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Van de redactie
De feestdagen weer achter de rug
en misschien nog een wintersport vakantie in het verschiet.
Wat is er dan mooier als de kerstspullen weer op zolder staan en u
even een moment voor uzelf hebt
en het vakblad van uw beroepsvereniging ter hand kunt nemen.
Omdat de artikelen niet voor het
oprapen liggen, zoals u wellicht
heeft gemerkt bij het doorbladeren, is deze editie een verzameling
van diverse onderwerpen. Het
leek ons, als redactie, waardevol
om het licht eens te laten schijnen
op de diversiteit aan behandelmogelijkheden naast de gipskamer.
Waar menigeen zijn wenkbrauwen
vragend voor optrekt, en gist naar
de betekenis en werking van bijvoorbeeld dolorclast, worden in
het Scheper ziekenhuis te Emmen
zo’n 60 behandelingen per week
uitgevoerd op de polikliniek van
de Orthopedie. En met succes.
Het bijzondere daarvan is dat het
niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, maar de kosten door
de polikliniek worden opgevangen.
We willen u niet de kennis ontnemen van deze behandelmethode
en presenteren hiermee een resultaat gericht onderzoek, geschreven
door een verpleegkundige van de
polikliniek.
Van Lothilde den Besten, gipsverbandmeester in het HagaZiekenhuis ontvingen wij een
casus die een antebrachii fractuur
bij een jongedame van 9 jaar
beschrijft. Zij is van de trampoline gevallen en liep een gedisloceerde fractuur op. Na de nodige
pech, reposities onder narcose

gevolgd door het inbrengen van
titanium elastic nails (TEN),
geneest ze vrij snel. Net voor het
verwijderen van de TEN komt
ze tijdens het turnen ongelukkig
ten val en breekt opnieuw haar
arm. Dit resulteert in een forse
hoekstand van haar onderarm.
Er is een refractuur. Hoe dit
verder afloopt leest u in “Hoekstand na een handstand”.

een versnelling van de wondgenezing een 100 maal grotere daling
van het aantal bacteriën in het geïnfecteerde weefsel is geconstateerd.
Uit het UMC st. Radboud te
Nijmegen kregen we van de gipsverbandmeesters Jan Bongaerts
en Harold Grotenhuis een leuke
tip over de vervaardiging van een
neusmasker.

Wij wensen u een gezond en
gelukkig 2012 !
Douwe Haandrikman beschreef
een casus over de fibuladispositie. Samen met het artikel van
B.J. Grashof en I.M. Versteegen,
beide manueel therapeuten in
het Koningin Beatrix Ziekenhuis, krijgt u een mooi beeld
over de ontstaanswijze en behandeling van deze aandoening.
Erik Manning en Adriaan Bril
schreven een zeer uitgebreid en
interessant artikel over de rol van
een zuurstofproducerend wondverband. Zuurstof is essentieel
bij alle cellulaire activiteiten in
ons lichaam. Het speelt een sleutelrol bij wondgenezing. Veel
chronische wonden hebben te
maken met hypoxie. De laatste
jaren groeit de bewijsvoering van
het positieve effect van hyperbare
zuurstoftherapie bij chronische
wonden. De effectiviteit van een
zuurstof producerend wondverband is getest op geïnfecteerde
wonden (dierproef) waarbij buiten

Van Helmie Cornelissen kregen
wij een uitgebreid verslag van de
algemene najaarsvergadering van
de VGN op zaterdag 26 november
2011. In dit verslag leest u wat
er in de najaarsvergadering is besproken en zij is er wederom in
geslaagd een nauwgezette samenvatting te formuleren van de
presentaties van het middagprogramma vulden.
Namens de redactie wensen wij
u veel leesplezier.
Miranda Philips
Cor Gersen
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Uitkomsten onderzoek naar de resultaten van de
Dolorclastbehandeling
Voor u ligt een verslag, gemaakt naar aanleiding van een onderzoek dat is gedaan op de poli orthopedie van het
Scheper Ziekenhuis in Emmen. Velen van u hebben waarschijnlijk nog niet gehoord van de behandeling met
Dolorclast, zoals wij die uitvoeren hier op de poli. Het onderzoeksverslag spreekt over de resultaten die wij behalen
met deze behandeling. Een behandeling die erop gericht is de meest voorkomende enthesiopathie klachten doeltreffend te behandelen.
Door wie worden welke patiënten
behandeld?

Sinds ongeveer 10 jaar geven wij deze behandelingen aan patiënten met verschillende
aandoeningen, met steeds betere resultaten.
De behandelingen worden gegeven door de
verpleegkundigen, doktersassistenten en
physician assistants op de poli orthopedie.
De meest voorkomende ziektebeelden zijn
epicondylitis lateralis/medialis, jumpersknee/
runnersknee, bursitis trochanterica/abductorentendinitis en tendinitis calcarea of impingementklachten aan de schouder. De behandeling is erop gericht om ernstige pijnklachten vanwege peesirritatie of ontstekingen of
andere aandoeningen te verminderen of zelfs
te verhelpen. Patiënten zijn ernstig belemmerd in hun bewegingsvrijheid waardoor
activiteiten zoals lopen, werken, sporten of
simpelweg boodschappen doen onmogelijk
worden. De meeste patiënten hebben al verschillende behandelingen ondergaan voordat
we starten met de Dolorclastbehandeling,
bijvoorbeeld met corticosteroïdeninjecties
of medicatie om de pijn onder controle te
krijgen en te houden. Als er ondanks deze
behandelingen nog pijnklachten blijven
bestaan, kan een operatie uitgesteld of voorkomen worden door de Dolorclastbehandeling toe te passen.
Wat houdt een Dolorclastbehandeling in?

Het Dolorclastapparaat (zie foto 1) roept
mechanische schokgolven op die via het
handstuk van de Dolorclast (zie foto 2) op
de te behandelen plaats worden afgegeven.
Er zijn twee zwaartes. de rode is voor onder
andere hielspoor behandeling. De pulsen
die het apparaat afgeeft hebben een dieper
bereik, omdat hij door het vetkussen moet
van de hiel. De blauwe is wat lichter en wordt
gebruikt voor onder andere de behandeling
van de tennis elleboog (zie foto 3). De schokgolven verspreiden zich waaiervorming (radiaal) via de huid in het aangedane weefsel.

De chronische aandoening wordt als het
ware wakker geschud en het lichaam wordt
geactiveerd om op de natuurlijke weg de genezing te bevorderen. De stofwisseling wordt
verhoogd en door de schokgolven komt ook
endorfine vrij, met een pijnstillend effect.
Voor de behandelaar start met behandelen,
wordt door middel van aftasten in samenspraak met de patiënt, de pijnlijke plaats
bepaald. Er wordt gel op de huid aangebracht
ter bescherming waarna het handstuk op de
te behandelen plaats wordt gezet. Het handstuk wordt vervolgens over de aangedane
plaats bewogen. Dit proces kan als enorm
pijnlijk ervaren worden. De behandeling
duurt ongeveer 2 minuten ofwel 2000 pulsen. Een sessie bestaat uit 3 behandelingen,
welke steeds met tussenpozen van 1 week
worden gegeven. 8 weken na de laatste
behandeling komt de patiënt terug op de
poli voor controle.
Hoe vaak wordt een
Dolorclastbehandeling gegeven?

Onderzochte aandoeningen:
Heupklachten li/re
4%

23%

30%

Knieklachten li/re

16%
12%

Elleboogklachten
li/re

Hielspoor li/re
Schouderklachten
li/re

15%

Hielklachten li/re

Resultaten aandoeningen schouder:
10%

Bicepspees
tendinitis li/re

50%
40%

Tendinitis
Calcarea li/re
Im pingem ent li/re

Meest voorkomende schouderklachten.
(zie foto 6)

Op de poli Orthopedie in het Scheper
Ziekenhuis worden per week ongeveer 60
behandelingen gegeven. Wij behandelen
succesvol ongeveer 80-85 % van de patiënten. Voor de overige 15-20 % rest vaak een
operatie of een behandeling met GPS,
Gravitational Platelet Seperation. Wij zullen
in de toekomst hierover ook in dit blad een
artikel presenteren. Uiteindelijk is het
natuurlijk ons doel om de behandelingen
met Dolorclast en de goede resultaten die
wij hiermee boeken, meer bekendheid te
geven en zo het Scheper Ziekenhuis op
een positieve manier op de kaart te zetten!

Resultaten bij bicepspeestendinitis
links/rechts.

Resultaten algemeen:

Resultaten bij tendinitis calcarea
links/rechts.

2%

33%

67%

Prim a resultaat

55%

11%

Onvoldoende
resultaat
Overige

6

Redelijk resultaat
Onvoldoende
resultaat

9%

29%

Redelijk resultaat

62%

Onvoldoende
resultaat

36%

Prima resultaat

25%

Prim a resultaat

Prim a resultaat
Redelijk resultaat

50%

21%

Onvoldoende
resultaat
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Resultaten bij impingement links/rechts.
Resultaten klachten van de heupen:

Resultaten aandoeningen knie:
7%

13%

Nawoord

Achterzijde knie
li/re

7%

Jumpersknee
li/re

Bursitis
trochanterica
li/re

Runnersknee
li/re
Tendinitis
patellae li/re

73%

100%

Meest voorkomende knieklachten.
Meest voorkomende heupklachten.
9%

9%

Prima resultaat

9%
Prim a resultaat

27%

Onvoldoende
resultaat

Redelijk resultaat

82%

64%

Overige

Onvoldoende
resultaat

Resultaten bij bursitis trochanterica
links/rechts.
Resultaten aandoeningen elleboog:

Resultaten bij jumpersknee links/rechts.
(zie foto 4 en 5)

Het onderzoek naar de resultaten van de
dolorclast behandelingen is afgerond.
Inmiddels zijn we een tweede onderzoek
gestart, om te zien of de resultaten per kalenderjaar verschillen opleveren. De uitkomsten
van dit tweede onderzoek zullen wij binnenkort presenteren.
Iedere week steken wij veel tijd en energie in
de uitvoering en begeleiding van de dolorclast behandelingen. Nu we inzicht hebben
gekregen in de resultaten die behaald zijn,
weten we ook dat we op de goede weg zijn.
De patiënten kunnen hierdoor sneller uit
controle ontslagen worden. Bovendien is een
dolorclast behandeling een prima alternatief
voor een (kostbare) operatieve interventie.
Hierdoor is de weg naar herstel sneller, goedkoper en gemakkelijker voor de patiënt.
Ziektemeldingen zullen hierdoor vermeden
of bekort kunnen worden.

Resultaat aandoeningen voet:
25%
Fascitis
plantaris li/re

13%

Achillodynie
li/re

Epicondylitis
lateralis li/re

75%

Epicondylitis
medialis li/re

Meest voorkomende voetklachten.

87%

Meest voorkomende elleboogklachten.

13%

25%

Prima resultaat

58%

17%

Epicondylitis
lateralis li/re
Epicondylitis
medialis li/re
87%

Foto 1

Redelijk
resultaat
Onvoldoende
resultaat

Resultaten bij fascitis plantaris
links/rechts.

25%

25%

Resultaten bij epicondylitis lateralis
links/rechts. (zie foto 3)

Prima resultaat

Foto 2

Redelijk
resultaat
Onvoldoende
resultaat
50%

Prima resultaat

100%

Resultaten bij epicondylitis medialis
links/rechts.

Resultaten bij achillodynie links/rechts.
Marianne Sijrier,
Verpleegkundige poli orthopedie
Scheper Ziekenhuis Emmen
Foto 3
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Lothilde den Besten

Hoekstand na handstand
Onderarmfracturen komen zeer frequent voor. Direct inwerkende kracht op de onderarm door bijvoorbeeld een
val is vaak de oorzaak voor deze fracturen. Ongeveer 20% van deze fracturen betreft een antebrachii fractuur.
75% hiervan betreft het een fractuur in het distale 1/3 deel. In 18% van de antebrachii fracturen spreken we
van een midschacht fractuur. Deze fracturen zijn vaak instabiel en lastig te reponeren en te immobiliseren,
vanwege het volume van de overliggende spieren.1
Hoewel bij kinderen het remodellerend vermogen hoog is moeten
we toch vaak ingrijpen door middel van repositie onder narcose.
In de jaren 80 verschenen de eerste publicaties van Franse en
Spaanse onderzoekers over het
gebruik van elastic stable intramedullary nailing (ESIN) bij
antebrachii fracturen bij kinderen en adolescenten. Sindsdien is
deze techniek ontwikkeld tot de
standaard behandeling bij instabiele antebrachii fracturen bij
kinderen.2 In 2010 publiceerde
“The Journal of Children's
Orthopaedics” een onderzoek
van Fernandez et al. Hierin worfiguur 1

den de mogelijke complicaties
besproken bij het gebruik van
ESIN bij antebrachii fracturen
bij kinderen. Zij concluderen
dat het gebruik van ESIN nog
steeds de standaard moet zijn in
de behandeling van antebrachii
fracturen bij kinderen.2 Naast
de term ESIN wordt ook vaak
gesproken over TEN (titanium
elastic nail) of Prevot-pennen
(naar de “uitvinder”) of Nancy
nails (naar de plaats waar deze
pen het eerst gebruikt werd).
Casus

Een 9-jarige jongedame bezocht
onze gipskamer i.v.m. een antefiguur 2

8

brachii fractuur van haar rechter
arm.Vier dagen daarvoor was zij
elders van een trampoline gevallen en had ze haar arm gebroken.
In het ziekenhuis aldaar was een
antebrachii fractuur gediagnosticeerd met forse angulatie. Deze
was onbloedig gereponeerd onder
doorlichting op de operatiekamer.
Zij kreeg een bovenarmsgipsspalk
en het advies om binnen 1 week
de stand van de breuk te laten
controleren. De controle foto liet
een goede stand van de ulna zien.
De radius had 17 graden dorsaal
angulatie. Er werd besloten om
dit nog even aan te zien en patiëntje kreeg een controle afspraak
mee voor over 5 dagen. Zij moest
nuchter komen zodat er eventueel dezelfde dag geopereerd kon
worden, mocht dat nodig zijn.
5 dagen later liet de controlefoto
een toename in angulatie zien van
de radius. Hierop werd besloten
tot onbloedige repositie en intramedullaire fixatie met een TENpen. De patiënt kon dezelfde dag
geopereerd worden en kreeg postoperatief een circulair bovenarms-

gips. Post operatief komt ze voor
controle op de gipskamer. De foto
laat een goede stand zien van de
radius. De ulna heeft > 50% botcontact. Het bovenarmsgips wordt
gecontinueerd.
6 Weken post operatief werd het
gips verwijderd. De foto toont
een vorderende consolidatie.
De patiënt mocht gaan oefenen.
12 Weken na operatie deed de
patiënt alles weer. Zij turnde en
had geen pijnklachten of functie
beperkingen. Er werd een afspraak
gemaakt om na 1 maand (en
herfstvakantie) de TEN pen te
verwijderen.
Voordat het zover was echter,
kwam patiënt met de ambulance
op de spoedeisende hulp. Zij was
tijdens het turnen gevallen en had
nu een forse standsafwijking van
haar rechter onderarm. Zij had
in de ambulance adequate pijnstilling gekregen. Haar arm was
gespalkt met een vacuümspalk
van de ambulance. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een sterke
dorsale angulatie van de onder- >>
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arm, ongeveer 90 graden. (Zie
fig.1) Later op de dag werd haar
arm onder narcose en doorlichting gereponeerd. In 3 etappes
lukte het om zowel in voorachterwaartse als in laterale richting
een acceptabele stand van de
radius te verkrijgen. Daarnaast
heeft de ulna meer dan 50%
botcontact. Er wordt een bovenarmsgips aangelegd.

kreeg nog 2 weken een circulair
onderarmgips. Twee weken later
was er geen drukpijn meer ter
hoogte van de fractuur. De fractuur was klinisch vast, de foto
liet callusvorming zien. Er volgden nog een paar controles en
alles ging zeer voorspoedig. Zeven
maanden na het plaatsen van de
2e TEN pen werden de TEN
pennen verwijderd. (Zie fig. 2)

Na 1 week liet de controle foto
zien dat het botcontact van de
ulna minder dan 50% was geworden. Daarop werd besloten
patientje opnieuw te opereren
en een TEN pen te plaatsen in
de ulna. Tijdens de operatie
bleek het lastig de TEN pen op
te voeren omdat de mergholte
dicht leek te zijn. Echter er werd
een goede stand verkregen en
patientje kreeg weer een circulair
bovenarmgips. Eén maand na
operatie was er callusvorming
rond radius en ulna. Patiënt

Discussie

In 2004 wordt er voor het eerst
een casus gepubliceerd die overeenkomt met onze casus. Dit
betreft een 14-jarige jongen die 5
maanden na zijn eerste fractuur
opnieuw valt en zijn arm breekt.
Doordat de TEN pennen nog in
situ zijn staat ook bij hem zijn
onderarm in bijna 90 graden.
Tijdens de repositie breken deze
TEN pennen. Er volgt een lastige operatie om deze pennen te
verwijderen en nieuwe pennen
in te brengen.3 Fernandez et al.

beschrijven in hun onderzoek
14 cases van refracturen terwijl
de TEN pennen nog in situ zijn.
Dit is bijna 3% van hun onderzoeksgroep. Weinberg et al. zien
in hun onderzoeksgroep 1 geval
van refracturering terwijl de TEN
pennen nog in situ zijn. Dit is
1% van deze onderzoeksgroep.5
Wat is nu de juiste termijn om de
TEN pennen te verwijderen?
Fernandez et al. concluderen dat
het verwijderen van osteosynthese materiaal pas mag plaatsvinden na volledige consolidatie
van de fractuur. Zij houden een
periode aan van minimaal 16
weken tot 6 maanden.2 Weinberg
et al. adviseren zelfs 6 – 8 maanden te wachten voordat het osteosynthese materiaal verwijderd
kan worden. Wanneer laat je het
kind weer de sportactiviteiten
hervatten? Is dit afhankelijk van
de consolidatie of de aanwezigheid van TEN? Opmerkingen
hierover zijn zeer welkom!
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Niet passende klachten na inversietrauma. Wat dan?
In Nederland krijgen ruim 600.000 mensen per jaar een enkelbandletsel. Daarmee het meest voorkomende
letsel aan het bewegingsapparaat. Een bijkomend verschijnsel bij het inversietrauma is, dat de fibula naar
antero/caudaal wordt getrokken en daarmee als het ware subluxeert. In de meeste gevallen komt de fibula weer
terug in de oorspronkelijk positie. Als de fibula in de subluxatiestand blijft, geeft dit problemen bij het functieherstel. Bij fibuladispositie wordt in de studie van Tricia J.Hubbard e.a.1 aangetoond, dat de distale fibula naar
anterieur is gepositioneerd terwijl in de studie van Osman Tugrul Eren e.a.2 wordt aangetoond dat de distale
fibula naar posterieur is gepositioneerd.
Casus

Een jongen van bijna 12 jaar
wordt aangeboden voor een
loopgips. Reden is dat hij niet
zonder klachten kan lopen.
Aangezien de klachten al langere
tijd bestaan wordt gedacht dat
rust wel eens zou kunnen helpen.
Een redenatie die vast bij iedereen bekend is en tot een goed
resultaat kan leiden. Maar wat
als rust niet helpt?
Uiteraard wordt gekeken naar
de voorgeschiedenis. Wat is er
ooit mogelijk gebeurd, hoe lang
bestaan de klachten, wat zijn de
klachten, in welke situatie zijn ze
het meest aanwezig en hinderlijk,
hoe beperkend zijn de klachten?
Enzovoort, enzovoort. Ook wordt
gekeken of de klachten passend
zijn bij de persoon.
In de bovengenoemde casus
werden de volgende feiten vastgesteld.
● Een levenslustige jongen van
bijna 12 jaar. Is liever buiten
bezig dan binnen achter de
computer. Voetbalt graag.
● Klachten sinds 8 maanden
zonder duidelijke aanleiding
● Geeft klachten aan bij aanhechting achillespees. Patiënt
werd middels fysiotherapie
en podotherapeutische zolen
behandeld.
● Een echo geeft een normaal
beeld aan. Bij het eerste poliklinisch bezoek wordt toch hydrops gezien rondom de aanhechting van de achillespees.
Besloten wordt om een loopgips
te geven in de hoop dat de klachten zullen verdwijnen. Na 2 weken

geeft de patiënt aan dat de klachten minder zijn. De gipsperiode
wordt verlengd tot 6 weken
totaal. Na het verwijderen van
het gips blijkt hij, weliswaar in
mindere mate, weer dezelfde
klachten te ervaren als voorheen.
De mening is dat dit niet past
bij deze jongen. Maar wat dan?
Indien er klachten zijn die niet
passen bij de situatie, moet verder onderzoek plaatsvinden.
Manueel therapie

Aangezien hij de enkel in een
voorkeursstand houdt om minder klachten te hebben, wordt
een manueel therapeut gevraagd
eens mee te kijken. Wellicht staat
er een botstuk geblokkeerd. Er
wordt een links/rechts vergelijkend onderzoek gedaan door de
manueel therapeut en de conclusie is een fibuladispositie. Hierbij
is de proximale fibula geblokkeerd.
De behandeling bestaat uit het
manipuleren van de proximale
fibula en de voetgewrichten.
Patiënt krijgt enkelstabiliserende
oefeningen mee. Controle na een
week laat een verbeterde situatie
zien en 3 weken na de manipulatie is hij van de klachten af. Ter
illustratie ging de patiënt dansend
door de gipskamer.
Werkwijze

Bij een inversietrauma geldt de
volgende werkwijze:
● Anamnese
● Onderzoek op basis van de
Ottawa rules
● Zo nodig röntgenfoto
● Vaststellen diagnose
● Behandeling instellen.
10

Indien de conclusie lateraal
enkelbandletsel is, kan een tubigrip gegeven worden met oefeninstructie of een achterspalk in
900 bij veel pijn. Na 5-7 dagen
wordt gestart met een tapebehandeling. Oefeningen worden
meegegeven om het looppatroon
zo spoedig mogelijk te herstellen.
Als een patiënt na 1 week tape
meldt dat hij/zij niet goed kan
afwikkelen en pijn houdt moet
altijd gedacht worden aan de
mogelijkheid van een fibuladispositie.
Traumamechanisme

In de anamnese is vaak niet te
achterhalen hoe het traumamechanisme precies heeft plaatsgevonden. Verondersteld wordt,
dat in geval van een plantair flexie
tijdens het inversietrauma de
trekkracht op het lig talofibulare
anterius indirect wordt overgebracht op de distale fibula.
Hierdoor loopt niet het ligament
schade op, maar wordt mogelijk
de fibula minimaal naar anterocaudaal ge(sub)luxeerd. Vaak is
er geen duidelijke zwelling en/of
haematoom. Voor een goede
beeldvorming moet altijd vergeleken worden met de gezonde
zijde.
Bij onderzoek op de gipskamer
worden de volgende verschijnselen vaak gezien:
● geen duidelijke zwelling
● geen duidelijk haematoom
● dwangstand van de enkel/voet
die doet denken aan een “clubvoet”
● een eventuele beperkte plantair
flexie

●
●

●

een beperkte dorsaal flexie
pijn rondom en op de distale
fibula bij de lichamelijke testen
een minder mobiele proximale
fibula

Het testen van de mobiliteit van
de fibula vergt wel enige oefening.
Lang niet altijd worden alle symptomen gezien. Het niet goed
kunnen afwikkelen in combinatie met afwezigheid zwelling
en/of haematoom is reden genoeg
om de mobiliteit van de proximale
fibula te testen. Is deze minder
beweeglijk dan moet aan een
fibula dispositie gedacht worden.
De manueel therapeut (MT)
wordt dan in consult gevraagd.
Deze is geoefend in het onderzoeken van het bewegingsapparaat en is bij uitstek de persoon
om dergelijke problematiek te
behandelen.
Nazorg

Indien het lukt de fibula te
mobiliseren krijgt de patiënt
looppatroon instructie en coördinatie oefeningen mee en een
afspraak voor over 1 week.
Meestal blijkt een tweede manipulatie niet nodig te zijn en kan
de patiënt ontslagen worden uit
behandeling.
Nawoord

Naar aanleiding van bovengenoemde casus enkele jaren geleden zijn we meer gefocust op de
fibula dispositie. Helaas hebben
we niet de data bijgehouden om
te kunnen zeggen hoe vaak het
voorkomt. Wel is duidelijk dat
zelfs na jaren, mensen nog
>>
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geholpen kunnen worden om
het looppatroon weer goed te
krijgen, door de fibula te manipuleren. Het ingipsen vanwege
lange periodes van onbegrepen
klachten, is daarmee afgenomen.
Röntgenologische bevindingen
in studies lijken tegenstrijdig te
zijn. Onze ervaring leert in ieder
geval dat prima beleid gemaakt
kan worden op anamnese en
klinisch onderzoek.

Samenvatting

Een enkelbandletsel is het meest
voorkomende letsel aan het
bewegingsapparaat.
Ook op langere termijn kunnen
er klachten blijven bestaan. Dit
uit zich vaak in bewegingsbeperking in de enkel met een beperkt
looppatroon. Klachten die niet
bij de persoon, situatie en letsel
passen, verdienen altijd verder
onderzoek. Indien gedacht wordt

aan fibuladispositie wordt de
hulp van de manueel therapeut
ingeroepen. Meestal is met één
keer manipuleren de mobiliteit
voldoende hersteld.
Literatuur

(1) Fibular Position in Individuals With
Self-Reported Chronic Ankle Instability,
Tricia J.Hubbard, Jay Hertel, Paul
Sherbondy, Journal of Orthopedic &
Sports Phys Ther, Volume 36, Number
1, Januarie 2006
(2) The Role of a Posteriorly Positioned
Fibula in Ankle Sprain Osman Tugrul

Eren, Metin Kucukkaya, Yavuz
Kabukcuoglu en Unal Kuzgun, The
American Journal of Sports Medicine,
Vol. 31, No. 6, 2003

Douwe Haandrikman,
Gipsverbandmeesters
Streekziekenhuis
Koningin Beatrix
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
0543-544302
d.haandrikman@
skbwinterswijk.nl

B.J. Grashof, I.M. Versteegen

De Fibuladispositie
Binnen de manueel therapie wordt gesproken van statische, reversibele en posttraumatische
disposities van de fibula ten gevolge van een inversietrauma. Niet gediagnosticeerde en
onbehandelde, reversibele, disposities veroorzaken een vertraagd herstel van het bindweefsel
zowel direct ter plaatse als in de bewegingsketen of ter plaatse van de dispositie. Door de
kracht van het inversietrauma kunnen op verschillende locaties dispositie
dan wel schade aan het bindweefsel ontstaan.
Symptomen

Pijn lokaliseert zich voornamelijk
rond de laterale malleolus. Het
looppatroon is gestoord. De patiënt kan niet goed afwikkelen.
Symptomen passen bij een inversietrauma. Vaak is er nog zwelling
en haematoom aanwezig, als het
Foto 1 handgreep testen proximale fibula

een recent trauma is geweest en is
de enkel wat warm. Als het trauma
langer geleden is, is de enkel meestal slank en is er geen haematoom.
De plantair- en met name de dorsaal flexie zijn beperkt en gevoelig
bij actief bewegen.

Onderzoek

Bij passief onderzoek wordt verminderde mobiliteit waargenomen
in de gewrichten van de voet: het
onderste spronggewricht en het
bovenste spronggewricht. Het
testen van de mobiliteit van de
fibula is distaal meestal pijnlijk
en proximaal wordt verminderde
mobiliteit gevonden. Dit alles in
vergelijk met de contralaterale
zijde.
Het testen van de mobiliteit gaat
als volgt: patiënt in rugligging of
in zithouding met beide knieën
opgetrokken. (foto1) Neem de
fibulakop tussen duim en wijsvinger en beweeg deze in ventrolaterale en in dorsomediale richting. Indien de mobiliteit niet of
zeer gering aanwezig is t.o.v. de
contralaterale zijde, is er sprake
van een fibula-dispositie. Dit
betekent dat de fibula na het
inversie trauma niet meer in zijn
originele positie is teruggekomen.
11

inversieletsel

Deze subluxatiestand wordt gezien
als de reden waarom de patiënt
klachten heeft en niet goed kan
afwikkelen.
Verklaring

De dorsaalflexie wordt beperkt
vanwege de toegenomen spanning in de syndesmosis tibio-fibularis en de membrana interossea .
Bij een dorsaal flexie drukt de
talus met zijn brede voorkant
tussen de beide malleoli en kunnen de fibula en de tibia niet voldoende meebewegen. De plantairflexie kan beperkt zijn en vaak
is de distale fibula drukgevoelig.
Ook het proximale tibio-fibulaire gewricht ondervindt veranderingen door de distaal- en dorsaalwaartse verschuiving van de
fibula. Als dit gepaard gaat met
een verhoogde noscisensoriek
heeft dit ook gevolgen voor de
tonus van de m. biceps femoris
>>
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en de laterale kop van de m. gastrocnemius. Door de verhoogde
tonus in deze spieren kunnen de
klachten zich uitbreiden in boven
en onderbeen! Door de plantairflexie krijgt de talus de kans, traumatisch, de weg van de minste
weerstand te volgen. Hierbij ontstaat, in combinatie met een inversie, een hoge traumatische trekspanning op het ligamentum
talo-fibulare anterius. Op het
ventro-laterale kapsel wordt het
distale deel van de fibula via de
laterale malleolus met veel kracht
naar distaal en ventraal getrokken.
Hierdoor loopt wellicht niet het
ligament schade op maar wordt
mogelijk de fibula minimaal
gesubluxeerd in een antero-caudale richting. De blokkade is
gebaseerd op de klinische hypothese dat tijdens het inversie
trauma de trekkracht op het
ligament (talo-fibulare anterius)
indirect op de distale fibula
wordt overgebracht. Wanneer
het distale deel van de fibula in
deze distale en ventrale positie
blijft staan, is er sprake van een
statische en in principe reversibele dispositie. Dit kan gezien
worden als een subtiele subluxatie van de fibula naar distaal en
ventraal. Proximaal ontstaat in
het tibio-fibulare gewricht een
dorsaal en distaal gerichte dispositie van de fibula. De biomechanica van de articulatio talo-cruralis en de distale en proximale
articulatio tibio-fibulare is
gestoord.
Behandeling

De behandeling is gericht op het
mobiliseren van de verschillende
gewrichten. In de eerste plaats de
fibula. Deze wordt proximaal
gemobiliseerd, omdat distaal
te pijnlijk is. De patiënt neemt
plaats op handen en knieën op
de behandeltafel. Knie in 90o
zodat het bovenbeen ontspannen
is en er geen tractie is op de fibulakop. De voet ligt net over de
rand van de behandelbank zodat
de manueel therapeut deze in
dorsaalflexie kan bewegen. De
heteronieme (ongelijkzijdige)

Verband

hand wordt met de handpalm op
de proximale fibula geplaatst en
de homonieme (gelijkzijdige)
hand daarboven op. Omdat de
fibulakop naar dorsomediaal en
iets naar caudaal staat moet naar
ventrolateraal en iets naar craniaal gemanipuleerd worden. De
onderarm van de heteronieme
zijde geeft de richting aan. (foto2)
Het manipuleren wordt door
middel van een high velocity
thrust(manipulatie met weinig
kracht, doch met hoge snelheid)
uitgevoerd. Meestal geeft dit een
schrikeffect bij de patiënt. Na de
manipulatie is het talofibulare
gewricht weer mobiel en is de
mobiliteit in de enkel toegenomen. De patiënt vindt dat het
beter voelt en de afwikkeling
gaat makkelijker.

Foto 2 manipulatie proximale fibula

In principe is één keer manipuleren voldoende. De nabehandeling bestaat vooral uit stabilisatie
oefeningen en een functioneel
looppatroon oefenen. Eventueel
kan de fibula in zijn nieuwe
stand ondersteund worden met
een tape.
Conclusie

Vroeg diagnostiek bij dorsaalflexie beperking kan veel “ellende”
voorkomen maar ook op langere
termijn is (manueel)therapie
mogelijk. Denk bij blijvende
bewegingsbeperkingen van het
enkelgewricht en de voetgewrichten aan dislocaties van botstukken en raadpleeg hiervoor (eventueel) een manueel therapeut.
Er is nog weinig literatuur en
consensus over standsafwijking
van de fibula en de relatie tot
dorsaalflexie beperking van het
enkelgewricht.
B.J. Grashof,
I.M. Versteegen,
Manueel therapie
Streekziekenhuis
Koningin Beatrix
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
0543-544444
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Erik Manning, Adriaan Bril
advertorial

De rol van een zuurstofproducerend wondverband
Wondgenezing is een complex proces. Ondanks dat het om een continue verlopend proces gaat is er een verdeling
gemaakt in vier fases. De eerste fase is de stollingsfase, welke direct start na het trauma; de inflammatie- of
ontstekingsfase, welke direct na de stolling start; de proliferatie- of granulatiefase en angiogenese, het meest
complexe proces en als laatste de remodelleringsfase, de vorming van nieuwe huid (epithelialisatie) en littekenweefsel.
De wondgenezing kan verstoord
worden door verschillende factoren, waardoor we van een chronische wond spreken.
Lokale factoren:
● mechanische stress
(druk en schuifkrachten)
● infectie
● oedeem
● ischemie
● slechte perfusie van zuurstof
en voedingstoffen
● radiatie therapie
Onderliggende systemische
factoren:
● arteriële insufficiëntie
(cardiovasculaire problemen)
● veneuze insufficiëntie
● neuropathie
● metabole ziekte
(diabetes mellitus, obesitas)
● auto-immuunziekte
(allergieën, vasculitis, pyoderma
gangrenosum, RA, etc.)
● voorbode van een nog niet
gediagnosticeerde ziekte
(maligniteit, jicht, diabetes
mellitus etc.)
● ondervoeding
● chemotherapie
● roken
De wondbehandeling bestaat
dan ook niet alleen uit het vervangen van een wondbedekker.
De behandeling van een
chronische wond bestaat uit:
● Voorkomen of actief behandelen van een infectie middels
lokale antimicrobiële middelen, adequaat debridement
en/of medicatie
● Optimale lokale bloedcirculatie
en perfusie van zuurstof en
voedingsstoffen, middels

●

●

●

debridement, compressietherapie, re-vascularisatie of
wegnemen van mechanische
stress (drukontlasting)
Behandeling van metabole
ziekte middels adequate
voeding en ondersteuning
van het immuunsysteem.
Vochtige wondbehandeling,
eventueel wondbedekkers met
ondersteunende supplementen
(antimicrobiële, eiwitten,
debriderende eigenschappen)
of technische hulpmiddelen
(negatieve druktherapie,
hyperbare zuurstoftherapie).
Voorlichting en motivatie
(patiënt bij de behandeling
betrekken).

Optimale behandeling van
chronische wonden bestaat dus
niet alleen uit goede basiszorg,
maar vraagt een grote mate van
deskundigheid om de onderliggende problemen van de individuele patiënt te herkennen en te
behandelen. Bij elke stagnatie in
de wondgenezing dienen tijdens
de (wond)anamnese bovenstaande
punten opnieuw geëvalueerd te
worden.
De rol van zuurstof

Zonder zuurstof geen leven.
Zuurstof is essentieel bij alle
cellulaire activiteiten in ons
lichaam. Het speelt een sleutelrol
bij wondgenezing. Als een wond
ontstaat word direct ons afweermechanisme geactiveerd.
Neutrofielen (kortlevende leukocyten) worden in de wond
geactiveerd om binnendringende
(anaerobe) bacteriën te doden en
vuil op te ruimen, mede dankzij
de natuurlijke productie van

waterstofperoxide (H2O2) (Cho
et al. 2001). Macrofagen arriveren om de bacteriën en het vuil
te fagocyteren. Gelijktijdig produceren macrofagen endothelial
groeifactoren (VEGF) essentieel
voor het gehele verloop van de
wondgenezing. Continue toelevering van zuurstof vanuit de
microcirculatie is van vitaal
belang bij het genezingsproces
van de wond en de bescherming
tegen infectie (Gottrup 2004,
Wright et al. 2003). Een wond
die niet bloed zal dan ook niet
genezen. Het belang van een
adequaat debridement en reiniging van het wondbed is dan ook
een belangrijk onderdeel bij de
wondbehandeling. Chronische
wonden hebben nogal eens een
wondbed, bestaande uit een
dikke beslaglaag of oppervlakkige necrose, wat een barrière
vormt voor de perfusie van zuurstof en andere voedingsstoffen en
een ideale broedplaats biedt aan
pathogene micro-organismen.
Ischemie, hypoxie ( zuurstof
tekort) door wat voor oorzaak
dan ook is een grote vijand voor
een succesvolle wondbehandeling en een vriend voor pathogene micro-organismen. Over
het algemeen wordt aangenomen
dat een periwound oxygen pressure (transcutane zuurstof meting,
PO2) van <30mmHg insufficiënt
is voor wondgenezing en <10mm
Hg levensbedreigend voor de
wondomgeving, extremiteit
(Mustoe et al. 1994). Hypoxie
kan het wondgenezingsproces
serieus benadelen, vanwege de
vertraging van angiogenese,
groei van granulatieweefsel en
epithelialisatie. Tevens wordt
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het fagocyterende werk van de
leukocyten om bacteriën te
doden ernstig belemmert wat
de wond gevoelig maakt voor
infectie (Allen et al. 1997). Bij
het optreden van kolonisatie of
infectie is er een veelvoud aan
leukocyten nodig wat een toename van zuurstof vraagt (Cho
et al. 2001, Mader 1981).
Zuurstof is tevens fataal voor
anaerobe bacteriën. Research op
het gebied van zuurstof en wondgenezing heeft ons meer inzicht
gegeven in de interactie van
hypoxie en hyperoxie van het
wondbed in relatie met de tijdsduur van wondgenezing
(Tandara en Mustoe 2004).
Ze ontdekten dat macrofagen
zowel onder omstandigheden
van hypoxie als hyperoxie een
signaal afgaven om angiogenese
te promoten middels afgifte van
Vascular Endothelial Growth
Factor (VEGF). Alle andere groeifactoren (eiwitten) gedijen beter
in een zuurstofrijke omgeving.
Bestaande zuurstoftherapieën bij wondbehandeling

Er zijn verschillende methodes
ontwikkeld om de zuurstofvoorziening van een wond te
verbeteren.
Dit kan systemisch of lokaal
gerealiseerd worden.
Systemische zuurstoftherapie:
Cardiovasculaire verbetering
van de circulatie (medicamenteus, bypass of dotterprocedure)
● Hyperbare zuurstoftherapie
(Hyperbaric Oxygen, HBO)
>>
●
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Hyperbare zuurstoftherapie

Er is veel literatuur beschikbaar
over het positieve effect van
hyperbare zuurstoftherapie en
wondgenezing. Tegen deze vorm
van therapie word nog altijd door
velen met enige controversie aangekeken. De laatste jaren echter
groeit het aantal behandelunits
in de wereld en met de daarmee
verkregen data het bewijs dat
hyperbare zuurstoftherapie de
wondgenezing gunstig beïnvloedt
(Abidia et al. 2003, Hammarlund
en Sundberg 1994). Hyperbare
zuurstoftherapie brengt buiten
de positieve punten ook risico’s
met zich mee (zuurstofintoxicatie). Tevens is het een kostbare
therapie. Gottrup (2004) concludeert in zijn studie dat er een
goede selectie moet plaatsvinden
voor wonden geïndiceerd voor
hyperbare zuurstoftherapie. Het
betreft voornamelijk traumatische wonden waarbij de microcirculatie ernstig is beschadigd
en risico lopen op een anaerobe
infectie. Het systemisch effect
wat verwacht mag worden van
Hyperbare zuurstoftherapie is
niet haalbaar bij lokale zuurstoftherapie. Als het doel is om bij
grotere delen van het lichaam
het PO2 niveau te laten stijgen
is hyperbare zuurstoftherapie
de aangewezen behandeling.
Gordillo en Sen (2003) hebben
kritisch gekeken naar de rol van
zuurstof en de vormen van toediening. Zij kwamen tot de con-

Foto 1

Foto 2

clusie dat hoge druk in combinatie met pure zuurstof niet
essentieel nodig is om wondgenezing te bereiken. Toediening
van zuurstof onder normale druk
zou de risico’s van intoxicaties
minimaliseren. Bovendien zou
zuurstof dan ook lokaal kunnen
worden aangeboden.
Lokale zuurstoftherapie

Er is veel minder literatuur over
lokale toediening van zuurstof te
vinden dan over hyperbare zuurstoftherapie, dus ook nauwelijks
enige bewijsvoering. De effectiviteit van een zuurstof producerend
wondverband is getest op geïnfecteerde wonden (dierproef )
waarbij buiten een versnelling
van de wondgenezing een 100
maal grotere daling van het aantal bacteriën in het geïnfecteerde
weefsel is geconstateerd (Wright
2003).
Buiten dierproeven betreft het
voornamelijk klinische observa-

Foto 3

ties bij retrospectieve casestudies
(Ivins et al. 2007, Kalliainen et
al. 2003). Tijdens deze observaties zijn geen neveneffecten
gevonden als allergieën. Er is
geen controlegroep gebruikt in
de studie waardoor geen waarde
gegeven kan worden aan een
eventuele versnelling van de
wondgenezing. De volgende
voordelen kwamen naar voren:
lage kosten in vergelijking met
hyperbare zuurstoftherapie, geen
systemische intoxicatie van zuurstof, thuiszorg mogelijk, behandeling van grote groepen mogelijk.
Oxyzyme wondverband

Een enzym activerend hydrogel
wondverband dat interactief
reageert met het wondbed om
genezing te promoten door de
zuurstofbalans te herstellen.
Het betreft een occlusief, steriel,
eenmalig te gebruiken hydrogel
wondverband voor de behande-

Foto 4

ling van droge tot matig exsudatieve oppervlakkige wonden zonder tekenen van ernstige infectie.
Bij ernstig exsudatieve wonden
dient de Oxyzyme afgedekt te
worden met een absorberend
verband.
De hydrogel draagt bij aan een
vochtige wondbehandeling en
ondersteuning van het autolytisch debridement. Het wondverband bestaat uit twee componenten. Een hydrogel plak
wat op de wond is aangebracht
wordt in contact gebracht met
een tweede kleinere hydrogel
plak. Als de twee lagen met
elkaar in contact zijn gebracht
ontstaat er een reactie.
Werkingsmechanisme van
Oxyzyme

De hydrogel van de tweede plak
is geïmpregneerd met een oxidase
enzym en een jodide component.
Als de twee lagen op de wond zijn
aangebracht wordt het oxidase
enzym in de tweede laag geactiveerd door de zuurstof in de
lucht en de onderlaag met het
wondbed.
Nu wordt één van de werkingsmechanismen van leukocyten
nagebootst, namelijk het produceren van H2O2 in het wondverband. Voordat de waterstofperoxide het wondbed bereikt
is het geconverteerd door het
jodide component tot opgeloste
zuurstof (zie afb. 1). De waterstofperoxide wordt als het ware
gebruikt als een transportmiddel
van zuurstof naar het wondbed. >>

14

Jaargang 21, december 2011

Foto 5

De lokaal aangeboden zuurstof
zal onder andere de aanwezige
anaerobe bacteriën doden en
andere celactiviteiten ondersteunen die nodig zijn voor de wondgenezing. De kleine hoeveelheid
aanwezige jodide draagt mede
bij aan het antibacteriële effect.
Klinische ervaring met
Oxyzyme

In de Ziekenhuisgroep Twente
Almelo krijgen we regelmatig
patiënten aangeboden met wonden, niet reagerend op de aangeboden behandelingen, ondanks
adequate compressietherapie of
drukontlasting e.d.. Een klinische
observatiestudie is gedaan naar
het effect van Oxyzyme op het
wondbed tijdens de behandeling
van een aantal van deze wonden.
We hebben niet de snelheid van
wondgenezing vergeleken met

Foto 6

een ander wondverband of een
andere wetenschappelijk onderzoek gedaan. Een belangrijke
reden waarom dit artikel is
geschreven is het wegnemen van
de eerste veelal “smerige” indruk
(Foto’s 1, 2). Er kan zich een
flinke hoeveelheid wondvocht
ophopen onder de hydrogel
lagen. Dit wondvocht ziet er
meestal niet prachtig helder uit,
maar ingedikt en donker en
kan na een eerste applicatie nog
stinken. Bij het verwijderen ontlast dit vocht zich in de vorm van
lekkage, omdat het nu eenmaal
geen absorberend verband is.
Dit is de reden waarom veel
gebruikers na een eerste poging
al afhaken. De ervaring leert dat
na de tweede verbandwissel de
stank overgaat in een normale
geur van wondvocht (afname
bacteriën).

Foto 7

Nattende wonden zijn vaak gekoloniseerd door een pseudomonas
wat het verband vaak groen kleurt
en hinderlijk kan ruiken. Na de
tweede applicatie Oxyzyme verdwijnt in de meeste gevallen de
kolonisatie spontaan en herstelt
de kleur en geur. (Foto’s. 3, 4).
18 patiënten zijn middels fotomateriaal tijdens de behandelperiode gevolgd en voorzien van
commentaar. Dit fotomateriaal
is eventueel beschikbaar om in
te zien.
De volgende aspecten zijn
geobserveerd:
● Aspect van het wondbed
(necrose, beslag, granulatie)
● Exsudaat (veel, matig, weinig)
● Exsudaat (sereus, purulent,
bloederig)
● Geur (hinderlijk, matig,
acceptabel)

Afbeelding 1. A diagrammatic summary of the reaction cascades that result in
dissolved oxygen appearing at the interface between the wound and the dressing.

●

●

●
●

Wondranden en omgeving
(maceratie, huidirritatie)
Pijnbeleving (vergelijking met
voorgeschiedenis)
Comfort, acceptatie
Aanbrengtechniek (moeizaam,
eenvoudig) bij verbandwissel

Methode/aanlegtechniek
Verbandwissel werd normaal
twee maal per week uitgevoerd.
Bij veel exsudaat driemaal per
week en bij weinig exsudaat en
vorderende wondgenezing kan
eenmaal per week volstaan.
Fixatie van de hydrogellagen
kan op de volgende manieren:
● Wondfolie
● Fixatiezwachtel
● Absorberend verband en
fixatiezwachtel
● Viltpadding met uitsparing
van de wond kan direct op
hydrogellagen worden
gefixeerd of naar wens op
de wondfolie.
Fixatie van de hydrogellagen met
wondfolie houd het materiaal en
wond in een optimale vochtige
conditie (Foto 5). Tijdens de
observatieperiode vertoonden
sommige wonden een lichte
maceratie vanwege de vochtophoping, echter zonder schade
te veroorzaken. Het materiaal
fixeert goed op de huid, waardoor uitgebreide maceratie
nauwelijks kan ontstaan (zeker
>>
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Foto 8

in combinatie met compressietherapie). Voor verwijderen lijkt
het op een blaardak (Foto 6).
Verbandwissel bij deze vorm
van fixatie gaat het makkelijkst
en wordt als weinig tot niet pijnlijk ervaren. Deze vorm van fixatie is als meest prettig/comfortabel
ervaren. Geen scherpe randen,
soepel en er kan gewoon gedoucht
worden.
Zonder wondfolie droogt de
hydrogel in, of zal het overtollige
exsudaat langs de randen in het
absorberende verband transporteren (Foto 7). De ingedroogde
hydrogel is moeilijk te verwijderen (Foto 11). Het voordeel hierbij is dat het materiaal gefixeerd
zit tot aan de wondranden waardoor bij deze techniek totaal
geen maceratie optreedt. Een
nadeel is dat de ingedroogde
randen scherp kunnen aanvoelen.
Het tussendoor natmaken van de

Foto 9

Oxyzyme kan hierbij een oplossing bieden. Douchen voor de
verbandwissel zorgt er ook voor
dat hydrogel weer in zijn oorspronkelijke staat terugkeert en
daardoor makkelijk te verwijderen is (Foto 7). Het verwijderen
van ingedroogde Oxyzyme werd
door sommige patiënten als pijnlijk ervaren. Pas op bij extra gevoelige huid (prednisongebruik)!
In geval van pijnlijke ervaring bij
verbandwissels of extra gevoelige
huid kan de huid ingesmeerd
worden met een laag vaseline of
Proshield alvorens de oxyzyme
te fixeren (geen fixatieprobleem).
(Foto’s 7,8).
Bij gevoelige huid eerst natmaken
en dan verwijderen! (Foto’s 9,10).
Bij Prednisongebruik (Foto 11).
Een viltpadding kan gebruikt
worden bij de behandeling van
plantaire ulcera bij de diabetische
voet. (Afb. 12,13).

Foto 11

Wondbed
Oppervlakkige necrose en beslag
lossen vaak al op in de eerste week
na starten met Oxyzyme (autolytisch debridement). Na reiniging
van de wond wordt al vrij snel
zichtbaar hoe goed de wond
granuleert en hoe het materiaal
vriendelijk is voor het nieuw
gevormde epitheel.
Start met Oxyzyme, stug beslag
en onregelmatige wondranden
(Detailfoto afb. 14).
Na twee weken is de wond
schoon, soms eerst iets groter
vanwege het debridement effect,
nu schone aansluitende wondranden (Detailfoto afb. 15).
Ingroei van epitheel na twee
weken duidelijk zichtbaar
(Detailfoto afb. 16).
Opvallend is hoe de huid rond
de wond in een betere conditie
raakt.
Foto 12
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Foto 10

Voordelen van de Oxyzyme
● Eenvoudige tweewekelijkse
verbandwissel (economisch
voordeel voor de thuiszorg)
● Er kan eerder gestopt worden
met negatieve druktherapie
● De conditie van de huid rond
de wond verbetert zichtbaar
(geen schilvers of verweking)
● Goed te combineren met drukontlasting en of compressietherapie
● Toepasbaar bij grote groepen
patiënten
● Pijnreductie (vochtig, koel
aanvoelend), hoewel dit een
zekere mate van subjectiviteit
blijft (patiënt krijgt meer
aandacht tijdens studie)
● Fixeert goed tot aan de wondranden (zelfs als de huid is
ingesmeerd met vaseline of
Proshield)
● Transparant, waardoor goede
observatie mogelijk blijft
zonder verbandwissel
>>
Foto 13
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Foto 14
●

●

●

Geur neutraliseert vanwege
afname kolonisatie/bacteriën
in de wond
Verkleeft niet aan het wondbed, vriendelijk voor het
epitheel.
Thiersch plastiek of punch
grafts vanwege goede epithelialisatie vaak niet nodig

heid goed is. Het vuil en niet
vitaal weefsel wordt opgeruimd
(vaak onder de wondranden).
Discussie en conclusie

Nadelen van de Oxyzyme
● Geen goede studies beschikbaar
(alleen retrospectieve casestudies)
● Transparant en niet absorberend,
waardoor purulent of troebel
wondvocht langs het materiaal
lekt en goed zichtbaar blijft
(“het smerig effect”)
● Huidbeschadiging bij onvoorzichtige verbandwissel (prednisongebruik).
De wond kan na de eerste verbandwissel groter zijn geworden
(debridement effect) wat door
sommige gebruikers als een nadeel
gezien wordt, maar in werkelijk-

Zuurstof is essentieel bij alle cellulaire activiteiten in ons lichaam.
Het speelt een sleutelrol bij
wondgenezing. Veel chronische
wonden hebben te maken met
hypoxie. De laatste jaren groeit
de bewijsvoering van het positieve effect van hyperbare zuurstoftherapie bij chronische wonden. Hyperbare zuurstoftherapie
brengt buiten de positieve punten ook risico’s met zich mee, is
kostbaar en niet haalbaar voor
grote groepen patiënten. De
effectiviteit van een zuurstof
producerend wondverband is
getest op geïnfecteerde wonden
(dierproef ) waarbij buiten een
versnelling van de wondgenezing
een 100 maal grotere daling van
het aantal bacteriën in het geïnfecteerde weefsel is geconstateerd

Foto 16

Foto 15

(Wright 2003). Buiten dierproeven
betreft het voornamelijk klinische
observaties bij retrospectieve
casestudies (Ivins et al. 2007,
Kalliainen et al. 2003). Bij onze
patiëntengroep hebben we soortgelijke waarnemingen gedaan.
De kolonisatie van de pseudomonas is altijd goed te observeren vanwege de kleur en de specifieke geur. Deze en andere
bacteriën lijken te verminderen
onder de Oxyzyme omdat de
geur normaliseert. Er zijn geen
neveneffecten waargenomen tijdens de observatieperiode. Wel
moet voorzichtigheid in acht
genomen worden bij het verwijderen van ingedroogde oxyzyme.
We kwamen verrassende resultaten tegen, zoals de goede conditie
van granulatieweefsel en snelle
epithelialisatie. De pijnbeleving
was bij de groep, behandeld met
folie minder dan de groep met
een absorberend verband en fixatiezwachtel. Dit kan ook komen
vanwege het feit dat de wonden
onder de folie kleiner en minder
productief waren. Deze vorm van
wondbehandeling verdient een
goede klinische studie (RCT)
waarbij de Oxyzyme vergeleken
wordt met een ander product of
behandeltechniek (hydrogel,
hyperbare zuurstoftherapie).
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Verslag van de Algemene
najaarsvergadering van de VGN
op zaterdag 26 november 2011
De najaarsvergadering die op zaterdag 26 november in het St. Antonius ziekenhuis
te Nieuwegein werd georganiseerd was weer goed bezocht. Steeds meer leden nemen
aan de activiteiten die georganiseerd worden deel. Tijdens de vergadering stonden
vooral de ontwikkelingen rondom de LOG centraal. Wim Walet liet in zijn presentatie zien wat er besproken en behandeld was in de kwaliteitsgroep en de stuurgroep.
De ontwikkeling van de senior opleiding vordert gestaag en zoals het er nu uit ziet
zou er in september 2012 een kleine groep kunnen starten. De ontwikkeling van de
protocollen en de nieuwe lay-out kwamen aan de orde en het beleidsplan 2012/ 2015
werd goedgekeurd door de leden. Na het uitreiken van de laatste spelden bedankte
de voorzitter de aanwezige en nodigde iedereen uit om na de lunch weer deel te
nemen aan het middagprogramma.
Helmie Cornelissen

Middagprogramma algemene
ledenvergadering
Presentatie van DBC naar DOT en het belang van
kostprijzen door Frank van der Liet.
De inhoud van de presentatie bestond uit twee vraagstukken:
● DBC’s en DOT’s, wat zijn het en waarvoor dient het?
● Kostprijs: wat is hun nut en noodzaak en dan in relatie
tot DBC’s en DOT’s en voor de eigen afdeling
In de inleiding werd ingegaan op het deel financiering. De
financiering van een ziekenhuis bestaat uit een aantal delen:
● Vast budget; hieruit worden bijvoorbeeld traumahelikopters en brandwonden centra’s etc. gefinancierd.
● Overige inkomsten; dit zijn subsidies uit de 1e lijnsverrichtingen
● A-segment, De prijzen van DBC’s in het A-segment
worden landelijk vastgesteld en zijn dus in elk ziekenhuis
gelijk. Daarboven wordt een verrekeningspercentage in
rekening gebracht. Dit verrekeningspercentage is ook
wettelijk bepaald en is per ziekenhuis verschillend.
● B-segment, De prijzen van DBC’s in het B-segment
mogen ziekenhuizen zelf vaststellen. Hierover onderhandelen zij met verzekeraars, waardoor de prijzen per
ziekenhuis kunnen verschillen. In het B-segment vallen
de relatief eenvoudige en planbare ingrepen, dus niet de
acute of spoedeisende zorg. Elk ziekenhuis dat deze DBC’s
aanbiedt, is verplicht hiervan een prijslijst te publiceren.
Ook het honorarium van de medisch specialisten wordt
hierop gezet, zodat dit voor iedereen duidelijk is.
In de jaren 90 zijn de DBC’s in het leven geroepen als introductie van de marktwerking. Men ging ervan uit, dat door
deze constructie er een concurrentie zou ontstaan op zowel
prijs als kwaliteit.
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De afgelopen jaren heeft de DBC constructie zeker gewerkt
als marktwerkend middel. Verrichtingen werden producten.
Er werden hogere eisen gesteld aan zorg (productie) en kwaliteit. Het heeft er ook voor gezorgd dat men zich bewuster
is geworden van de kosten van de zorgvraag.
Maar in de tijd werden ook de nadelen van de DBC’s zichtbaar. Met een aantal van 100.000 waren het er teveel en er
waren meerdere DBC’s voor dezelfde zorgvraag, er was geen
stabiele DBC omgeving aanwezig. Daarnaast was er geen aansluiting bij ICD “International Classification of Diseases”.
Door bovenstaande nadelen heeft er een doorontwikkeling
plaats gevonden en hieruit zijn de “DBC’s op weg naar
transparantie” ontstaan, de zogenaamde DOT’s. Frank
gaf in zijn presentatie aan dat DOT’s niet bestaan, net als
Sinterklaas! Het zijn eigenlijk officiële DBC zorgproducten.
De kenmerken hiervan zijn:
● Het zijn er minder;
● Er is een medische herkenbaarheid;
● Het is specialisme overstijgend
● Er is een (bijna) koppeling aan ICD;
● Het is kostenhomogener;
● De zorgzwaarte komt beter tot uiting
Bovenstaande zal natuurlijk in de toekomst moeten blijken.
●

In een zorgproduct worden alle activiteiten rondom dat
product beschreven. Dat kan alleen in kaart worden
gebracht als er een juiste kostprijsberekening heeft plaats
gevonden. In kostprijsberekeningen worden alle verrichtingen vastgelegd, ook al zijn ze niet bepalend voor de
afleiding naar DBC-zorgproduct. Ze zijn nodig in de
onderbouwing van de verkoopprijzen en begrotingsronde.
Kostprijs wordt berekend per verrichting en er wordt een >>
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●
●
●

onderscheid gemaakt tussen variabel- vast en overhead. Daarnaast
kunnen kostprijzen helpen op afdelingsniveau. Door deze goed te
beschrijven krijgt men meer inzicht in de afdelingsprocessen. Het
helpt ook bij de onderbouwing van keuzes;
waarom fte uitbreiding?
waarom kosten overschrijding?
Het help bij een efficiëntere bedrijfsvoering, op zowel micro als
macro niveau.

Voor het opstellen van een kostprijs, kunnen de DBC-zorgactiviteitentabellen gebruikt worden. Voor de gipskamer zijn er een twintigtal
codes. Daarnaast kan de kostprijsberekening een goed middel zijn
om de activiteiten in kaart te brengen en kan helpen bij een duidelijke positionering van de gipskamer binnen de eigen organisatie.

Figuur 1

Presentatie Joris Ruhe, Back to the future!!II
In zijn verhaal ging Joris jaren terug. De tijd van
Florence Nightingale werd weer naar het nu
gehaald. Maar hij ging verder, naar een persoon
waar maar weinig mensen van hadden gehoord
en die in ieder geval nooit als symbool van de
zorgzame mens gezien is; Mary Jane Seacole
(1805-1881). Mother Seacole zoals zij ook
werd genoemd was een Jamaciaanse verpleegster

en in die tijd bekend om haar betrokkenheid bij de krimoorlog. Zij
beheerde in Panama pensions die zij zelf ook had opgericht. Zij wilden mensen helpen en zieken behandelen. Ervan overtuigd dat haar
kennis van tropische geneeskunde nuttig zou kunnen zijn reisde ze
naar Londen om als verpleegster vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze
werd geweigerd als legerassistent voor de oorlog in de Krim, omdat ze
een zwarte vrouw was. Toen de Britse regering later besloot vrouwen
toe te staan te reizen naar het getroffen gebied, werd ze niet opgenomen
in de groep van verpleegsters die Florence Nightingale had gekozen.
Uiteindelijk is ze op eigen gelegenheid afgereisd naar het oorlogsgebied.
Hier heeft ze veel gedaan en door haar kundigheid veel levens gered.
Mary Seacole werd geëerd in haar leven, samen met Florence Nightingale,
maar na haar dood is ze meer dan een eeuw vergeten. Vandaag de dag
is ze bekend om haar moed en medische vaardigheid, Maar ook omdat
ze er in is geslaagd zich ondanks raciale vooroordelen te ontwikkelen
en dat te doen waar ze in geloofde.
Een kind in het ziekenhuis
De laatste spreker was voor veel van de aanwezigen een oude bekende.
Jan Nijewene, nu hoofd polikliniek van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, maar ook ooit gewerkt als gipsverbandmeester. Jan had een verhaal over Henricus Bakker, 9 jaar oud en uit een “heel hoog” klimrek
gevallen. Hierbij had hij een breuk van de onderarm opgelopen waarvoor hij naar de SEH van een ziekenhuis moest. Het was een verhaal
waar de gedachten en ervaring van deze “patiënt”werden neergezet.
De gedachten gang van dit kind kreeg veel lachers op de hand, maar
eigenlijk werd ons een spiegel voorgehouden. Hoe vaak gedragen wij
ons zo? Een verhaal om te lachen maar ook om over na te denken.
Het was in ieder geval een fantastische afsluiting van een goed
geslaagde dag, met een speciale dank aan Liesbeth Rietra en
Matthieu van den Bosch.
Helmie Cornelissen
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Resultaat ‘Wat zou u doen?’
crurisfractuur
Het been is ingegipst en daarna is er gelijk een wig geplaatst om de
fractuurdelen meer in lijn te krijgen. Na 1 week was er weer een lichte
angulatie te zien, waarop een tweede wig werd geplaatst.
In de tijd daarna bleef de fractuur goed staan. Een Sarmiento brace werd
aangelegd 8 weken posttrauma en kon begonnen worden met belasten.
5 maanden post trauma werd de patiënt ontslagen uit de behandeling.

Eindresultaat AP

Eindresultaat
Lateraal

Wat zou u doen?
Man, 84 jaar. Beginnend dementerend. CVA 12 jaar geleden.
Woont in verzorgingshuis. Met voet achter toiletpot blijven steken.
Daarbij een trimalleolaire fractuur opgelopen rechts.
Patiënt gebruikt been hoofdzakelijk voor transfer en toilet/douche.
Wat zou u doen? Per definitie is de fractuur instabiel en zou deze
geopereerd moeten worden. Of toch conservatief in verband met
de omstandigheden van de patiënt?
Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband:
d.haandrikman@skbwinterswijk.nl

AP opname

Laterale opname

Leuke Tip
Onlangs kregen we in onze gipskamer van het UMC st. Radboud te Nijmegen het verzoek van één van onze
KNO artsen om een neusbeschermingsmasker te maken voor een top hockeyster van onze nationale ploeg.
Op zich niet zo bijzonder voor een gipverbandmeester, maar dit masker gemaakt door Harold Grotenhuis
wilden we jullie toch niet onthouden.
De basis bestaat uit DCC en bekleed met plakvlies van dezelfde firma. De randen werden dikker gemaakt
om ruimte te creëren voor demping, mocht de bal toch keihard op het masker belanden.
Onze hockeyster was er erg blij mee en mocht na verificatie door de bond alle wedstrijden meespelen.
Misschien wel leuk voor collega’s in den lande. Voor eventuele toelichtingen zijn we altijd bereid.

Jan Bongaerts, Harold Grotenhuis, Gipsverbandmeesters UMC st. Radboud Nijmegen.
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