij ulnairdeviatie verschuift
de as van belasting meer naar de
fossa lunata waardoor de belasting op de discus toe zal nemen.
Het MI draagt krachten van de
radius over naar de ulna.
De bloedvoorziening van de
periferie van het TFCC wordt
verzorgd door takjes van de art.
interosseous posterior aan de
dorsale zijde en art. interosseous
anterior aan de volaire zijde. De
vezels lopen door de dorsale en
palmaire radioulnaire ligamenten
en doorboren en verzorgen 20%
van het dorsale en het palmaire
TFCC. De discus is avasculair en
wordt van voeding voorzien door
synoviale vloeistof.
Diagnostiek

Anamnestisch beschrijven
patiënten met 1B of 1D laesies
(zie tabel) veelal pijn aan de
ulnaire zijde van de pols vooral
bij power grip en bij ulnair deviatie en/of pronatie, klikken en
pijn bij steunen op de hand of
belasting met dorsaalflexie van
de pols. Ook spierzwakte wordt
genoemd.
Klinisch is onze ervaring dat een
TFCC laesie met instabiliteit
veelal veroorzaakt wordt door
een val, waarbij veelal sprake is
van een geproneerde positie van
de onderarm en een geforceerde
hyperextensie van de pols.
Adams (2005) beschrijft naast
deze factoren als oorzaak een
combinatie van axiale belasting
met distractieletsel van de ulnaire
zijde van de onderarm. Bij deze
beweging komen de ECU en
het ulnocarpale ligament onder
spanning en trekken de ulnakop

Afbeelding 3: anatomie van het TFCC.

Met toestemming overgenomen uit het artikel van Kleinman (2007).

naar dorsaal. Deze dorsale translatie moet door het palmaire deel
van het ligamentum subcruentum voorkómen worden. Een
subluxatie van de ECU kan ontstaan omdat de bodem van het
compartiment verbonden is met
de periferie van het TFCC.
Bij een kleiner deel van de mensen is de oorzaak gelegen in een
geforceerde niet fysiologische
pronatie of supinatie. Daarnaast
worden TFCC laesies gezien bij
distale radiusfracturen, dit is een
niet erkend probleem.
Incidenties tussen 13% en 60%
van TFCC laesie bij distale radiusfracturen wordt beschreven
(Adams 2005). Geissler (1995)
beschrijft in zijn artikel een incidentie van 16% TFCC rupturen
bij distale radiusfracturen, gecombineerd met een ulna styloïdfractuur en een incidentie van 10%
bij een radius fractuur alleen.
Een fractuur aan de basis van
het styloïd is meer voorspellend
voor een TFCC laesie met DRU
instabiliteit.
Bij instabiliteit moet differentiaal
diagnostisch gedacht worden aan
een laesie van het membrana
interosseus, LT- en ulnocarpale
ligament rupturen, midcarpale
instabiliteit en ECU problematiek. Arthrose of arthritis van het
pisotriquetrale complex, discus9

laesies en ulnocarpal abutment
veroorzaken pijn maar geen
instabiliteit.
Op basis van DRU instabiliteit
bij lichamelijk onderzoek wordt
veelal besloten tot aanvullend
onderzoek. De definitieve diagnose wordt door een MRI of
arthroscopie vastgesteld.
Lichamelijk onderzoek

Het TFCC kan niet direct gepalpeerd worden door de overliggende ulna en het 6e extensorcompartiment maar wel deels in
de ulnaire snuffbox in neutraal
stand van de onderarm (LaStayo
2002). Gevoeligheid in deze
regio kan weke delen letsel van
het TFCC of de omliggende
weefsels betekenen. Op basis van
het ongevalsmechanisme zoals
eerder beschreven kan het beoordelen van ECU waardevol zijn.
Over de validiteit van de klinische testen voor het diagnosticeren van instabiliteit van het DRU
gewricht veroorzaakt door een
TFCC letsel is weinig beschreven
in de literatuur. Er is geen eenduidig naamgebruik bij de testen
die de stabiliteit van het DRUgewricht pretenderen te testen
en de wijze van uitvoering van
de testen varieert.(Skirven 1996,
Szabo 2006, Verzeridis 2010,
LaStayo 2002 en Kleinman
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2007).Een betrouwbare test is de
TFCC stresstest die precies is in
het diagnosticeren van pijnlijke
instabiliteit (Kleinman 2007).
Deze test kan onderscheid maken
tussen de palmaire en dorsale
vezels, dit is de reden dat we
deze test hebben uitgeschreven.
A: De onderzoeker zit tegenover
de patiënt, de patiënt heeft de
elleboog gebogen op de tafel met
de hand omhoog. De onderarm
wordt naar volledige supinatie
geroteerd. In deze positie zijn de
dorsale vezels van het lig. subcruentum onder maximale spanning.
De onderzoeker drukt dan de
distale ulna richting de patiënt
terwijl hij de radiocarpale unit
naar zich toe trekt. Hierdoor
komt er een grote fysiologische
belasting op het DRU. Als er
geen laesie is van het lig. subcruentum zal de patiënt geen pijn
ervaren. Als er een ontsteking
is of een relatief klein letsel zal
de onderarm redelijk stabiel zijn
bij het testen, maar de patiënt
ervaart pijn. Als de diepe vezels
niet intact zijn en niet meer aan
de fovea gehecht zijn zal deze
test behalve pijn ook een subtiele
luxatie of een instabiliteit laten
zien, afhankelijk van de grootte
van het letsel. (zie afbeelding 4).
B: Deze beweging test de diepe
palmaire vezels van het lig.subcruentum door een dorsale hoge
fysiologische belasting te geven
op de distale ulna waarbij de
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onderarm in volledige pronatie
is gebracht. De radius wordt
naar de onderzoeker getrokken
en de duim van de onderzoeker
beweegt de ulna naar de patiënt.
Als het diepe palmaire radioulnaire deel van het TFCC geruptureerd of discontinu is zal de
sigmoïd notch verder transleren
dan zijn normale eindgrens en
resulteren in pijnlijke instabiliteit
in volledige pronatie. (zie afbeelding 5).
Bevindingen van pijn, instabiliteit of beide bij bovenstaande
testen moeten altijd vergeleken
worden met de niet-aangedane
zijde.
De test is positief bij optreden
van pijn en instabiliteit (afhankelijk van de mate van letsel van
het ligament). LaStayo (2002)
beschrijft bij de DRU Instability
test dat er met de onderarm in
neutraalstand 5 mm beweging
mogelijk in het DRU. Indien
dat met het testen ook in pronatie of supinatie wordt gevonden
is er sprake van instabiliteit.
Bij ontsteking en relatief kleine
letsels zal de patiënt pijn aangeven maar zal er geen instabiliteit
zijn.
De classificatie van Palmer verdeelt TFCC letsels in twee categorieën: traumatisch en degeneratief (Palmer,1989) met hierin
een onderverdeling van het type
letsel.

Traumatisch letsel ontstaan door
een geïsoleerd trauma, het degeneratieve type ontstaat door repetitieve compressiekrachten bij
krachtig gebruik van de hand. Bij
het merendeel van de patiënten
met een type 1B laesie ontstaat
er een instabiliteit van het DRUgewricht. Bij 1C laesies kan instabiliteit van het DRU-gewricht
voorkomen maar alleen in combinatie met een 1B laesie. Bij type
1D laesies is instabiliteit van het
DRU-gewricht zeldzaam (Adams
2006).
Behandeling
Bij chronische instabiliteit (> 3
maanden) van het DRU-gewricht
ten gevolge van een TFCC letsel
kan er niet voor een conservatieve
behandeling gekozen worden,
aangezien een dergelijk letsel niet
door immobilisatie geneest.
Adams (2005) beschrijft dat bij
een milde instabiliteit een periode
van vier weken bovenarmspalk,
welke de rotatie immobiliseert,
geïndiceerd is samen met ontstekingsremmers. Dit kan vooral bij
mensen met een lager activiteitenniveau effect hebben.
Chirurgische behandeling heeft
tot doel het herstellen van de stabiliteit met submaximale pijnloze
ROM. De chirurgische mogelijkheden bestaan uit het primair
hechten van het ligament of, als
dit niet mogelijk is, een reconstructie ervan. In de literatuur
vinden we diverse mogelijkheden

hiervoor, zowel arthroscopische
als open technieken. Hechten
bij een acuut letsel kan succesvol
zijn tot drie maanden na het letsel. Een ligamentreconstructie is
geïndiceerd indien het TFCC
onherstelbaar beschadigd is maar
de sigmoid notch intact is. Er
zijn diverse chirurgische mogelijkheden voor reconstructies
zoals de Adams-procedure waarbij het DRU-gewricht met behulp
van de m.palmaris longus pees
gestabiliseerd wordt.
Een uitvoerige beschrijving van
de operatieve technieken valt
buiten het doel van dit artikel.
Handtherapie
De literatuur laat diverse benaderingswijzen zien na een reïnsertie
of reconstructie, voor zowel het
immobiliseren als de revalidatie,
zonder dat er onderscheid wordt
gemaakt tussen de beide operaties.
In het algemeen richt de therapie*
zich op oedeem- en littekenbehandeling, immobilisatie door
middel van spalktherapie en het
verbeteren van AROM en later
PROM in alle richtingen en
krachtsopbouw.
Na een reïnsertie of reconstructie
is weefselbescherming noodzakelijk zodat de wondgenezing optimaal kan verlopen. Er zijn in de
literatuur geen eenduidige en
onderbouwde richtlijnen te vinden over het spalktype, de duur
van de immobilisatieperiode als-

Palmer classification for triangular fibrocartilage complex
abnormalities
Class 1 : Traumatic
A : central perforation
B : ulnar avulsion with or without distal ulnar fracture
C : distal avulsion (from carpus)
D : radial avulsion with or without sigmoid notch fracture

Afbeelding 4.

TFCC stress test: dorsale vezels.

Afbeelding 5.

TFCC stress test: palmaire vezels.
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Class 2 : Degenerative (ulnocarpal abutment syndrome)
stage
A : TFCC wear
B : TFCC wear with lunate and/or ulnar chondromalacia
C : TFCC perforation with lunate and/or ulnar chondromalacia
D : TFCC perforation with lunate and/or ulnar chondromalacia
and LT ligament perforation
E : TFCC perforation with lunate and/or ulnar chondromalacia,
LT ligament perforation, and ulnocarpal arthritis
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mede de oefentherapie. Variaties
in de duur van de immobilisatie
van vier tot acht weken worden
beschreven (Adams 2005, Atzei
2008, LaStayo 2002). Atzei (2008)
beschrijft bij arthroscopische reinserties een rotatiebeperking
van vier weken. Adams (2005)
schrijft als immobilisatie bovenarmgips voor, die 45 graden richting de meest stabiele positie (prodan wel supinatie) geroteerd staat
voor vier weken. Vervolgens krijgt
de patiënt onderarmgips voor
twee á drie weken en vervolgens
een afneembare spalk voor vier
weken gecombineerd met oefentherapie. LaStayo (2002) geeft
vier tot acht weken pols en/of
onderarm immobilisatie waarbij
er na acht weken geleidelijke
AROM en PROM oefeningen
worden gedaan. Hierbij wordt
de spalktherapie gecontinueerd
gedurende één á twee maanden;
onduidelijk is welk spalktype er
gebruikt wordt.
In het artikel van Slaughter et al
(2010) met een case study serie
(bewijslevel 4) worden vier spalken beoordeeld ter beperking
van de rotatie van de onderarm.
Hierin worden onder andere de
Sugartong en Muenster spalk
beschreven die zowel de pronatie
als de supinatie moeten beperken.
De Muenster spalk staat flexie en
extensie van de elleboog toe, maar
moet de rotaties voorkomen. Uit
het artikel blijkt dat geen enkele
van de onderzochte spalken de
onderarm volledig immobiliseert
en dus niet effectief is in het voorkómen van rotaties van de onderarm. Belangrijk bij het spalken is
het volledig uitschakelen van de
rotatie van de onderarm, daarom
dient de elleboog ook geïmmobiliseerd te worden. De onderarm
en pols worden in neutraalstand
gezet om zo de minste spanning
op het TFCC en het DRU te
krijgen met de elleboog in 90
graden flexie.
Rekening houdend met de wondgenezing en de biomechanische
componenten met betrekking tot
belasting en spanning op TFCC

en ondersteunende structuren
wordt er een geleidelijke opbouw
van de mobiliteit en kracht
gemaakt. Tijdens het oefenen is
pijn de leidraad. Na het oefenen
moet de pijn direct weer afnemen.
Bij sommige patiënten kan snel
een irritatie dan wel overprikkeling van het operatie gebied ontstaan. In deze gevallen geven we
meer rust en nemen we de tijd
voor het herstel.
Als de mobiliteit geoptimaliseerd
is kan de opbouw van kracht en
(zwaardere) functionele vaardigheden geoefend worden. Hierbij
wordt speciale aandacht besteed
aan het verbeteren van rotaties
en versterken van het spierkorset.
De ECU en m. pronator quadratus geven aanvullende stabiliteit
aan het TFCC en worden daarom
specifiek getraind. Versterkende
oefeningen en activiteiten die het
TFCC onder spanning zetten
worden pas uitgevoerd als het
bewegen nagenoeg pijnloos verloopt (Adams 2005). In andere
artikelen wordt gestart met de
belastingsopbouw tussen 6 en
10 weken post-operatief (Atzei
2008, Cooney 1994, LaStayo
2002, Pitts 2006).
Complicaties die tijdens de revalidatie kunnen voorkomen zijn
een ECU tendinitis of een neuropathie van de dorsale tak van
de n. ulnaris die de revalidatie
kunnen vertragen. Onze ervaring
is dat het herstel van pro- en
supinatie na een reïnsertie dan
wel reconstructie vaak lange tijd
vergt. Gemiddeld moet er drie
tot zes maanden voor de revalidatie worden uitgetrokken.
Soms wordt er door ons gebruik
gemaakt van een mobiliserende
pro- of supinatie spalk als het
herstel van de AROM stagneert
en er een matige bewegingsuitslag is. De spalk geeft een milde
pijnvrije rek naar de eindgrens
van de beperkte rotatie en wordt
drie keer per dag minimaal een
half uur gedragen en bij voorkeur
langdurig, eventueel gedurende
de nacht.

Bij onverklaarbare en persisterende
pijnklachten of instabiliteit wordt
er terug verwezen naar de behandelend arts.
Uitkomsten
De uitkomsten van hersteloperaties van DRU instabiliteit zijn
over het algemeen goed. Er is
geen groot verschil in een open
of arthroscopische operatie.
Adams (2005) beschrijft goede
resultaten van 85% herstel van
kracht en ROM, goed herstel van
stabiliteit en terugkeer naar het
oorspronkelijke werk en sport
zonder beperkingen. Er is echter
geen eenduidigheid over de postoperatieve behandeling.
* Op basis van de specifieke
deskundigheid van handtherapeuten op het gebied van de
onderarm, pols en hand is het
aan te bevelen de patiënten met
vermeende dan wel gediagnostiseerde TFCC problemen door te
verwijzen naar handtherapeuten.
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Behandeling van artrose van het
carpometacarpale 1 gewricht
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie 2011;1;17-21
Artrose van het carpometacarpale (CMC) 1 gewricht is beperkend voor de handfunctie. De diagnose wordt
gesteld middels anamnese, lichamelijk en röntgenologisch onderzoek. Afhankelijk van de mate van degeneratieve
afwijkingen is de artrose in te delen in de stagering volgens Eaton en Littler. De wens van de patiënt, in combinatie
met de röntgenologische afwijkingen, bepaalt het beleid. De voorkeur gaat uit naar een conservatieve behandeling.
Indien deze faalt zijn er verschillende operatieve mogelijkheden. Er bestaat geen consensus over de keuze van
operatieve therapie. De trapeziëctomie met suspensieplastiek wordt het meest uitgevoerd indien een mobiele
duim de voorkeur heeft. Een artrodese komt in aanmerking wanneer stabiliteit belangrijk is.
Inleiding

De duim is cruciaal voor de
handfunctie. De duim kan,
in tegenstelling tot de andere
vingers, bewegen in een drietal
vlakken: flexie en extensie, aden abductie, en oppositie. Door
deze veelzijdigheid aan bewegingsmogelijkheden speelt de
duim een essentiële rol bij de
grove en fijne motoriek van de
hand. Indien de duim beperkt

wordt in de functie, zoals bij
artrose, verliest de hand tot 60%
van haar functie15. De prevalentie
van artrose van de handen neemt
toe met de leeftijd. Boven de 54
jaar werd in een groot Nederlands
onderzoek artrose van één van de
handen in 62% van de deelnemers
gevonden. In 36% bleek het om
artrose van het carpometacarpale
(CMC) 1 gewricht te gaan. Dit
is, na de distale interfalangeale

gewrichten, de meest voorkomende locatie van artrose van
de hand. Vrouwen hebben een
grotere kans op het ontwikkelen
van artrose dan mannen7. Andere
risicofactoren zijn beroep (veel
handwerk), repeterende handenbewegingen, een positieve familie
anamnese, obesitas en roken15.
Artrose van het CMC 1 gewricht
veroorzaakt pijnklachten, bewegingsbeperking en krachtsverlies
van de duim. Door deze klachten
worden patiënten beperkt in hun
dagelijkse bezigheden. De therapie dient gericht te zijn op het
verminderen van de pijnklachten
en het verbeteren van de handfunctie. Er zijn verschillende
therapeutische opties voor behandeling, zowel conservatief
als operatief. In dit overzicht
worden verschillende behandelmethoden voor artrose van het
CMC 1 gewricht beschreven.
Anatomie

De oppervlakte van de basis van
de eerste metacarpaal is gemiddeld 33% groter dan het oppervlak van het trapezium6. Het
ligamentaire kapsel zorgt voor
stabiliteit. Het dorsale ligament
complex is het dikste en sterkste
ligament wat subluxatie voorkómt.
Het beak ligament, ook wel het
anterieure oblique ligament
genoemd, bevindt zich aan de
volaire zijde van het gewricht en
is in mindere mate van belang bij
het voorkómen van subluxatie10.
De combinatie van mobiliteit
en stabiliteit van het gewricht is
12

essentieel voor de bewegingsmogelijkheden van de duim en een
adequate handfunctie.
Pathologie

Bij het vastpakken van een voorwerp van 1 kg tussen duim en
wijsvinger, komt er gemiddeld
12 kg axiale kracht op het CMC
1 gewricht. Indien veel kracht
wordt gezet, kan dit oplopen tot
120 kg4. Doordat de duim veel
krachten moet weerstaan ontstaat er een synovitis van het
gewricht en rekt het beak ligament op. Eerst ontstaat laxiteit
van het ligament waardoor de
kracht zich verplaatst naar een
andere locatie in het gewricht.
Door dit veranderde krachtenpatroon ontstaan er osteofyten
en een vernauwing van de
gewrichtsspleet door kraakbeenschade10. De ontwikkeling van
artrose is geleidelijk progressief 1.
Laxiteit van de ligamenten leidt
tot subluxatie en uiteindelijk tot
een zwanenhalsdeformiteit.
Hierbij is sprake van hyperextensie van het metacarpofalangeale
gewricht door compensatoire
contractie van de musculus
adductor pollicis13.
Klinisch beeld

Patiënten geven pijnklachten aan
de radiale zijde van de duim aan.
Bepaalde bewegingen, zoals het
uitwringen van een vaatdoekje,
geven een exacerbatie van de
pijnklachten. Bij progressie van
de artrose kunnen stijfheid,
krachtsvermindering, instabiliteit
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Figuur 1. Röntgenopname
volgens Bett.

en bewegingsbeperkingen optreden. De DASH (Disabilities of
the Arm, Shoulder and Hand)
vragenlijst en de VAS (Visueel
Analoge Schaal) score kunnen
beide gebruikt worden om de
mate van progressie vast te
stellen23. Bij lichamelijk onderzoek is er vrijwel altijd pijn bij

palpatie van het gewricht. Er kan
sprake zijn van een zwanenhalsdeformiteit en het shoulder sign.
Hierbij is een dorsoradiale zwelling aan de basis van de duim
zichtbaar. De mobiliteit dient
getest te worden, afhankelijk van
het stadium kan instabiliteit of
juist stijfheid worden gevonden3.
Crepitaties en pijn kunnen ontstaan bij de grindtest. Deze test
heeft een hoge positief voorspellende waarde van 90%. Indien
de test negatief is, is echter niet
met zekerheid te zeggen of er
daadwerkelijk geen artrose is17.
Er zijn enkele andere ziektebeelden die soortgelijke klachten
veroorzaken. De Quervain tenosynovitis, het Carpaal Tunnel
Syndroom of een tendinitis van
de flexor carpi radialis (FCR)
moeten worden uitgesloten17.
De diagnose is eenvoudig en
betrouwbaar te stellen door
middel van goede anamnese,
lichamelijk en radiologisch
onderzoek. De mate van degeneratieve verandering wordt vastgesteld met behulp van röntgenonderzoek. Er worden opnames
gemaakt in postero-anterieure
en laterale richting. De opnames
volgens Bett worden gemaakt
om het gehele trapezium zonder
overprojectie van andere metacarpalia vast te leggen en ook het

Scapho-Trapezo-Trapezoïdale
(STT) gewricht te kunnen beoordelen8,9 (zie fig. 1). Eaton en
Littler (1973) hebben een stagering van artrose samengesteld
op basis van de röntgenologische
afwijkingen (zie tabel 1).
De ernst van de klachten correspondeert niet altijd met het
röntgenologische stadium15.
Aanvullend MRI- of CT onderzoek is niet noodzakelijk.
Behandeling

Bij de behandeling van artrose
van het CMC 1 gewricht kan uit
een aantal mogelijkheden gekozen
worden. In de literatuur bestaat
geen consensus over de keuze van
therapie. De voorkeur gaat over
het algemeen in eerste instantie
uit naar een conservatieve behandeling.
Conservatieve
behandeling
Het doel van de conservatieve
behandeling is het voorkómen
van progressie. Naarmate het
Eaton en Littler stadium vordert
is het effect van een conservatieve
behandeling minder groot. In
Eaton en Littler stadium I artrose
heeft 76% van de patiënten baat
bij een conservatieve behandeling21. De conservatieve behandeling bestaat uit rust, adequate

Tabel 1. Röntgenologische stagering van artrose van het carpometacarpale 1 gewricht volgens Eaton & Littler.

pijnstilling en oefentherapie om
musculatuur te versterken en
daardoor de stabiliteit te verbeteren. Een handtherapeut kan
advies geven over aanpassingen
in het dagelijks leven. Rust kan
verkregen worden door de duim
te immobiliseren met een afneembare spalk. Er zijn diverse soorten
spalken die bij langdurig gebruik
de pijnklachten verminderen19.
Aanbevolen wordt om patiënten
zes maanden te behandelen met
een spalk. Anti-inflammatoire
pijnstillers (NSAID’s) kunnen
effectief zijn in het verlagen van
de pijnklachten. Het gebruik van
intra-articulaire injecties wordt
niet aanbevolen. Een injectie met
corticosteroïden geeft op korte
termijn verbetering, maar de
pijnklachten recidiveren vrijwel
altijd16. Corticosteroïden hebben
als nadeel dat er een kans bestaat
op het verder verzwakken van het
gewrichtskapsel. Bovendien kunnen dergelijke injecties verstoring
van bloedglucosewaarden geven bij
patiënten met Diabetes Mellitus.
Een intra-articulaire injectie met
hyaluronzuur, een polymeer met
visco-elastische eigenschappen, is
bewezen effectief bij artrose van
de knie. Bij artrose van het CMC
1 gewricht geeft het verlichting
van de pijnklachten en een toename van kracht op langere termijn12. Wel dient opgemerkt te
worden dat injectie met een
placebo, net als injectie met corticosteroïden of hyaluronzuur,
kortdurend verbetering van de
klachten geeft14.
Operatieve behandeling bij
vroeg stadium artrose
De indicatie voor operatief ingrijpen is mede afhankelijk van
de hevigheid van de klachten en
de beperkingen die een patiënt
in het dagelijks leven ondervindt.
Daarnaast is het niet afdoende
helpen van een conservatieve
behandeling na zes maanden een
mogelijke reden tot operatieve
behandeling. Er is niet één operatie bewezen superieur boven
>>
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Figuur 2. Sardellenplastiek: partiële
trapeziëctomie met peesinterpositie.

Figuur 3. Siliconenprothese
met siliconovitis.

Figuur 4. Partiële trapeziëctomie
met Pyrodisc.

Figuur 5. Artrodese met plaat
en schroeven.

een ander. Alle behandelingen
geven eenzelfde resultaat na
één jaar, en de complicaties per
behandeling zijn wisselend24.
Van de operatief behandelde
patiënten is 90% tevreden over
de verrichte ingreep6. De keuze
van operatie is tevens afhankelijk
van het röntgenologische stadium.
Per stadium zijn er verschillende
operatieve mogelijkheden (zie
tabel 2). Met de individuele
patiënt kan worden overlegd
welke wensen er zijn voor wat
betreft stabiliteit of mobiliteit.
Veelal zijn deze afhankelijk van
hobby’s of arbeidswerkzaamheden.

Bij instabiliteitklachten van de
duim, zonder röntgenologische
degeneratieve afwijkingen, is een
ligamentreconstructie mogelijk
waarbij het beak ligament wordt
verstevigd met behulp van de helft
van de FCR. De FCR wordt door
een geboorde tunnel in de eerste
metacarpaal geleid en vervolgens
gefixeerd. Hierdoor wordt de
functie van een stevig beak ligament verkregen9. Deze techniek
geeft in 90% een verbetering van
de pijnklachten, met behoud van
mobiliteit en kracht11. Een patiënt
komt in aanmerking voor een
extensie-osteotomie indien er

sprake is van Eaton en Littler
stadium I of een beginnend stadium II. Het contactoppervlak
tussen de basis van de eerste
metacarpaal en het os trapezium
wordt hierbij meer naar dorsaal
verplaatst. 90% van de patiënten
is tevreden na de operatie, er
wordt een goede mobiliteit, een
redelijke kracht en een adequate
verlichting van de pijnklachten
verkregen18.

zichtbaar zijn bij röntgenonderzoek, bestaat de behandeling uit
het excideren of fuseren van de
gedestrueerde gewrichtsoppervlakken. Bij een normaal STT
gewricht kan worden volstaan
met een partiële trapeziëctomie
met peesinterpositie. Het voordeel van een partiële trapeziëctomie is dat er minder risico is
op verkorting van de duim door
proximale migratie van de eerste
metacarpaal. Bij deze techniek,
ook wel hemi-trapeziëctomie
genoemd, wordt de holte die
ontstaan is opgevuld met een
pees. Pezen die hiervoor gebruikt
worden zijn (een deel van) de
palmaris longus, de FCR, de
abductor pollicis longus (APL)
en de extensor carpi radialis
longus (ECRL). Wij geven de
voorkeur aan een interpositie
middels de palmaris longus.
De pees kan gebruikt worden als
vrij transplantaat, of vast aan de
insertie waarbij het proximale
deel wordt opgerold3. Wanneer
het transplantaat wordt opgerold
als een ansjovis wordt dit ook wel
de Sardellenplastiek genoemd23
>>

Operatieve behandeling bij
gevorderde artrose
Indien er wel degeneratieve afwijkingen van het CMC 1 gewricht

Tabel 2. Operatieve mogelijkheden weergegeven per radiologische stagering van Eaton & Littler.
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Figuur 6. Status na trapeziëctomie zonder reconstructie. Er heeft proximale
migratie van de eerste metacarpaal plaatsgevonden.

Figuur 7. Status na trapeziëctomie met suspensieplastiek volgens Weilby.
De eerste metacarpaal is toch ingezakt.

(zie fig. 2). Het belangrijkste doel
van de interpositieplastiek is het
waarborgen van behoud van duimlengte.Tevens kan een prothese
geplaatst worden na het partieel
excideren van de gewrichtsoppervlakten. Er zijn de afgelopen jaren
veel verschillende prothesen ontworpen. De siliconenprothese geeft
veel complicaties als synovitis
(zie fig. 3) en het risico op loslating22. Het gebruik van siliconenprotheses is daarom obsoleet.
De prothese van La Caffinière,
de New Grip prothese en de
Pyrodisc prothese worden het
meest gebruikt op dit moment.
De Pyrodisc, gemaakt van pyrocarbon (kunststof ) wordt sinds
2005 in Nederland toegepast en
geeft tot dusverre goede resultaten met betrekking tot kracht en
mobiliteit23 (zie fig. 4). Een prothese is vooral geschikt voor de
oudere patiënt bij wie snel herstel
en minimale revalidatie wenselijk
is24. In de toekomst zullen prothesen mogelijk veelbelovende
resultaten geven, momenteel is
echter onduidelijk wat de functie
en kracht van de duim op lange

een hematoom gevormd. Het is
een relatief simpele ingreep waarbij weinig complicaties optreden.
Door het lagere complicatierisico
in combinatie met een goede
mobiliteit zou deze techniek de
voorkeur moeten hebben25. Er
bestaat bij een trapeziëctomie
echter kans op verkorting van de
duim door proximale migratie van
de eerste metacarpaal (zie fig. 6).
Deze migratie kan op lange termijn voor nieuwe degeneratieve
afwijkingen zorgen en voor een
afname van de kracht en stabiliteit. Vanwege deze risico’s kan er
gekozen worden om een suspensieplastiek te verrichten in combinatie met een peesinterpositie.
Het trapezium wordt verwijderd
en vervolgens vindt er een ophangplastiek van de eerste metacarpaal
door middel van een pees plaats.
Het resterende deel van de pees
wordt als interponaat geplaatst
in de achtergebleven ruimte na
de trapeziëctomie. De suspensieplastiek kan verricht worden door
middel van de techniek van Burton
en Pellegrini (1986), Weilby (1988)
en volgens een gemodificeerde

termijn zijn. Ook is er de mogelijkheid tot het verrichten van
een CMC 1 artrodese. Het os
trapezium wordt bij een artrodese met de eerste metacarpaal
gefuseerd. Het gewricht wordt
gefixeerd met een plaat en schroeven20 (zie fig. 5). Een artrodese
geeft een krachtige en stabiele
duim. Om deze reden kan het
worden overwogen bij (jongere)
patiënten die zwaar handwerk
verrichten. Het nadeel van deze
techniek is dat de mobiliteit
afneemt. Er is een risico van
8-21% dat er non-union plaatsvindt25.
Operatieve behandeling bij
CMC 1 en STT artrose
Indien er zowel degeneratieve
afwijkingen van het CMC 1 gewricht als van het STT gewricht
zichtbaar zijn, moet een totale
trapeziëctomie verricht worden.
Voor een trapeziëctomie zonder
verdere reconstructie komt een
oudere patiënt in aanmerking,
die geen zwaar handwerk hoeft te
verrichten. In de achtergebleven
holte na een trapeziëctomie wordt
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vorm van Eaton en Littler (1973).
Pijnklachten verbeteren tot 90%.
Er is een betere grijpfunctie en
meer kracht25. Toch bestaat ook
bij de Weilbytechniek het risico
op proximale migratie van de
eerste metacarpaal (zie fig. 7).
Momenteel is de trapeziëctomie
met suspensieplastiek en peesinterpositie een veel gebruikte
techniek. Deze ingreep heeft wel
een verhoogde kans op complicaties zoals persisterende pijnklachten, littekengevoeligheid en
peesrupturen25,26. Dit zijn echter
complicaties die wij zelden zien.
Hoewel het herstel langer duurt
bij een trapeziëctomie met suspensieplastiek en peesinterpositie, zijn de effecten op lange termijn mogelijk beter. Proximale
migratie van de eerste metacarpaal wordt namelijk voorkómen
door middel van de getunnelde
pees en er is tevens een opvulling
van de achtergebleven holte na
de trapeziëctomie.
>>
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migratie van de eerste metacarpaal en de peesinterpositie dient
Persisterende pijnklachten worals opvulling na de trapeziëctoden onder andere veroorzaakt
mie.
Deze techniek geeft een
door littekenhypertrofie, zenuwduim, met enige stabiliof
een
Complex
mobiele
beschadiging
teit. Indien de nadruk meer ligt
Regionaal Pijn Syndroom. Er is
een mogelijkheid dat de aanhou- op het verkrijgen van een stabiele
duim heeft een artrodese de voordende pijnklachten veroorzaakt
worden door degeneratieve afwij- keur. De geschiktheid van een
prothese als behandeling van
kingen of irritatie van eventueel
artrose van het CMC 1 gewricht
geplaatst allogeen materiaal. Bij
een peesinterpositie of ligament- is nog onduidelijk.
reconstructie is er de mogelijkLiteratuur
heid tot de vorming van adhesies
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Uit de ‘Oude Doos’.
Behandeling van verbrijzelingsfracturen van de pols met behulp van bipolaire fixatie
met twee Kirschnerdraden
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Een kwart eeuw geleden, in 1986, werd in het toenmalige vakblad het artikel gepubliceerd: ‘Behandeling
van verbrijzelingsfracturen van de pols met behulp van bipolaire fixatie met twee Kirschnerdraden’.
Het werd geschreven door J. Gulyas, chirurg in ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen en S. IJbema,
gipsverbandmeester aldaar. Het leek ons interessant om u te laten weten hoe in het verleden de gedisloceerde
distale radiusfractuur ook behandeld kon worden.
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Van de opleidingscommissie
CZO nieuws

Het theoriedeel van het nieuwe format ½ van de
czo-erkenningsaanvraag is eindelijk goedgekeurd
door het CZO. Dit betekend dat de eerste ziekenhuizen die het nieuwe format hebben gebruikt
nu een erkenning hebben gekregen. Het aantal
erkende gipskamers ligt nu rond de 40.
Arjan Oet, die namens de VGN zitting had in
de gipscommissie van het CZO heeft helaas zijn
functie om persoonlijke redenen neergelegd.
Namens het bestuur en de leden van de VGN
wil ik Arjan bedanken voor zijn gedreven inbreng
en grote inzet in de commissie de afgelopen
jaren. Bij deze wil ik een oproep doen voor
kandidaten om Arjan op te volgen. Hoewel het
niet de meest aantrekkelijke activiteit is van de
VGN is het wel erg van belang voor de toekomst
van het vak. Belangstellende kunnen contact
opnemen met het secretariaat van de VGN.
LOG

Op 18 mei jongstleden heeft de eerste bijeenkomst van de kwaliteitscommissie van de LOG

plaatsgevonden. De eerste bijeenkomst had een
wat aftastend karakter waarin met name de werkwijze en de bevoegdheden van de commissie duidelijk werden gemaakt. Inhoudelijk onderwerpen
met betrekking tot de inhoud van de opleiding
komen voor de volgende vergadering op de agenda.
De commissieleden zullen elk een prioriteitenlijst
met betrekking tot onderwerpen indienen aan
de hand waarvan de agenda wordt samengesteld.
In principe zijn alle onderwerpen bespreekbaar.
23 maart heeft de diplomering plaatsgevonden
van de LOG 2009 groep. Wij kunnen 20 nieuwe
collega`s verwelkomen binnen het vak. De verwachting is dat er in juni nog een aantal studenten zullen afstuderen uit de bezemgroep.
De opleidingscommissie zal dit jaar een Its`
learning cursus geven met als doelgroep de werkbegeleider en de cursist gezamenlijk. Er zal nog
nader worden gecommuniceerd over de data
waarop de cursus wordt gegeven, maar de
bedoeling is dat deze voor de aanvang van de
opleiding plaatsvinden.

Secretariaat VGN
Waterhoen 32
1517 HB Spanbroek
Telefoon werk: 0229-208259
Website VGN: www.vgned.nl
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
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Dhr. J. Ruhe, voorzitter (dagelijks
en algemeen bestuur) en Unie Z&W,
Mevr. M.C.A. Roeterink, secretaris
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Dhr. M. van Griethuysen,
penningmeester en vice-voorzitter
(dagelijks en algemeen bestuur),
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Verslag van de algemene ledenvergadering op 9 april 2011
De voorjaarsvergadering werd ook daadwerkelijk op een prachtige
voorjaarsdag gehouden. Met de aanmelding van 158 leden en het
prachtige congrescentrum van hotel de Cantharel moest het wel een
geslaagde dag worden. De dag begon om 10.00 uur met de algemene
ledenvergadering. De vaste onderwerpen kwamen voorbij en de
positieve sfeer gaf veel mogelijkheden voor constructief vergaderen.
Naast de vaste onderwerpen gaf de toekomstvisie die het bestuur had
geformuleerd alvast een aanzet voor het middagprogramma. In deze
visie waren de kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden zijn
belangrijk voor de VGN. Belangrijk is dat het gedragen wordt door
de leden, dat het laagdrempelig, toekomstgericht, ambitieus en
servicegericht is.

De Visie is:
Het ontwikkelen, borgen en bewaken van de autonome positie van
het gipsverbandmeesterschap en het faciliteren van de competentieontwikkeling van haar beoefenaars.
De Missie is dat:
1. In 2015 het gipsverbandmeesterschap een autonome positie
heeft verworven in de behandeling van letsels aan het steun en
bewegingsapparaat.
2. De werkomgeving van haar beoefenaars volgens de V.G.N.
normen getoetst en erkend is.
3. De beoefenaars zich in hun continue competentieontwikkeling
gesteund weten door de beroepsvereniging.
De vergadering werd afgesloten met het uitreiken van de speld aan
de nieuwe collega’s, die in maart de opleiding tot gipsverbandmeester
met goed gevolg hebben afgesloten. De beroepsgroep is 18 collega’s
rijker geworden.
Nu ‘91
Tijdens de vergadering hadden de leden ingestemd met aansluiting
bij NU ’91. Rolf de Wilde (CAO onderhandelaar NU’91) was uitgenodigd om na de vergadering te vertellen wat NU ’91 is en wat ze
doen.
NU’91 vertegenwoordigt 25.000 gezondheidszorgers en bestaat uit
individuele leden en beroepsorganisaties. Ze behartigt de beroepsinhoudelijke en arbeidsvoorwaardelijke belangen van haar leden.
Collectieve vertegenwoordiging aan CAO-tafels en in instellingen bij
sociale plannen, individuele belangenbehartiging, juridische (rechts)
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bijstand, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en internationale lidmaatschappen zijn een aantal punten hoe NU’91 de belangen behartigt
voor haar leden.
De invloed van de leden is ook van belang, dit kan door deel te nemen
in de ledenraad, elke beroepsgroep kan hierin plaatsnemen en via CAO
klankbordgroepen waar ieder lid aan kan deelnemen. Door middel
van de website en het vakblad Zorg anno Nu blijft u geïnformeerd.
NU’91 biedt ook scholing en cursussen aan, rechtsbijstand en korting
op verzekeringen, vakbladen etc. Ook is het mogelijk om een duolidmaatschap af te sluiten voor € 6.50 per maand.
Na deze vergadering kon iedereen genieten van een heerlijke lunch en
het fantastische weer. De bedrijven die aanwezig waren zich mochten
zich verheugen in een enorme belangstelling.
Het thema van de dag was ‘toekomst van de zorg, toekomst van ons
vakmanschap’.
Met de inleiding en presentatie van de kernwaarden en toekomstvisie
kreeg het thema in het middagprogramma meer vorm. Wil Bosch,
directeur van WBzorg, begon met zijn presentatie ‘de geschiedenis
herhaalt zich, maar de toekomst is niet zeker’.
Toename van marktwerking
Onzekerheid over de toekomst van de gezondheidszorg, maar de
zekerheid dat de toekomst er anders uit zal zien dan het actuele beeld
vormde de rode draad van de presentatie. Verzakelijking en de toename
van marktwerking is een brede trend. Verzakelijking van de zorg is
het proces van herregulering waarin zorgaanbieders meer met elkaar
in concurrentie worden gebracht door de budgetbekostiging te vervangen door prestatiebekostiging en waarbij zorgverzekeraars selectief
contracteren met aanbieders, ook wel aangeduid als gereguleerde
marktwerking.
Ondanks dat het grootste deel van de kosten via de zorgverzekeraars
gaat is de invloed van de overheid nog steeds erg groot. De overheid
ziet toe op de betaalbaarheid van de zorg. Daarbij wordt steeds gestreefd
naar het beste besturingsmodel. Het is de verantwoordelijkheid van
de overheid om de budgettaire kaders en spelregels te bepalen.
Ondanks dit kenmerkt de gezondheidszorg zich door het privaatrechtelijk karakter van de belangrijkste actoren in het zorgsysteem,
de patiënt, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.
Basisverzekering
Met de komst van een basisverzekering voor iedereen is de toegankelijkheid tot zorg verbeterd omdat zorgverzekeraars een acceptatieplicht hadden. De periode daarna werden de eerste stappen gezet naar
een systeem van prestatie bekostiging en onderlinge concurrentie.
Met de komst van de DBC’s wil de overheid marktwerking in de
zorg faciliteren, met als doel dat nu 65 tot 70% van de ziekenhuiszorg vrij onderhandelbaar is.
Dot
De laatste jaren werd duidelijk dat door het creëren van 40.000
DBC’s het een onoverzichtelijk geheel is geworden. DOT zal hierin
verandering in moeten gaan brengen. Het plan “DBC’s op weg naar
Transparantie” (DOT) beschrijft in feite de tweede generatie van de
DBC-systematiek. Een van de belangrijke aspecten van het plan
DOT is de ontwikkeling van een nieuwe zorgproductstructuur, of
de wijze waarop diagnoses en behandelingen worden vertaald in zorgproducten.

ZBC’s
Naast deze ontwikkelingen groeit het aantal ZBC’s (zelfstandige
behandel centra) snel. Deze ZBC’s breken in op de zorgconsumptiemarkt en de zorginkoopmarkt en veranderen de regels van het spel
door beter en meer ondernemerschap te laten zien.
De ZBC’s richten zich vaak op een specialisme bv orthopedie. Het
zijn centra die mogelijkheden bieden voor de gipsverbandmeester om
zich te profileren in het ontwikkelen van autonomie. Waarom je niet
als ZZPer aanbieden? Kan dit? Waarom zou je je blijven binden aan
een ziekenhuis. Voor spoedeisende zorg maken zorgverzekeraars liever
afspraken met grote topklinische ziekenhuizen. Nu ook de overheid
heeft gesteld dat de aanrijtijd 45 minuten moet zijn voor de ambulance zal dit zeker consequenties hebben. In de grote steden zullen in
de toekomst zeker SEH’s verdwijnen. Dit heeft zeker gevolgen voor
de bezetting van gipskamers.
Discussie opdracht
Na de presentatie kregen de aanwezigen een discussie opdracht mee.
De vraag was wat doe je als de SEH in jouw ziekenhuis verdwijnt?
De discussie werd gevoerd met de aanwezige bedrijven en later
gepresenteerd aan de zaal.
Conclusie was dat men erg voorzichtig is en niet gelooft dat men niet
meer nodig is binnen het eigen ziekenhuis. Het vak sterk te profileren
en dat profiel uit dragen naar degenen die de omstandigheden creëren
waaronder men het werk doet en die de bekostiging daarvan regelen,
zoals raad van bestuur, zorgverzekeraars en beleidsmakers.
Go with the flow
Het was duidelijk dat er voor de toekomst veel mogelijkheden liggen
maar ook veel onzekerheden. Wat zeker is dat we mee moeten in de
‘range of change’. Achterover leunen en denken we zien wel wat er
komt levert niets op. We moeten de uitdaging aan gaan en het prachtige
vak van gipsverbandmeester mee laten gaan in de tijd van verandering
en vooral van verbetering. Maar professionaliteit vraagt om actie,
discussie met collega’s en gezamenlijk afspraken maken over toetsing.
Al met al nog veel te doen maar de VGN gaat deze uitdaging aan!
Nadat de voorzitter met een woord van dank aan Wil Bosch en aan
alle deelnemers het middagprogramma afsloot was er nog gelegenheid
voor een aperitief en een diner.
Een extra woord van dank gaat uit naar alle bedrijven die deze dag
mogelijk hebben gemaakt.
Helmie Cornelissen, Bestuurslid ledenactiviteiten,
wgcornelissen@home.nl
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Auke Nutma

De Richtlijn ‘Distale Radius Fracturen:
Diagnostiek en Behandeling’ is verschenen!
Recent hebben alle wetenschappelijke Verenigingen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van
de distale radius fractuur hun goedkeuring gegeven aan de richtlijnen. Hiermee is er een multidisciplinaire
richtlijn van de distale radius fractuur, welke onder leiding van prof.dr. P.R.G. Brink uit Maastricht in de
afgelopen 2 jaar is ontwikkeld, officieel geworden. Aan de hand van 12 uitgangsvragen is, op basis van de meest
recente literatuur, getracht richting aan te geven in de diagnostiek en de keuzes in de behandeling van deze veel
voorkomende fractuur. Onderstaande is een selectie van de belangrijkste aanbevelingen uit de multidisciplinaire
klinische richtlijn ‘Distale radius fracturen: diagnostiek en behandeling’.
De richtlijn beperkt zich tot
acute distale radius fracturen.
Deze richtlijn is tot stand gekomen met de evidence-based
richtlijnontwikkeling (EBRO)
methodiek. In deze samenvatting
ontbreken het wetenschappelijk
bewijs en de overwegingen die
tot de aanbevelingen geleid hebben. Lezers van deze samenvatting worden voor deze informatie en de overige aanbevelingen
verwezen naar de toelichting
hieronder en de volledige richtlijntekst. Deze richtlijn is als
PDF te downloaden van de
site van de NVVH:
(http://nvvh.artsennet.nl/Kwali
teit/richtlijnen/Bestaande-richt
lijnen.htm). Deze samenvatting
van aanbevelingen staat niet op
zichzelf. Bij medische besluitvorming dient altijd rekening te
worden gehouden met de locale
voorzieningen, omstandigheden
en voorkeuren van de patiënt.
Behandeling en procedures met
betrekking tot de individuele
patiënt berusten op wederzijdse
communicatie tussen patiënt,
arts en andere zorgverleners.
Diagnostiek

Welke foto’s zijn geïndiceerd en
wat is de plaats van een CT scan
bij een distale radius fractuur?
● De werkgroep is van mening
dat met betrekking tot fractuuren dislocatiediagnostiek de
traumaserie tenminste een PA,
een zuiver laterale röntgenopname en eventueel een laterale
radiocarpale opname dient te
bevatten met een gerichte vraagstelling.

De werkgroep adviseert om
na eenmalige repositie de CT
scan te reserveren voor intraarticulaire fracturen of indien
er twijfel is over het wel of niet
intra-articulair verlopen van de
fractuur, waarbij een operatieindicatie wordt overwogen of
reeds gesteld is.
Toelichting:
Bij verdenking op een intra-articulaire fractuur van de distale radius
heeft het zin om een extra laterale
röntgenopname te maken, de laterale radiocarpale opname, om inzicht te verschaffen over mogelijke
fragmentverplaatsing in het gebied
van de fossa lunatum (zie figuur 1).
Een alternatief voor de laterale
radiocarpale opname is het laagdrempelig gebruik van de CT scan
die voor preoperatieve planning
van intra-articulaire fracturen
wordt geadviseerd.
●

Welke classificatie van distale
radius fracturen bij volwassenen
levert het beste advies voor de
behandeling?
● De werkgroep raadt aan gebruik te maken van één van de
bestaande classificatiesystemen

●

omwille van wetenschappelijk
onderzoek. De voorkeur gaat
op dit moment uit naar de AO
classificatie (beperkt tot de drie
hoofdgroepen). Voor gebruik
in de dagelijkse praktijk zijn
classificatiesystemen nog niet
geschikt.
De werkgroep beveelt onderzoek aan naar een classificatiesysteem dat richting geeft aan
beleid en prognose.

Conservatieve behandeling

Primaire behandeling van
gedisloceerde distale radius
fracturen bij volwassenen.
Wanneer reponeren en hoe?
● De werkgroep adviseert bij
gedisloceerde fracturen bij
volwassenen, altijd eerst een
gesloten repositie uit te voeren
bij weke delen spanning, sterke
verkorting en angulatie, met
behulp van infiltratieanesthesie
in het fractuurhematoom.
● De werkgroep adviseert voor
de wijze waarop de repositie
moet plaatsvinden de techniek
te gebruiken waarmee men
vertrouwd is en waarmee men
ervaring heeft opgedaan.

Toelichting:
Verplaatste fracturen van de distale
radius worden in principe eenmalig
gereponeerd met een vorm van
anesthesie, tenzij omwille van
patiëntgerelateerde factoren (bijvoorbeeld biologische leeftijd,
psychische conditie) de standsafwijking kan worden geaccepteerd.
Na repositie kan, op grond van
nieuwe röntgenfoto’s, de stand
en de stabiliteit van de repositie
worden beoordeeld. Is de stand
na repositie goed (< 10 graden
kanteling in elke richting, < 5 mm
verkorting van de radius ten
opzichte van de ulna, < 2 mm
onderlinge verplaatsing van intraarticulair gelegen fragmenten),
dan wordt als regel conservatieve
behandeling aanbevolen.
Welke vorm en duur van immobilisatie heeft bij conservatieve
behandeling van distale radius
fracturen de voorkeur?
● Voor niet-gedisloceerde distale
radiusfracturen wordt aanbevolen niet langer dan nodig te
immobiliseren (1-3 weken).
Een brace of zwachtel kan
hierbij voldoende zijn.
>>

Figuur 1. Projectierichting derde foto van de pols. De laterale radiocarpale opname toont het fossa lunatum van de
distale radius zonder de overprojectie van het styloid van de radius.
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Voor gedisloceerde distale radiusfracturen wordt geadviseerd
niet langer dan 4-5 weken te
immobiliseren met een rigide
(gips)immobilisatie van de
onderarm.
Toelichting:
Uit ervaringen met uitgestelde
operaties aan de pols blijkt dat de
fractuur na 4 weken voldoende
vast zit om het gips te kunnen
verwijderen.

●

Chirurgische behandeling

Wanneer is er een indicatie voor
aanvullende fixatie?
● Gedisloceerde fracturen die
na repositie geen acceptabele
stand opleveren, worden bij
patiënten jonger dan 65 jaar
bij voorkeur operatief behandeld, tenzij er patiëntgerelateerde factoren aanwezig zijn
die als contra-indicatie kunnen
gelden.
● Instabiele distale radius fracturen bij patiënten ouder dan
65 jaar dienen op individuele
basis beoordeeld te worden,
omdat een betere stand niet
altijd een beter herstel van de
functie betekent. Enige terughoudendheid voor operatief
herstel is gerechtvaardigd.
Toelichting:
Tussentijdse röntgencontrole moet
plaatsvinden bij als instabiel
geduide fracturen (> 20 graden
initiële kanteling, 1 cm fragmentverplaatsing, initiële verkorting >
5mm, > 50% comminutie dorsale
cortex en elke comminutie volaire
cortex) om bijstelling van de behandeling te kunnen overwegen.
Mocht de stand van de fractuur
niet voldoen aan deze criteria
(zie boven) en er geen patiëntgerelateerde reden zijn om een conservatief beleid te continueren, dan
is er, vooral bij patiënten onder de
55-75 jaar, een goede indicatie om
de stand te verbeteren door middel
van een operatie.
Welke fixatietechniek verdient
de voorkeur als men besluit tot
operatie?
● De werkgroep heeft een lichte
voorkeur voor open repositie

en interne fixatie door een
plaatosteosynthese bij gedisloceerde intra-articulaire fracturen van de distale radius.
● Een externe fixateur, al dan
niet in combinatie met Kdraden, is een goed alternatief
mits er een goede initiële repositie kan worden bereikt.
Toelichting:
De keuze voor het soort operatie
hangt af van het type fractuur, de
mogelijkheid om intra-articulaire
fragmenten gesloten (of percutaan)
te reponeren en de ervaring van de
operateur. Als een goed resultaat
wordt behaald na repositie en fixatie, zal het uiteindelijk functionele
resultaat op termijn niet verschillen. Elke techniek heeft zijn vooren nadelen. Plaatfixatie kent als
voordeel een kortere periode van
ongemak en het heeft de potentie
om een beter functioneel eindresultaat te bereiken, mits correct
uitgevoerd.
Moet een avulsiefractuur van
het styloïd van de ulna bij een
distale radius fractuur behandeld worden in de acute fase?
● Primaire fixatie van een begeleidende fractuur van de processus styloideus ulnae bij een
fractuur van de distale radius
wordt niet aanbevolen.

door iemand met ervaring met
deze techniek, waarbij de vooren nadelen zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Nazorg

Heeft fysiotherapie in de nabehandeling van distale radius
fracturen bij volwassenen meerwaarde?
● Fysiotherapie wordt niet standaard aanbevolen na een distale radius fractuur bij volwassenen, indien de patiënt goede
aanwijzingen en informatie ten
aanzien van revalidatie van de
behandelend arts krijgt.
Toelichting:
Fysiotherapie heeft een ondersteunende functie bij de begeleiding
van de patiënten en dient gereserveerd te worden voor patiënten
waarbij problemen te verwachten
zijn. Goede informatie over de
duur van het herstel wordt als zeer
belangrijk ervaren door patiënten.
Uitleg bij het oefenen na gips en/of
operatie wordt bijzonder op prijs
gesteld. Als de primaire behandelaar onvoldoende in staat is deze
informatie te verstrekken, wordt
inzet van een fysiotherapeut
(omwille van de aanvullende
informatie over oefenen en tijdsbeslag) op prijs gesteld.
Kinderen

Is er een indicatie om botdefecten primair op te vullen?
● Bij het gebruik van de meeste
moderne hoekstabiele platen
wordt adjuvant gebruik van
botgrafts of botvervangers, ter
voorkoming van standsverlies,
niet aanbevolen.
● De behandeling met alleen
botvullers heeft niet de voorkeur van de werkgroep.
Is er een indicatie voor artroscopie bij de verse fractuur?
● Arthroscopie wordt vooralsnog
niet aanbevolen als standaard
voor de operatieve behandeling
van fracturen van de distale
radius.
● Arthroscopie kan zinvol zijn bij
geselecteerde intra-articulaire
fracturen indien uitgevoerd

Welke standsafwijking kan bij
kinderen met een distale radius
fractuur geaccepteerd worden?
● De werkgroep adviseert ouders
te betrekken in de besluitvorming en ze uit te leggen wat
een acceptabele standsafwijking is en waarom.
● Bij een epifysairschijf fractuur
met dislocatie van meer dan
1 week oud is te overwegen
de stand te accepteren, vanwege kans op schade aan de
groeischijf door krachtige
manipulatie.
Toelichting:
Fracturen bij kinderen worden in
principe conservatief behandeld,
waarbij men laagdrempelig moet
zijn om de repositie in narcose uit
te voeren. In die gevallen wordt,
bij verdenking op instabiliteit,
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een percutane K-draad fixatie
geadviseerd, hoewel de literatuur
hierover niet eenduidig is. Bij epifyse fracturen van het type Salter
Harris 2 wordt, afhankelijk van
de restgroei van het skelet, de afweging gemaakt de standsafwijking
al dan niet te reponeren.
Hoe lang moeten epifysairschijf
en epifyse fracturen bij kinderen
onder controle blijven?
● Aanbevolen wordt om patiënten
en familie te informeren over
het risico van optreden van
groeistoornis van de distale
onderarm na een fractuur
door distale epifysairschijf
van radius of ulna.
● Bij een fractuur door epifysairschijf of epifyse distale ulna
(Salter-Harris 1-5) wordt aanbevolen om na 4 maanden een
controlefoto van de pols (met
zo nodig vergelijkend onderzoek van contralaterale zijde)
te maken om vorming van
ossale brug of ander letsel van
de distale epifysairschijf van
de ulna, leidend tot groeistop,
uit te sluiten.
Toelichting:
Een follow-up van minimaal
4 maanden wordt geadviseerd,
omdat niet tijdig ontdekte groeischijfsluiting van de epifysairschijf
en epifyse fracturen van distale
radius of ulna tot ernstig functieverlies in de pols kan leiden.
Met name voor gipsverbandmeesters is hoofdstuk 4, zoals
die is te lezen op de site van de
NVVH, interessant. Dit hoofdstuk beschrijft de vorm en de
duur van immobilisatie bij conservatieve behandeling van deze
fractuur. Vanuit de literatuur
onderbouwd komt de werkgroep
in dit hoofdstuk tot de volgende
aanbevelingen:
● Voor niet-gedisloceerde distale
radiusfracturen wordt aanbevolen niet langer dan nodig te
immobiliseren (1-3 weken).
Een brace of zwachtel kan
hierbij voldoende zijn.
>>
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Voor gedisloceerde distale radiusfracturen wordt geadviseerd
niet langer dan 4-5 weken te
immobiliseren met een rigide
(gips)immobilisatie van de
onderarm
Een bracebehandeling voor
gedisloceerde en gereponeerde
distale radiusfracturen heeft
niet de voorkeur, gezien de
pijnklachten en paraesthesieën
van de nervus radialis die hierbij vaker voorkomen.

●

●
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Bij kinderen met een torusfractuur is een verwijderbare
spalk, die door de ouders verwijderd kan worden na 1-3
weken, te overwegen.
Gezien het gebrek aan bewijsvoering in de literatuur kan de
werkgroep geen aanbeveling
doen over de stand van de pols
bij een gipsbehandeling van
gedisloceerde fracturen, maar
extensie in het polsgewricht
lijkt enig voordeel te hebben.

RICHTLIJN DISTALE RADIUS
FRACTUREN: DIAGNOSTIEK EN
BEHANDELING
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Aafke van Daelen

Concreet actieplan helpt EU-instellingen en lidstaten
‘pijn’ in Europa doeltreffend aan te pakken
Brussel, 4 mei 2011 - Op 3 en 4 mei 2011 kwamen bijna 300 Europese stakeholders van de gezondheidszorg uit
meer dan 30 landen samen in het Europees Parlement om er te spreken over de maatschappelijke impact van
pijn tijdens het symposium ‘Societal Impact of Pain’ (SIP 2011.) * Hierdoor werd niet alleen met succes de aandacht gevestigd op de noodzaak voor een betere pijnzorg in Europa, het leidde ook tot de totstandkoming van
een concreet actieplan dat steunt op 7 belangrijke pijlers om de maatschappelijke impact van pijn op Europees
niveau doeltreffend aan te pakken.
Betere pijnzorg

Met steun van de 3 Europese
instellingen - het Europees Parlement, de Europese Commissie en
het Europees Voorzitterschap ijverden gisteren en vandaag
maar liefst 85 nationale en internationale organisaties en instellingen, waaronder de Stichting
PijnPlatform Nederland, tijdens
verschillende paneldiscussies en
workshops voor een betere pijnzorg in Europa. Verschillende
professionele gezondheidswerkers en specialisten, vertegenwoordigers van de zorginstanties,
belangengroepen rond pijn, politici, toezicht- en budgethouders,
gingen er dieper in op de verschillende standpunten van de prijs
van pijn en de toekomst van pijnzorg in Europa.
7 concrete
beleidsdimensies

Een van de voornaamste successen van dit evenement is de tot-

standkoming van een concreet
actieplan. Het plan is het resultaat van de voorbereidingen van
verschillende stakeholdergroepen
en van één van de 6 parallelle
workshops op de tweede dag
van het symposium: ‘Pijnbeleid:
Toegang verzekeren tot de behandeling van pijn’. Het houdt rekening met alle aspecten van pijn
en geeft een overzicht van
de belangrijkste stappen die de
Europese instellingen en lidstaten moeten ondernemen om de
maatschappelijke impact van pijn
op Europees niveau doeltreffend
aan te pakken. Concreet roept
het actieplan de Europese regeringen en de EU-instellingen
op om te werken aan 7 concrete
beleidsdimensies van ‘pijn’
(Het gedetailleerde actieplan
vindt u online op:
www.sip-meetings.org/press):
1.Erkenning van pijn als een
belangrijke factor die de
levenskwaliteit beperkt.
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2.Beschikbaarheid van informatie
en toegang tot pijndiagnose en
-behandeling.
3.Grotere bewustwording van de
medische, financiële en maatschappelijke impact van pijn
en pijnbehandeling.
4.Grotere bewustwording van
het belang van pijnpreventie,
-diagnose en -behandeling.
5.Versterken van het onderzoek
naar pijn.
6.Oprichting van een Europees
platform voor de uitwisseling,
vergelijking en benchmarking
van beste praktijken.
7.Controleren van de ontwikkelingen op het gebied van pijnbehandeling door gebruik te maken van het Europees platform.
Concrete acties
ondernemen

“Pijn treft ons allemaal, hetzij
persoonlijk hetzij via iemand die
ons dierbaar is: het treft iedereen
in alle EU-lidstaten. Het actieplan

legt de nadruk op de belangrijkste
beleidsdimensies voor alle Europese
regeringen en lidstaten en illustreert
de dringende noodzaak voor Europa
om concrete acties te ondernemen
door de maatschappelijke impact
van pijn op de beleidsagenda
betreffende gezondheidszorg te
plaatsen,” verklaart Jim Higgins,
lid van het Europees Parlement
en voorzitter van de workshop
over het actieplan. “Het succes
van het actieplan is dat het rekening houdt met alle aspecten die
moeten worden aangepakt, van
toegang tot pijndiagnose en bewustmaking tot het delen van
beste praktijken en monitoring
via een Europees platform.”
Impact op kwaliteit van
leven

Volgens een recente publicatie
over de prevalentie, correlatie
en behandeling van pijn in de
Europese Unie, kampt bijna 9%
procent van de Europese bevol-
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king met pijn. Ook in Nederland
lijdt 1 op 5 volwassenen aan
chronische pijn. Meer dan 2
miljoen Nederlanders hebben
chronische pijn die al langer dan
7 jaar duurt. Alleen al lage rugpijn zorgt in ons land voor een
enorme kostenpost: 4.5 miljard
euro per jaar. (Bron: Stichting
Pijnplatform Nederland). Dit
heeft een enorme impact op de
levenskwaliteit en het dagelijks
functioneren van de persoon in
kwestie. “Door de hoge prevalentie
van pijn en de alarmerende impact
ervan op patiënten en de samenleving zou ‘pijn’ erkend moeten worden als een belangrijke indicator
voor de kwaliteit van de gezondheidszorg,” zei dr. Alberto Grua,
Executive Vice President, Grünenthal Europe & Australia.
“Daarom ondersteunen we het
symposium over de maatschappelijke impact van pijn om beste
praktijken te delen die de pijnzorg
in Europa kunnen verbeteren”.

Voor meer informatie over het
programma van het symposium
“Societal Impact of Pain 2011”,
de resultaten, filmpjes en foto’s
kunt u terecht op:
http://www.sip meetings.org/
press
* Over The Societal Impact of
Pain
Het wetenschappelijke kader van
SIP 2011 is ontworpen onder de
verantwoordelijkheid van de
European Federation of IASP®
Chapters (EFIC®)** en wordt
ondersteund door 85 internationale patiëntenbelangengroepen
en wetenschappelijke organisaties met verschillende achtergronden en belangen die de behoefte
aan een betere pijnzorg in Europa
bevestigen. Het biedt een platform
aan professionele zorgverleners
en gezondheidsspecialisten alsook aan vertegenwoordigers van
gezondheidsdiensten, belangengroepen, politici, toezicht- en bud-

gethouders. Het farmaceutische
bedrijf Grünenthal GmbH is verantwoordelijk voor de logistieke
ondersteuning, voorbereiding en
organisatie. Het evenement vindt
plaats in het Europese Parlement
onder leiding van Europarlementariërs dr. Jirí Maštálka en dr. Milan
Cabrnoch.
Meer informatie vindt u op
www.sip-meetings.org.
**Over EFIC
De European Federation of IASP®
chapters (EFIC®) is een multidisciplinaire professionele organisatie op het gebied van pijnwetenschap en -geneeskunde,
bestaande uit de 34 Europese
wetenschappelijke instellingen
voor pijnonderzoek van de IASP
(International Association for the
Study of Pain). De 34 ‘hoofdstukken’ van de EFIC, opgericht
in 1993, vertegenwoordigen
wetenschappelijke instellingen
voor pijnonderzoek uit 34 landen
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en bijna 20.000 wetenschappers,
artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen en
andere professionele zorgverleners
uit heel Europa die pijn onderzoeken en patiënten met pijn
behandelen.
Meer informatie vindt u op
www.efic.org.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Sipmeetings@grunenthal.com
Voor algemene inlichtingen:
European Federation of IASP®
Chapters
Medialaan 24
1800 Vilvoorde - België
Tel: +32 2 251 55 10
Fax: +32 2 251 48 10
E-mail: info@efic.org
www.efic.org
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Berthe Verheul

Terug uit Ghana
Ik ben al weer een tijdje terug uit Ghana en dacht dat het leuk was om mijn “dagboekje” te sturen aan de redactie
van ons vakblad om de lezers deelgenoot te maken van wat ik heb beleefd in het ziekenhuis in Duayaw Nkwanta
in Ghana. Onze orthopeed Frank de Ruijter zou samen met dr. Prosper Mow meer dan 50 operaties uitvoeren en
heeft me gevraagd mee te gaan om...
Vrijdag 11 februari

Na veel passen en meten stonden mijn koffers klaar, zelfs de digitale
weegschaal van de buren moest er aan te pas komen, omdat ik maar
2 keer 23 kg mee mocht nemen en ik heel veel gipskousen had gekregen
van de leveranciers waar we mee werken. Van het ziekenhuis had ik
nog 2 scharen en 2 gipsspreiders mogen bestellen om daar te laten na
het werken.
Zelf voelde ik me wel relaxed met Frank en Aagt de Ruijter de Wildt
om tegenaan te leunen. Frank is orthopeed in ons ziekenhuis en had
me gevraagd mee te gaan naar Ghana. Ik had ook voldoende informatie gekregen van te voren, ook van een plaatsgenoot die een paar
keer in Ghana gewerkt heeft. We landden in het donker in Accra en
onder me zag ik overal lichtjes branden. Eenmaal buiten ontmoetten
we de chauffeur van het ziekenhuis, die ons door de stad naar het
logeeradres reed. Nergens is bewegwijzering, je vraagt je af hoe
iemand hier de weg moet vinden. Maar we kwamen toch bij ons
logeeradres aan. Dat was een guesthouse van de missiezusters van
(Maria) Immaculata en nadat we onze bagage uitgeladen hadden,
gingen we vlakbij iets eten. De volgende dag na het ontbijt, werden
de koffers weer achter op de pick-up gezet, want die kon je in Accra
niet achterin de auto laten staan. Tijdens de rit van Accra naar
Duayaw Nkwanta - iets boven Kumasi - heb ik veel gezien. Lemen
hutjes waar de mensen in wonen, kraampjes op een marktje en langs
de weg die aan een vakantie bouwdorp in Nederland doen denken.
Na 9 uur reizen kwamen we aan in het ziekenhuis. Bij de poort keek
de bewaker echt in de auto om te zien wie erin zaten. Even later
kwamen we in ons huisje, een leuk onderkomen bestaande uit twee
gebouwtjes met daartussen een binnenplaats. Het ene gebouw dient
als woning en het andere heeft de natte gedeeltes als keuken, douche
en toilet. Het heet het Maastricht house.
’s Avonds maakten we kennis met Prosper Moh, de orthopeed.

Net als op de polikliniek (Out Patiënt Department) waar de patiënten
gewoon lijken te begrijpen wanneer ze de spreekkamer weer uit kunnen.
Ik heb dr. Moh niet een keer tegen een patiënt horen zeggen: ‘u kunt
gaan’. Vandaag op de gipskamer bij de poli mijn eerste gips aangelegd
bij een patiënt die misschien voor OK zou gaan maar waarbij besloten
werd dat alleen gips afdoende zou zijn. Heel veel knieklachten gezien
die niet operabel zijn; als we nog eens kniebraces over hebben op de
gipskamer weet ik nog wel een bestemming. Verder waren er ook
knockkneeën. Dit kwam vooral bij vrouwen voor, waarschijnlijk
door het veelvuldig dragen van zware last op hun hoofd. Verder vaak
klompvoeten gezien die rechtgezet moeten worden, O-benen, achillespees contracturen, spitsvoeten en paresis na polio, syndactyly- hierbij
zijn er aan elkaar gegroeide vingers, chronische osteomyelitis, vergroeide
enkels voor arthrodese en brandwonden die ernstige contracturen
geven aan handen, armen en benen. Ook werden er kinderen met
O- of X-benen verwezen naar de fysiotherapeut voor spalken. Na de
lunch maakte ik een ommetje over het ziekenhuis terrein. Overal
kindjes die je een handje willen geven of even aan het vel op je arm
voelen. Ze vroegen om ‘biscuits’, maar ik had niets bij me.
Later deed ik met Frank een rondje dorp. We moesten een spuitbus
insecticide halen. Toen we een smal straatje in liepen kreeg ik een
beetje vervelend gevoel. Zo van: wat doe ik hier? Alsof de mensen
zich af zouden vragen wat deze “rijke” westerling in hun straatje
kwam doen.
Maandag14 februari

Mijn eerste dag op de OK. We gingen eerst op zoek naar goede kleding.
Alles ligt door elkaar: broeken, jassen en hesjes in alle maten. Het duurt
even voor ik iets gevonden heb en kijk, voor het eerst sinds 30 jaar
draag ik weer een uniformjurk!
Het is kennelijk heel normaal dat ik erbij sta op de OK, want niemand
zegt: “je staat in de weg”, waar ik ook sta. Ik kan bij alle operaties mee
kijken en ondertussen gaat mijn blik soms even naar buiten, waar ik
prachtige kleuren zie: de gele muren van het ziekenhuis tegen de
geroeste golfplatendaken van de woningen, het groen van de bomen
en het rood van de aarde.
Ik heb vooral veel gekeken hoe ze hier werken en natuurlijk ook gegipst.
De watten worden gesteriliseerd en zo over de huid en de gazen om
het been gewonden en mijn missie wordt dan ook om de gipskous
onder de watten te promoten.
We zijn ’s avonds nog het dorp ingelopen, waarbij het opviel dat er
veel mensen over straat liepen. Bijna iedereen droeg iets roods. Later
begrepen we dat het Valentijnsdag was en dat wordt hier flink gevierd.

Zondag 13 februari

Dinsdag 15 februari

Om 10.00 uur naar het ziekenhuis gelopen. Hier maak ik kennis
met de andere chirurg Dr. Samuel Afatsao, orthopeed in opleiding.
De visite (making rounds)op de afdelingen was een ervaring op zich.
Ruim 40 patiënten gezien en de gelatenheid waarmee de mensen dit
ondergaan is opvallend. Het lijkt alsof niemand de dokter aankijkt.

Er zijn alleen brede rollen gips of rollen van 20 cm. Dat is wel even
wennen als je een voet moet gipsen. Alternatief is dat ze rollen doormidden snijden, dat is hier heel normaal. De wond wordt afgedekt
met gaas en daaroverheen komen steriele watten en dan het gips.
Ik begin te begrijpen dat tricotkousen geen optie zijn voor onder >>
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het gips omdat ze niet gesteriliseerd zijn. Maar na wat heen en weer
gepraat vinden we een oplossing. Ik knip de kousen op lengte, rol
ze op, verpak ze in papiertjes en zo kunnen ze mee de sterilisator in,
voor morgen!
Het middageten wordt naar de OK gebracht. Met het bord op schoot
eten we kip met rijst. Ondertussen wordt er lekker gekletst met
dr. Prosper Moh en dr. Samuel Afatsao. Dr. Moh is de enige orthopaedisch chirurg hier in de wijde omtrek en dr. Afatsao is chirurg en
in opleiding voor orthopaed. Ik merk dat ik nog moeite heb met de
taal, ik kan ze soms niet goed verstaan en vind het moeilijk om op het
juiste moment het juiste woord te vinden. Van de 11 operaties deze
dag, waren er 10 patiënten die een gips kregen. Nog net voor donker
wandelen we naar huis.
Dingen worden al snel normaal. Deze werkdag leek op de vorige. Elf
operaties - sommige dubbelzijdig - één gipsspalk voor een hand en
elf beengipsen. Je ziet ook dingen die je bij ons nooit ziet: een kindje
met een osteomyelitis waarbij spontaan een nieuwe tibia is gegroeid.
Ik was al zo gewend aan het werken zonder kousen dat ik vergeten was
dat er vandaag met tricot gegipst zou worden. Gelukkig herinnert de
zuster me eraan. Het resultaat is prachtig en de dokter die het eerst
nog niet zo zag zitten is helemaal om. Deze dag waren we niet voor
donker thuis. We wilden net aan tafel gaan toen twee Nederlanders,
die hier ook op het terrein bivakkeren, langs kwamen. Een Brabander
die als pastoraal werker aan een onderzoek werkte en een SEH verpleegkundige die in het ziekenhuis mee liep. We hadden ze nog niet
eerder ontmoet omdat wij voornamelijk in het OK complex zijn.
Na de macaroni (spaghetti met een sausje van kip en/of vis) liepen we
nog even het dorp in, op zoek naar een driepoot stekker ter vervanging
van de Nederlandse stekkers aan de gipszagen.

wel van af wist. Hij zou beslist pijn aan zijn heup krijgen hiervan.
Dr. Afatsao stelde me gerust, de patiënt wist ervan. Soms heb je het
idee dat er minimaal verteld wordt. De dokter en de anesthesist bepalen zonder overleg met de patiënt, welke narcose toegepast wordt:
ruggenprik of algehele narcose. Op de OK zag ik dat waar gisteren
nog enkele schrootjes los aan het plafond hingen, nu een groot gat
zat. ’s Nachts was alles in de volle lengte naar beneden gekomen.
’s Avonds hadden we een afscheidsborrel met het OK personeel.
Vrijdag is er grote visite: we gaan alle geopereerde patiënten langs.
Ik heb mijn gipsschaar weer mee voor als er soms nog een teentje
bevrijd moet worden. Dr. Moh neemt de schaar maar wat graag van
me over. Wat altijd al gebeurt hier, is dat de duur van de behandeling
op het gips geschreven wordt, bv. drie weken onbelast en drie weken
belast, is 3x3. Voor de rest zien alle gipsen er nog prachtig wit uit.
Eén meisje heeft twee pinnen in haar knie, die door dr. Moh mee
ingegipst zijn. Ineens zie ik er een krokodil in en dan is het zomaar
met behulp van een ballpoint een echte krokodil, met twee grote
bolle ogen. Dr. Moh tekent er hoogst persoonlijk nog een brede bek
bij. Alom gelach.

Donderdag 17 februari

Vanmorgen mijn lesdag. Eerst gekeken bij het lokaal, daar stonden
collegestoelen die meer op grote kinderstoelen leken met een plankje
dat omhoog geklapt moest worden. De les begon om 10.00 uur en
er zaten ongeveer 30 cursisten. Eerst hield ik - in het Engels - een
theoretisch praatje waarbij heel veel aantekeningen gemaakt werden.
Daarna deed ik een armgips voor en vervolgens gingen ze twee aan
twee aan de slag. Het viel me op dat de mensen hier net zo reageren
als in Nederland, ben je met elkaar aan het kliederen, dan wordt het
al snel een gezellige boel. We oefenden nog een bovenarmgips en een
onderbeengips. De verschillen in het handig zijn met gips waren heel
groot, een aantal bakten er helemaal niets van en anderen deden het
prachtig. We gebruikten hier ook de kousen. Ze vonden de kousen
erg mooi en er werd direct op gereageerd met: die hebben wij nooit.
Ik had ook mijn spreider, mijn gipsschaar en een centimeter meegebracht. De gipszaag kenden ze wel. Onze Nederlandse gipszagen
hebben we intussen van een Ghanese driepoot stekker voorzien.
Na drie uur oefenen begon de concentratie af te nemen en besloten
we de les. Charles Mensah - de enige volledig opgeleide fysiotherapeut, en oprichter van de school, bedankte me namens iedereen en
had voor alle cursisten een kopie van mijn theoretische verhaal.
Op de weg naar huis kwam ik de kok al tegen met ons middagmaal.
Ze was op weg naar de OK. Daar hebben we gegeten. Direct na het
eten kon ik nog wat gipsen doen. Waarbij ik mijn gipsschaar kon
gebruiken. Het was wel grappig zoals de beide Ghanese dokters hier
op reageerden: allebei wilden ze hem heel graag hebben als ik wegga.
Ik heb nog maar niet gezegd dat ik er twee heb!
Tijdens een operatie werd er donor bot uit het heupbeen gehaald.
Dat riep bij mij de vraag op of de patiënt - die in narcose was - hier

Ons eerste deel van deze missie zit er nu op. ’s Middags dus vrij!
Dr. Moh neemt ons mee naar het nabijgelegen Sunyani en we drinken
wat onder een grote mangoboom. Vanavond koffers pakken, die al
aanzienlijk lichter zijn en morgen om 8.00 uur in de auto op weg
naar het noorden. Ze zeggen dat het daar 40 graden is! Ontzettend
veel dingen gezien die je in Nederland niet tegenkomt, zoals twee
benen die kromgegroeid zijn, waarvan één in X-stand en de ander
in O. Ze noemen dit windswept deformity, alsof ze door de wind
kromgewaaid zijn. Flink veel non-union fracturen waar al heel lang
niets aan gedaan is en ernstig versleten knieën zoals je die bij ons
nooit ziet. De oplossing hier is dat ze een wig excisie maken, want
knieprotheses worden hier niet geplaatst.
>>
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Zaterdag 19 februari

Reisdag. Om 08.00 uur vertrokken naar Bawku, in het uiterste
noordoosten van Ghana tegen de grens met Burkina Fasso. Non
stop gereden. Eerst nog veel groen en bos, geleidelijk minder bomen,
lagere begroeiing, echt savanne gebied. Veel kleihutten met rieten dak.

Een erg chaotische dag en vermoeiend. Pas tegen donker, rond 19.00
uur waren we terug in het guesthouse. Na het eten heeft Frank nog
het OK programma voor de komende vier dagen gemaakt: in totaal
53 patiënten.
Maandag 21 februari

De thermometer in de auto gaf 40ᵒ C buitentemperatuur aan, maar
wij hadden airco in de auto. De weg was afwisselend vol gaten of
redelijk goed asfalt. Om 17.30 uur reden we Bawku in, een heel lang
gerekt dorp. Typisch voor het noorden zijn de ezeltjes die een wagentje trekken, ook wel bestuurd door kinderen die op een hoekje op de
wagen zitten en de ezeltjes opjutten met een stok. We logeren in het
guesthouse van het ziekenhuis. De kamers zijn groot met een eigen
WC en badkamer en overal is airco. Voor Ghanese begrippen is het
hier luxe. Onderweg belde de chauffeur dat we eraan kwamen, waardoor de maaltijd al klaar stond.
Vroeg naar bed, want zondag zouden we spreekuur houden. Om half
tien begonnen met spreekuur. Toen we aankwamen zat het vol mensen, die allemaal probeerden een plekje in de schaduw te vinden. We
hebben ruim 85 patiënten gezien. In de spreekkamer zaten dr. Moh,
dr. De Ruijter de Wildt, zijn vrouw, de fysiotherapeut van Bawku die
de patiënten geselecteerd had, twee verpleegkundigen die bloeddruk
maten en het gewicht controleerden, een administratief medewerker,
de chauffeur en ikzelf. De chauffeur was tolk, riep de mensen binnen
en gaf uitleg aan de patiënten, want dat deden de artsen helemaal niet.
Vanuit de ruimte waar we zaten werd de naam van de volgende patiënt
geroepen, die vaak in de deuropening nog een keer herhaald werd door
iemand anders of via de patiënten zelf die mee konden luisteren door
de openstaande louvre ramen. Het was een opschuifsysteem: een patiënt
op de stoel bij de dokter, een alvast binnen vlakbij de deur en vaak was
de derde patiënt er ook al. Soms wel 12 mensen in één ruimte zonder
airco bij een buitentemperatuur van 40ᵒ C.
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We dachten dat we naar het ziekenhuis zouden lopen - dat is vlakbij maar de chauffeur stond om 08.10 uur al klaar om ons weg te brengen.
We zouden om 08.30 beginnen, maar het was nog lang niet klaar op
de OK. We begonnen pas tegen half elf. Deze OK heeft een heel aparte
opstelling: twee tafels op één kamer. Dit omdat er door twee orthopeden tegelijk geopereerd kan worden, waarbij ze gebruik maken van
één instrumententafel om zo efficiënt mogelijk met het schaarse
orthopedische instrumentarium om te gaan. Ghana telt ongeveer
25 orthopedisch chirurgen, waarvan er 20 in Accra en de andere
grote steden werken. Voor de rest van Ghana zijn slechts vijf orthopeden beschikbaar, met name het slecht bereikbare noorden is hiervan de dupe. Daarom heeft Prosper de Foundation Of Northern
Orthopaedie Concern (FONOC )opgericht. Het resultaat is dat
er nu met enige regelmaat in het noorden geopereerd wordt in verschillende ziekenhuizen.

We begonnen met kleine ingrepen, zoals achillespeesverlenging of
een bekken-beengips bij een kindje met een heup luxatie. De eerste
gipsrollen waren waarschijnlijk al zo oud dat het zanderig voelde als
je het gips probeerde glad te strijken. Er is veel gips uit China van een
vreemde grijze kleur. Als je het uit het water haalt blijken hele stukken
nog droog te zijn aan de binnenkant van de rol. De randen rafelen en
draden blijven hangen aan de plastic spoeltjes. Ook hier wordt graag
met gipsrollen van 20 cm gewerkt. Erg lastig bij kinderbeentjes of een
arm. Ze hadden ook geen mes om de rollen door te snijden. We konden
goed doorwerken ondanks de sectio die tussendoor kwam. Om vier
uur waren dertien patiënten geopereerd en had ik zeventien gipsen
aangelegd. Na afloop van de OK ben ik het dorpje nog ingelopen op
zoek naar biscuitjes voor bij de thee. De winkeltjes hier lijken meer
op een verzameling kraampjes waarin alles te koop is, van waspoeder
tot lucifers, frisdrank, telefoonhoesjes en lampen. Voor 2 Ghanese
Cedis (omgerekend €1) had ik koekjes, crackertjes en een stuk zeep.
De chauffeur van het ziekenhuis had veel meer taken dan alleen autorijden. Hij controleerde of de patiënten van onze OK lijst opgenomen
waren, bracht nieuwe gevallen bij Prosper langs voor overleg, bezorgde
onze lunch en kocht voor Frank beltegoed. Zijn werkdag zat er pas op
als hij ons weer bij het guesthouse afgezet had. De volgende dag stonden
we op het punt om met de auto naar de OK te gaan, toen er ineens vier >>
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mannen in pak hier binnenkwamen. Het was een ziekenhuis delegatie
die langskwam voor een officiële kennismaking. Ze wilden ons niet van
het werk houden, dus het duurde niet lang. Om half tien begon de
operatie. Vandaag konden we met kousen onder het gips gaan werken.
Ik stond met dr. Prosper Mow aan een OK tafel toen hij zomaar zei
dat hij blij met me was! Hij leerde veel, alleen al door te kijken hoe ik
aan het werk was. Pas later bedacht ik dat ik had moeten vragen wat
hij dan van me leerde, want hij maakt geen klungelige indruk als hij
zelf gipst. We hebben leuke hakjes onder gipsen gezet om beenlengte
verschillen op te vangen en ter versteviging hebben we veel spalken
onder het gips gelegd, wetende dat het gips hier drie maanden blijft
zitten waarvan de patiënt er de laatste 6 weken op mag lopen.
Als ik zie dat er jodium nodig is en er is op dat moment even geen
omloop, pak ik het jodiumflesje. Je steekt gewoon je handen uit de
mouwen en niemand voelt zich gepasseerd. Alleen in de waskeuken
ernaast willen ze niet dat ik kom helpen. Het is daar snikheet, dus ik
kan het niet erg vinden.
Ook vandaag weer een onderbreking wegens een spoed sectio: de tweede
tweeling in twee dagen! Terwijl de ziekenhuisarts de sectio deed, werd
op de andere OK tafel doorgewerkt met een orthopedische patiënt.
Er stond nu wel een scherm tussen. Behalve déze onderbreking was er
tweemaal een stroomuitval en zeker 45 minuten geen stromend water.
De OK lampen hebben gelukkig wel een reserve accu. De stroomuitval
bleek een dagelijks voorkomend ongemak te zijn. Voor vandaag stonden
weer dertien patiënten op de lijst, waarvan een aantal behoorlijk gecompliceerd waren. Zonder moderne plaatjes is het toch lastiger opereren:
een non-union fractuur in een onderarm werd hersteld met K-draden
en donorbot uit het bekken. De operatie duurde twee uur. OM 19.00
uur gingen we ons omkleden.

Het operatiecomplex is al ruim 50 jaar oud en dat is goed te zien.
Geen kleedkamers, een lekkende Wc, wastafels onder kalk, afgevallen
tegels, maar het werk gaat gewoon door. Er staat al een nieuw operatiecomplex, maar dat voldoet nog lang niet aan de gestelde eisen en daar
zal eerst nog veel aan veranderd moeten worden. Het is overduidelijk
dat de architect van dit complex geen benul heeft van de minimale
eisen waar operatiekamers aan moeten voldoen. De orthopeden hebben
nog wat tips gegeven ter verbetering nadat we het hadden bezichtigd.
Op de laatste operatiedag stonden er 13 patiënten gepland, maar één
patiënt was niet op komen dagen. Aan het eind van het programma
werd een kindje binnengebracht na een auto ongeluk van elf dagen
geleden. Ze had een cruris fractuur en een zeer grote wond aan het
onderbeen met veel weefsel verlies en er lag een vreemd grijs beslag
over. Haar ouders wilden beslist dat ze door dr. Prosper Moh gezien
werd en hadden een reis achter de rug van 400 km. De wond werd
schoon gemaakt, de wondranden enigszins naar elkaar toegebracht
en ik kon er een mooi gips om leggen. De verwachting is dat het bot
weer aangroeit.
Er kwam ook een patiënt wiens heup in 90 graden was vastgegroeid,
hij kon daar dus niet mee lopen. Zijn heup werd weer recht gezet door
een osteosynthese en hij moest in een gipsbroek voor 3 maanden. Er
is daar echter geen tafel waarop je zo’n broek kunt aanleggen dus er
moest flink geïmproviseerd worden met rollen gips bij elkaar gehouden
dozen onder zijn stuit en dozen met handschoenen onder zijn schouders
en goed vastgehouden door heel wat mensen. Met flink wat spalken
hebben we er een stevig bekken-beengips omgekregen.
Na de lunch begon dr. Prosper Moh vast met de grote visite langs de
40 geopereerde patiënten. Er waren opmerkelijk minder mensen met
klachten aan de hiel, dit komt ongetwijfeld doordat het onderbeen
met een gipsspalk verstevigd wordt en ik een hiellock aanbreng.
Woensdag 23 februari
Frank werkte door op de OK, waar nog zes patiënten op de lijst stonden
Er stonden 14 patiënten op het programma. Ook deze dag was er
met osteomyelitis. Dat komt hier regelmatig voor, waarbij 5 cm dood
weer een sectio. Na afloop werd de vloer gedweild waarbij ik zag dat
bot geen uitzondering is. Het werd uiteindelijk vrij laat voor alles klaar
ze vergaten om de onderkant van de operatietafel ook schoon te maken: was, mede doordat er weer een spoedoperatie tussendoor kwam.
vruchtwater en bloedspatten zaten er nog op. Sowieso wordt er altijd Om zeven uur hadden we afgesproken in een zaal, daar kregen we als
om de tafels en de vuilnisbakken heen gedweild, niets wordt verplaatst. dank een dinertje aangeboden.
De laatste patiënt had een schokkend verhaal. De familie zei dat ze gek Voor het eten werden er twee teilen met water en zeep binnen gebracht,
was geworden en daarom hadden ze haar met een ketting aan een boom zodat iedereen zijn handen kon wassen, dat is daar heel belangrijk, zo
vastgebonden. Ze had zich los willen trekken en brak haar onderbeen. geef je ook beslist niemand een linker hand, dat is een belediging en
Het gevolg was een afgrijselijke open cruris fractuur. Gelukkig had
onrein, want die gebruik je om te vegen na het toiletbezoek en eten
haar man haar wel naar het ziekenhuis gebracht, hoewel we hoorden
doe je dus met rechts. Tijdens het diner waren vele speeches en kregen
dat hij direct erna de kroeg in was gedoken. We hopen maar dat het
de twee heren een smok, het traditionele overhemd uit het noorden
goed afloopt.
met een recht bovenstuk en een geplooide onderkant al of niet met
mouwen, aangeboden en Aagt en ik kregen een jurk, ook van de
dikke geweven stof, een rechtvallend exemplaar met een zak onder
het splitje.
In totaal waren er 52 patiënten geopereerd en alleen de patiënten
van de vorige dag moesten nog worden gevisiteerd voor we konden
vertrekken. We begonnen dus om 08.00 uur. Toen we dachten dat
alle patiënten gezien waren, bleek er nog een patiënt te zijn die de
avond ervoor met een onderbeenfractuur binnengebracht was. Zijn
onderbeen lag gespalkt op een plankje van dubbelgevouwen karton
en zijn voet wees 90 ᵒ naar buiten. Er zat een bloederig verband omheen
dat de zuster losknipte. De wond bleek elders al gehecht te zijn, maar
aan de breuk hadden ze niets gedaan. Er werd gips gehaald - door de
chauffeur natuurlijk - en nadat dr. Prosper Mow en Frank het been
in de goede stand hadden gebracht, kon ik hem ingipsen. Wonderlijk
was dat de man gedurende de behandeling totaal geen pijn aangaf. >>
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Nu konden we dan echt vertrekken dachten we. Maar
weer kwam de chauffeur met
een nieuw geval. Een verse
schouder luxatie. Prosper
reponeerde de schouder en
gaf tegelijk instructie aan de
fysiotherapeut, die de enige
is met deskundigheid op dat
gebied. Toen volgde de groepsfoto en we konden eindelijk
- om 10 uur - de lange terug
reis beginnen. Maar niet nadat
een van de operatieassistenten
mij vroeg om een gipsmes.
Dan konden ze de brede gipsrollen doormidden snijden! Door al dit oponthoud kwamen we in
het donker in Duayaw Nkwanta aan. In Ghana in het donker rijden
is gevaarlijk. Er staan overal kapotte auto’s op de grote weg, zonder

verlichting en er lopen geiten en koeien langs de weg die zomaar over
kunnen steken. Ook het wegdek is onveilig door de enorme pothole’s
in de weg. Nog één nacht in ons oude vertrouwde Maastrichthuis
voordat we weer naar huis vlogen.

Wat zou u doen?
Man, 24 jaar. Val van 2 meter hoogte opgevangen op rechter pols.
Xf: communitieve fractuur.
Onder lokaal verdoving gereponeerd.
Gezien communitie is een CT ter aanvullende informatie gemaakt.
Wat zou u doen?
Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband: d.haandrikman@skbwinterswijk.nl
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