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Van de redactie
Ontluikend groen en de fruitbomen in de bloei. De winter achter
ons en menigeen komt tot nieuwe
ideeën. Sommigen slagen er in dit
op papier te zetten. Wij van de
redactiecommissie geloven niet
dat er onder de vierentwintighonderd lezers slechts een handvol uit hun winterslaap zijn ontwaakt en ons een artikel hebben
opgestuurd. De lezers-enquête
van vorig jaar beloofde ons het
tegenovergestelde. Laten we het
op opstartproblemen houden en
natuurlijk zijn we verheugd met
de kopij die ons wel heeft bereikt.
Het thema van deze uitgave is
Kinesio Taping. Een tape techniek van oorsprong uit Japan en
ongeveer 25 jaar geleden ontwikkeld door dr. Kenso Kase. Het
is een techniek waarbij gebruik
wordt gemaakt van de natuurlijke
herstelprocessen van het lichaam.
Bij deze techniek wordt gebruik
gemaakt van speciale tape.
De tape activeert het zenuwstelsel
en algemeen circulatiesysteem,
waardoor de betreffende spieren
en pezen weer snel herstellen.
Van drie auteurs kregen wij
artikelen over werkwijzen en
ervaringen. Om u al vast te
enthousiasmeren loop ik met
u door de inhoud.
Van Huub van Lieshout, gipsverbandmeester bij TMI, en
enthousiast “taper” mochten wij
een artikel ontvangen waarin hij
de patella-femorale tape presenteerd die hij ook zelf nodig heeft
gehad.

Bert Duin, gipsverbandmeester
in het OLVG, verteld in zijn artikel over zijn ervaringen en werkwijze van het aanleggen van kinesiotape bij clavicula-fracturen,
subcapitale humerus-fracturen,
ribfacturen en ribcontusies.

verenigingen van orthopeden en
chirurgen afspraken werden vastgelegd over het te voeren beleid
bij fractuurpatiënten en casefinding op osteoporose. Ook de
patiëntenvereniging en de verpleegkundige beroepsorganisatie

Wordt het niet eens tijd dat ook
u een artikel schrijft?
Kees Donker, gipsverbandmeester in de Tergooi Ziekenhuizen,
beschrijft in zijn artikel: “De behandeling van distorsie van de
enkel en Weber-A fracturen met
kinesiotape.”, hoe de tape wordt
aangelegd. Ook beschrijft hij
de voordelen, de effecten en de
reacties van patiënten. Dat deze
tapemethode leeft binnen onze
beroepsgroep bewijst de Refereeravond Regio Zuid in het Maasziekenhuis Pantein op 1 maart
2012 met een opkomst van 55
deelnemers, waarvan Manfred
Jacobs verslag deed.
Van Peter van den Berg (Verpleegkundig Specialist; Gipsverbandmeester in ziekenhuis Reinier de
Graafgroep te Delft) ontvingen
wij het artikel: ”Voorkomen is
beter dan (opnieuw) breken: Bij
verdenking op osteoporose: een
rol voor de gipsverbandmeester.”
In 2011 kwam de herziene CBO
Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie tot stand waarin
mede door de wetenschappelijke

Vallen Fracturen en Osteoporose
(VF&O) participeerden in de
totstandkoming van deze richtlijn. Hierover en over de overige
ins-en-outs van osteoporose met
medenemen van de rol van de
gipsverbandmeester leest u in
het tweede gedeelte van dit blad.
Antje Hofman, co-assistent
geneeskunde, leverde een uitgebreide casus aan over een
patiënt met een intra-articulaire
calcaneusfractuur en het belang
van de juiste indicatie stellen tot
operatieve behandeling. De casus
is gekozen om te illustreren dat
het van groot belang is om de
juiste indicatie te stellen tot operatief ingrijpen met het oog op
het voorkomen van complicaties
en uiteindelijk gunstigere functionele uitkomsten.
Speciale aandacht zouden wij
willen vragen voor het vijfde post
Olympisch lustrum sportcongres
eind september en de traumadagen
in de Rai in november, waarover
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u in deze uitgave meer informatie
aantreft.
Namens de redactie wens ik u
veel leesplezier.
Cor Gersen
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Huub van Lieshout

De patella-femorale tape
Al vanaf mijn jeugd volg ik het Duitse voetbal. Eind jaren 90 viel mij op dat er steeds meer spelers in deze competitie
gekleurde tapestroken gingen dragen. Ik had zo mijn scepsis over deze tapestroken, maar het intrigeerde me wel.
In maart 2008 kreeg ik de kans om bij BSN medical een introductiecursus te gaan volgen over kinesiotaping.
Deze cursus werd met veel enthousiasme gegeven door Cees van de Linden en Han Thijssens, beiden fysiotherapeut
van respectievelijk PSV en NEC.
Na deze dag ben ik begonnen om
het geleerde in praktijk te brengen.
Al gauw kwam ik er achter dat ik
nog te weinig kennis en ervaring
had over deze tapemethode.
Daarom ben ik in november 2008
nog een tweedaagse cursus kinesiotaping gaan volgen bij Fysiotape.
Na deze cursus ben ik steeds meer
gaan tapen en kwamen er ook de
resultaten. Het verwonderde me
elke keer weer dat door een paar
stroken te plakken men zoveel
resultaat kan krijgen. Het meest
verwonderd was trouwens de
patiënt.
Intussen ben ik een enthousiast
“taper” en voel ik me vereerd om
tijdens de advanced cursus Leukotape K van BSN een toepassing
te mogen presenteren. Deze en
ook de aanvangscursus vindt één
tot twee keer per jaar plaats. De
tapes die ik aanleg zijn intussen
zeer uitgebreid. Het gaat voornamelijk over surmenageklachten,
hematomen en zwellingen, hooikoorts (neuroreflectoir), fracturen, pijnpunten en bandletsels.
Ik doe dit niet alleen als gipsverbandmeester, maar ook als sportmasseur werk ik vaak met (acute)
sportblessures en zie ook daar
prima resultaten. Voorbeelden
hiervan zijn enkel/kniebandletsels en zweepslagen.
Ik wil graag een tape presenteren
die ik persoonlijk ook nodig heb
gehad, namelijk de patella-femorale tape. Zelf ben ik een recreatief racefietser en in 2010 in de
voorbereiding op het nieuwe seizoen kreeg ik na een aantal kilometers gefietst te hebben klachten onder mijn patella, die na
het fietsen ook weer verdwenen.

Na diverse technieken met kinesiotaping geprobeerd te hebben
kreeg ik de klachten niet onder
controle. Tot op het moment dat
ik op You Tube een filmpje vond
over een patelle-femorale kinesiotape (helaas is het filmpje intussen
verwijderd op You Tube). Deze
techniek werd een groot succes
voor mijn knie en ook voor mij
zelf. De klachten waren meteen
weg en heb zonder problemen
dat jaar in de Vogezen, Frankrijk,
de Trois Ballonnes gefietst, een
toertocht van ruim 200 kilometer.
Mijn collega Peter Hendrickx die
altijd mee gaat op onze fietsweekenden had op dat moment ook
last van dezelfde klachten.
Na Peter ook met deze techniek
getaped te hebben had hij hier ook
prima baat bij!
Patella-femorale klachten kunnen
dus prima behandeld worden met
kinesiotaping en ik heb in de dagelijkse praktijk op de gipskamer al
vele malen patiënten mogen tapen.
Het blijkt een zeer dankbare tape
te zijn.
Hieronder beschrijf ik hoe je
deze tape kunt aan leggen.

Aantekenen van patella rand en
tuberositas tibia met knie in 10 tot
15 graden flexie
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Aanzetten strook van 5 cm op
tuberositas tibia zonder stretch.

Knie in flexie brengen en tape over
mediale patellarand naar boven
leggen, gebruik maken van de stretch
op de tape.

Dezelfde
procedure
voor de
laterale
patellarand.

Eventueel kan
door een strook
van 5 cm de
patella naar
mediaal
getrokken
worden (50 tot
75% rek op de
tape).

Volledige tape
in flexie

Volledige tape
met knie in
volledige
Extensie.

Tenslotte
● Indien je start met kinesiotaping, begin dan bij de “simpele” tapes en breidt dit dan
langzaam uit. Geef niet te snel
op! Je moet een “fingerspitzengefuhl” gaan ontwikkelen.
● Indien je een tape aanlegt moet
de patiënt meteen merken dat
de klachten verbeteren. Is dit
niet zo dan kun je het best de
tape verwijderen en opnieuw
aanleggen maar dan op een
andere manier.
● Werk met een pijnscore schaal.
Dit geeft een goede indicatie
of de tape werkt.

●
●

●

Kinesiotaping werkt niet altijd.
Kinesiotaping is een mooie
uitbreiding van je vakgebied.
Kinesiotaping heeft mijn vak
in grote mate verrijkt!

Huub van Lieshout,
Gipsverbandmeester TMI
h.lieshout15@chello.nl
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Bert Duin

Leukotape K op de S.E.H.
In veel ziekenhuizen is het zo, dat er voor een clavicula, subcapitale humerus- en ribfacturen alleen een mitella,
een sling en pijnbestrijding wordt gegeven. Eventueel nog een keer een nacontrole op de polikliniek en daar blijft
het zo’n beetje bij. Zo was het ook bij ons in het ziekenhuis. Heel zelden zagen wij deze patiënten op de gipskamer.
En meestal om een nieuwe sling te halen. Wij constateerden regelmatig dat deze patiënten nog erg veel pijn hadden.
Omdat wij in die periode veel met
Leukotape K aan het experimenteren waren en regelmatig patiënten hadden met clavicula fracturen, zijn we ze gaan tapen onder
het mom van baat het niet, dan
schaadt het niet. De reactie van
deze patiënten was verbazingwekkend, ze voelden gelijk een
stuk minder pijn en durfden weer
wat te gaan bewegen. De techniek
die we daarvoor gebruikt hebben
was die zoals bij ligamenten
ondersteuning wordt gebruikt.
Dus gewoon met 100% rek en
geen rek aan beide uiteinden.
(zie fig. 1 en fig. 2) Omdat dit
eigenlijk een doodeenvoudige
techniek is, was de reactie van
de patiënt: `Waarom hebben ze
dit niet meteen gedaan?`

fig. 3

Later zijn we ook de subcapitale
humerusfractuur (zie fig. 3) gaan
tapen. Ook weer met de ligamenten techniek dus 100% rek en geen
rek op de uiteinden. We trekken
nu alleen van voor naar achter
(zie fig. 4, 5, 6 en7). Hierdoor
heeft de patiënt het gevoel dat de
fractuur ondersteund wordt, hetgeen door de patiënt als prettig
ervaart. Ook deze techniek is
heel eenvoudig en iedereen te
leren. Ook hier was de reactie
van de patiënt: Waarom niet
meteen?

fig. 1

fig. 4

fig. 9

fig. 5

fig. 10

fig. 6

fig. 11

fig. 7

fig. 12

fig. 8

fig. 2

Als laatste zijn we ribfracturen
en ribcontusies (zie fig. 8) gaan
tapen met Leukotape K. We
volgen de rib vanaf de spina
tot het sternum met 100% rek
(zie fig. 9, 10, 11 en 12), hierbij
krijgt de patiënt het gevoel of de
hele thorax wordt ondersteund.
Dit stelt de patiënt in staat, weer
normaal door te ademen.

>>
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Dit is op zich een zeer eenvoudige
techniek en ook iedereen te leren.
In eerste instantie hielden wij het
tapen voor ons zelf in de gipskamer.
We hadden wel overleg met de
S.E.H., dat zodra er een patiënt
was met een clavicula, subcapitale
humerus- of ribfractuur en ribcontusie, deze zo snel mogelijk
naar de gipskamer door gestuurd
werd om getaped te worden.
Dit had als nadeel dat als er een

Verband

patiënt ‘s avonds een fractuur
had opgelopen deze de volgende
dag alweer naar het ziekenhuis
moest om getaped te worden en
in het weekend moesten ze soms
twee dagen wachten voor ze in de
gipskamer bij ons terecht konden.
Wij hebben toen besloten om
deze drie tapentechnieken aan
alle S.E.H. verpleegkundigen en
S.E.H. artsen te leren, waardoor
de patiënten gelijk geholpen kun-

nen worden. Dit hebben wij gedaan door eerst de S.E.H. artsen
te instrueren, door middel van
een PowerPoint presentatie en
techniek training. Dit werd door
hen met enthousiasme ontvangen.
Hierna werden, ook op verzoek
van de S.E.H. artsen, alle S.E.H.
verpleegkundigen getraind.
We hebben deze tapetechniek
opgenomen in het S.E.H. gipsinstructieboek .

Wij vinden deze drie eenvoudige
tapetechnieken een extra service
naar de patiënt. Het tapen op de
S.E.H. wordt nu ongeveer een half
jaar gedaan naar ieders tevredenheid. En wij zien de patiënt pas
een week later voor een nieuwe
tape.
Bert Duin,
Gipsverbandmeester
OLVG Amsterdam

Kees Donker

De behandeling van distorsie van de enkel en
Weber-A fracturen met kinesiotape
In het kader van deze publicatie ga ik alleen in op de behandeling van enkelbandletsel en weber-A fracturen met
kinesiotape. In dit artikel wordt een aantal reacties van patiënten en de ervaring van de gipsverbandmeester
weergegeven. Een methode om de kinesiotape aan te leggen bij de enkel wordt beschreven. De duur van de
behandeling van enkelbandletsel en weber-A fracturen wordt door gebruik van de kinesiotape gereduceerd.
Er gaat een geweldige proprioceptieve werking van de kinesiotape uit. Het gebruik van de kinesiotape brengt een
kostenreductie met zich mee.
De effecten van de
kinesiotape kunnen zijn
●

●

●
●

●

Het verbeteren van de spierfunctie door tonusregulatie.
Het opheffen van belemmeringen in de lymfeafvoer en
de bloedcirculatie.
Het verminderen van de pijn.
Het ondersteunen van de
gewrichtsfunctie door middel
van het stimuleren van de
proprioceptie corrigeren van
de bewegingsrichting en het
vergroten van de stabiliteit.
Neuro-refectoire beïnvloeding.

Dit en meer is ook terug te vinden in de boeken en wordt ons
geleerd tijdens de Leukotape K
dagen bij BSN en/of de tweedaagse opleiding bij fysiotape.
Beiden zijn geaccrediteerd door
de vereniging.
Reacties van patiënten,
bij wie een kinesiotape is
aangelegd

De patiënten vinden het een groot
voordeel, dat de normale schoen
aan kan. De tape is flexibel en dun.
Ze kunnen een normaal looppa8

troon ontwikkelen en behouden.
Met de tape kan men normaal
douchen. Een flink aantal patiënten die na 5 dagen na het ontstaan
van het trauma, behandeld worden met kinesiotape kan na het
aanbrengen zonder krukken weglopen. In veel gevallen ervaren de
patiënten een directe pijndemping, met name bij ribcontusies/
fracturen. Zij kunnen beter doorbewegen cq. doorademen.
Ervaringen van de
gipsverbandmeester

De gipsverbandmeester moet
bij het gebruik van kinesiotape
rekening houden met contraindicaties. Een absolute contraindicatie is het onoordeelkundig
toepassen van de kinesiotape.
Het is meer dan alleen een “tapeje”
aanleggen. Een aantal relatieve
contra-indicaties zijn trombose,
huiddefecten, algemeen oedeem,
carcinomen, uitblijvende resultaten (zie theorieboek). Vanaf eind
2010 hebben wij, gipsverbandmeesters in Tergooiziekenhuizen,
expertise opgebouwd aangaande
de behandeling met kinesiotape >>
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van enkelbandletsel, weber-A
fracturen, achillodynie, hielspoor, fasciïtis plantaris, zweepslag, ribcontusies cq ribfracturen,
clavicula fracturen en ac-luxaties.

doorontwikkelde methode die
beschreven staat in het medical
taping manual van Josya
Sijmonsma.
●

Kinesiotape werkt niet bij
iedereen

Van belang is dat de patiënt een
gedegen instructie en uitleg over
de kinesiotape en de werking
daarvan krijgt. De patiënt moet
ook enigszins therapietrouw zijn.
Zorg voor je start met kinesiotape dat je draagvlak binnen je
instelling hebt. Het is zaak dat je
specialisten weet te interesseren
voor de kinesiotape. Op de gipskamer in onze instelling werken
wij op verwijzing van de specialisten.

●

●

De duur van de
behandeling

De duur van de behandeling
van enkelbandletsel cq weber-A
fracturen wordt door gebruik
van de kinesiotape gereduceerd.
Voorheen was de behandeling
ongeveer 1 week drukverband
gevolgd door 2 à 3 keer 2 weken
bijv. coumans bandage. Sinds
ongeveer een jaar worden de
patiënten na ongeveer 1 week
drukverband behandeld met
kinesiotape. De kinesiotape
wordt iedere week vervangen.
Gemiddeld is 2 à 3 keer kinesiotape voldoende. De totale behandelduur is teruggebracht naar
gemiddeld 3 à 4 weken. Dit is
een reductie van 2 à 3 weken.
Bij de conventionele tape hebben
we zeer regelmatig allergie en
maceratie gezien. Wij hebben
bij de meer dan 275 patiënten
die wij behandeld hebben met
de kinesiotape nog geen allergie
of maceratie waargenomen.
Aanleggen van de tape
om de enkel

Er zijn meerdere methodes om
de kinesiotape op de enkel aan
te brengen. De hieronder beschreven methode is de methode van
Jelle de Moor, fysiotherapeut,
acupuncturist en medical taping
instructeur. Deze methode is de

●

Anker aanbrengen ruim handbreedte boven laterale malleolus zonder rek.
Rek opbouwen tot 35% tot
net boven laterale malleolus.
Dan maximale of sub-maximale rek en op laterale malleolus neerleggen tot op de voetrand. Onder voet door zonder
rek voor mediale malleolus
over talusrol zonder rek. Recht
over laterale malleolus met
maximale of sub-maximale
rek. tot vlak voor achillespees.
Over achillespees zonder rek
naar mediale zijde. Maximale
dan wel sub-maximale rek over
mediale malleolus. Over talusrol zonder rek naar lateraal.
Voor laterale malleolus langs
tot voetrand met maximale
dan wel sub-maximale rek.
Onder de voet langs zonder
rek. Maximale of sub-maximale rek over mediale malleolus tot handbreedte boven
mediale malleolus. Anker
aanbrengen zonder rek.
(zie fig. 1 t/m 8).

Aan de hand van de klachten van
de persoon kan er eventueel een
extra strook aangebracht worden
bijvoorbeeld lateraal over het
FTP-segment.
Met de tape kan men normaal
douchen. Het verdient aanbeveling de patiënt erop te attenderen
dat de tape iets langer nat blijft.
Bij beperkte dorsoflexie kan
het zijn, dat de fibula iets naar
ventraal is verplaatst. De fibula
wordt dan gerepositioneerd voor
het aanbrengen van de tape. De
fibula wordt naar dorso-craniaal
verplaatst in het distale gewricht.
Let wel, dit is voor de patiënt een
onaangename behandeling en er
moet voorafgaand enige uitleg
aan de patiënt gegeven te worden.
Na het repositioneren dient er
een aantal extra tapestroken
geplaatst te worden.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

Daarna wordt de beschreven
kinesiotape aangelegd.

Hierna wordt de beschreven
kinesiotape aangelegd.

Indien er sprake is van sterke
zwelling, kan je overwegen eerst
een lymfetape aan te brengen.
Leg de basis cq. anker op een
lymfestation/knooppunt. Voor
de enkel ligt het lymfeknooppunt in de knieholte. Van daaruit
wordt de waaier over de kuit naar
de zwelling gelegd. Leg de tapestrookjes niet over een litteken
heen.

Gebruikte literatuur:
Medical Taping Manual van
Josya Sijmonsma
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Kees Donker,
gipsverbandmeester
Tergooi Ziekenhuizen
Locatie: Blaricum
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Manfred Jacobs

Refereeravond Regio Zuid in het Maasziekenhuis
Pantein op 1 maart 2012
Op donderdag 1 maart werd in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer een refereeravond gehouden voor
gipsverbandmeesters uit de Regio Zuid. Het thema van de avond was ‘Innovatief tapen op de gipskamer’.
55 gipsverbandmeesters woonden de avond bij. Harry Pijnappel, medical taping instructor en oprichter van
de website www.tapingbase.com, gaf een workshop medical taping en liet de deelnemers zelf aan de slag gaan
met een aantal zogenaamde patiënten. Paul Schreuder, orthopedisch chirurg in het Maasziekenhuis Pantein,
liet zien welke mogelijkheden er zijn voor een orthopeed om deze techniek toe te passen.
Medical Taping
Dertien jaar geleden liep de eerste
voetballer met elastische tapes op
zijn knie in Europa rond. Daarna
werd het door steeds meer sporters
gebruikt en kwam het langzaam
onder de aandacht. Ook binnen
de fysiotherapie bleef het niet onopgemerkt. De tapes bleken een
goede ondersteuning te kunnen
bieden naast andere interventies,
die toegepast worden op de gipskamer.
Het Maasziekenhuis Pantein
maakt al sinds 2007 gebruik van
‘kinesiotaping’. Ongeveer dertig
patiënten per week worden met
‘kinesiotape’ behandeld. Meestal
verwijzen orthopeden de patiënt
door, in een enkel geval doet de
chirurg dat. Aandoeningen die
behandeld worden zijn: bursitis
trochanterica, mediaal en lateraal
bandletsel van de knie, bursitis
pes anserinus, fascitis plantaris,

impingementsyndroom van de
schouder, epycondylitis lateralis
en achillotendinopathie. Door de
ervaring die we opdoen met het
aanleggen van de tape breiden we
het aantal indicaties waar we tape
bij aanleggen steeds verder uit.
Waarom tapen?
De tape die direct op de huid
aangebracht wordt, stimuleert
sensoren in de huid die op hun
beurt het neurogene systeem in
het lichaam prikkelen. Uit de
praktijk blijkt dat deze reacties
te sturen zijn door verschillende
technieken te hanteren. Zo kunnen we de pijn beïnvloeden en
ook bewegingen sturen en leiden.
Bovendien is er ook een direct
mechanisch effect waar te nemen.
De tape, indien goed aangelegd,
kan de huid optillen waardoor de
ruimte onder de huid “geopend”
wordt. Dit wordt veel toegepast
bij zwelling en lymfoedeem.

Op deze manier zijn er door het
gebruik van de tape verschillende
reacties uit te lokken die het herstelproces kunnen optimaliseren.
In het praktijkveld wordt de tape
als extra interventie toegepast om
sneller tot een resultaat te komen.
De patiënt geneest niet sneller,
maar het weefsel kan beter regenereren doordat enkele processen
in het lichaam ondersteund of

geactiveerd worden. De tape kan
dus blokkades die het herstelproces
vertragen, verminderen dan wel
oplossen. We zien dat de tape,
mits goed aangelegd, een sneller
functioneel gebruik van het weefsel toestaat.
Positieve ervaringen
De patiënten ervaren de tape als
prettig. Het belemmert hen niet
in hun dagelijks leven.
Bij een aantal indicaties zoals
bursitis trochanterica, mediaal en
lateraalbandletsel van de knie en
bursitis pes anserinus behalen we
een zeer hoog succespercentage.
De patiënten worden dan ongeveer 4 tot 6 weken getaped. Het
Maasziekenhuis Pantein is in de
Regio Zuid één van de ziekenhuizen die er het meest mee werkt
en dit tot volle tevredenheid. De
behandeling is nu al niet meer
weg te denken en de indicaties
worden de komende jaren waarschijnlijk steeds verder uitgebreid.
Deelnemers aan de refereeravond
ontvingen na afloop een certificaat
met accreditatiepunten.
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Redactie In dit Verband

Wordt het niet eens tijd dat ook U een artikel schrijft?
Op vrijdag de 13e april constateerden wij dat er (wederom) weinig ingestuurde artikelen ter publicatie in ons
vakblad ‘In dit Verband’ waren ingediend. Wanneer van de ruim 400 gipsverbandmeesters en mogelijk andere
beroepsgerelateerde lezers ieder 1x per 10 jaar een, bij voorkeur interessant, artikel schrijft en inlevert bij de
redactie die het kan redigeren, dan hebben we de komende 10 jaar genoeg kopij om een mooi en interessant
magazine te vullen. Dus vooruit kom op met de geit!!!

Hier had uw artikel kunnen staan!
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Dringend gezocht: Een secretaris!
Wil jij meewerken aan het
professionaliseren van het beroep
Gipsverbandmeester?
De VGN zoekt dringend voor haar
bestuur een secretaris. De secretaris
heeft naast de formele secretariële
taken een belangrijke rol in de interne
organisatie van de vereniging.

●
●
●
●

●

Het bestuur van de VGN bestaat uit
enthousiaste collega gipsverbandmeesters. Allen beschikken over deskundigheid vanuit ons eigen vakgebied. Het
bestuur is verantwoordelijk voor de
uitvoering en het opstellen van de strategie, het algemeen beleid en de werkplannen. Een sterk bestuur is essentieel
voor een sterke en vitale verenging!
Wat bieden wij?
● Een kleine organisatie met de ambitie om te groeien en te werken aan
kwaliteitsverbeteringen in zowel de
zorgverlening als de eigen organisatie.

Een afwisselende functie.
Een groep enthousiaste mensen.
Een ruime onkostenvergoeding.
De mogelijkheid om je zelf verder
te ontplooien, andere mensen te
ontmoeten of op een specifiek
gebied ervaring op te doen of
projecten op te zetten.
Mogelijkheid tot het volgen van
cursussen.

Heeft u de volgende kwaliteiten?
● Gevoel voor het besturen van een
vrijwilligersorganisatie of bereid
zijn dit te leren.
● Interesse in de problematiek van
de leden van de vereniging en vraagstukken die onder leden leven kunnen
vertalen in beleid.
● Plezier in communiceren en een
collegiale houding.
● Verantwoordelijkheidsbesef.
● Gestructureerd kunnen werken,
nauwkeurigheid en oog voor detail.

●
●

●

Kritische houding.
Goede schrijfvaardigheid en beheersing van de Nederlandse taal.
Computervaardigheid (Microsoft
Office).

De functie vraagt minimaal 5 uur per
week beschikbaarheid.
Solliciteren kan door middel van het
sturen van een mail, eventueel met
een CV, naar:
secretariaat@vgned.nl of
voorzitter@vgned.nl
Uiteraard kunt u ons ook persoonlijk
benaderen en wij zijn altijd bereid
nadere informatie te bieden.

Cursus:
‘Coaching in competentie gericht onderwijs’
Maartje is een MBO opgeleide verpleegkundige van 33 jaar
oud, die nu de opleiding tot gipsverbandmeester volgt.
Ze heeft hiervoor 8 jaar op de afdeling Orthopedie van het
ziekenhuis gewerkt.

Reflecteren, fasen bij het reflecteren, het coachmodel, verdiepingsvragen ,strakke of losse sturing, competenties, portfolio en leerstijlentest zijn een aantal onderwerpen, die zijn
behandeld gedurende de cursusdag.

Maartje zit in de vierde maand van de eerste leerperiode van
haar opleiding. Van haar is bekend dat ze soms (stiekem)
meer doet dan ze mag, gezien de fase van haar opleiding en
haar praktijkervaring. Soms doet ze gipsverbanden van de
onderste extremiteiten, terwijl ze daar nog geen theorie over
gehad heeft.

Tijdens de theorie bestond er de mogelijkheid om vragen
te stellen. Hier werd goed gebruik van gemaakt, waardoor
er veel vragen vanuit de praktijk kwamen, hetgeen veel
herkenning opleverde vanuit de groep.

In haar portfolio van ‘its learning’ zit nog niet veel bewijsmateriaal met betrekking tot het veilig, volledig en betrouwbaar
uitvoeren van de gipsverbanden van de bovenste extremiteiten.
Dit zijn onder andere de kerncompetenties vakinhoudelijk
handelen, kennis en wetenschap en professionaliteit.
Dit is een deel van een casuïstiek van de cursusdag ‘Coaching
in competentiegericht onderwijs’ gehouden op 12-01-2012
in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Vijftien gipsverbandmeesters uit het hele land waren die dag
naar Leiden vertrokken om de cursus bij te wonen. De deelnemers hadden thuis een reader opgestuurd gekregen en waren
daardoor goed voorbereid. De dag was ingedeeld in een stuk
theorie afgewisseld met een groepsopdracht.
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Geen vraag was te gek voor de enthousiaste cursusleidsters
Ria Vreeburg-Molkenboer en Willy Knegt. Zij kwamen met
voorbeelden uit de praktijk, waardoor de theorie voor veel
gipsverbandmeesters beter bleef hangen en het geschetste
probleem voor iedereen herkenbaar was. Ook gaven zij handvatten aan die je goed kan toepassen in de praktijksituatie.
De evaluatie loog er niet om. Het gemiddelde cijfer van die
dag was een 8. Vermeldenswaardige op- en aanmerkingen
waren dan ook: leerzaam, het is een goed gevoel om begrepen
te worden en aan te bevelen voor de werkbegeleiders van
gipsverbandmeesters in opleiding.
Al met al een leerzame dag.
Marijke Schipper gipsverbandmeester LUMC
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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
Bestuur
Dhr. J. Ruhe, voorzitter (dagelijks
en algemeen bestuur) en Unie Z&W,
Mevr. M.C.A. Roeterink, secretaris
(dagelijks en algemeen bestuur),
Dhr. M. van Griethuysen,
penningmeester en vice-voorzitter
(dagelijks en algemeen bestuur),
Dhr. C.D. Feijten, bestuurslid
met portefeuille PR&Voorlichting,
Dhr. R. Grönloh, bestuurslid
met portefeuille Opleiding en CZO,
Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt, bestuurslid
met portefeuille Visitatie,
Mevr. H. Cornelissen, bestuurslid
met portefeuille Ledenaktiviteiten,
Dhr. C.H.J.J. Gersen, bestuurslid met
portefeuille Redactie "In dit Verband",
Mevr. M.W. Romijn, Notuliste.
Dhr. W. Walet,
algemeen bestuurslid

Mededeling
aan
alle leden:
Gelieve uw
geregistreerde
persoons- en
werk-gegevens
op de website
te controleren
en indien nodig
aan te passen

L&R Masterclasses voor de
gipsverbandmeester 2012 / 2013
Interactieve workshop en presentaties ter ondersteuning van gipsverbandmeesters bij hun werk.
De L&R Masterclasses zijn een
begrip binnen de groep van wondverpleegkundigen, maar nu ook
een begrip voor de gipsmeesters
in Nederland. Door de lovende
beoordelingen van de cursisten in
2011 is er besloten om dit concept
voor te zetten in de komen jaren.
De gemiddelde beoordeling kreeg
een cijfer tussen de 8 en 9 op alle
drie de locaties.
De Masterclasses

Kwaliteit
Gekwalificeerde sprekers die op
interessante en toegankelijke wijze
de voor u relevante onderwerpen
behandelen. De informatie wordt
concreet en praktijkgericht aangeboden in twee afzonderlijke sessies
gedurende twee dagen, welke zowel op zichzelf staand als in combinatie gevolgd kunnen worden.

Zelfreflectie (d.m.v. toetsing
moment)
De cursus biedt ook de mogelijkheid tot zelfreflectie. Aan het begin
van de cursus kunt u - door het
beantwoorden van een aantal
vragen - inzicht krijgen in het
geen u op dat moment beheerst.
Op een later moment krijgt u
vervolgens inzicht in de de door
u opgedane kennis d.m.v. uw eerder gegeven antwoorden op de
vragen uit het toetsing moment.
Certificaat / Accreditatie
Na afloop van de masterclass
ontvangen de deelnemers een
certificaat op naam als bewijs
van deelname. Ook voor de
nieuwe masterclass zal accreditatie worden aangevraagd.

Onderwerp

Toepassen van opgedane kennis
De cursus staat geheel in het teken
van het geleerde in praktijk brengen
om de praktijk zo dicht mogelijk
te benaderen. Voor alle cursisten zijn
er praktijk momenten ingepland
of worden er casussen behandelend.

Nieuwe data
Voor 2012 hebben we al twee
data voor de herhaling masterclass Diabetische Voet. Op donderdag 19 april en donderdag
31 mei 2012.
Deze herhaling masterclass zal
waarschijnlijk plaatsvinden bij
L&R te Almere i.v.m. de centrale
ligging.
Ook de twee dubbele data voor
de nieuwe masterclass ‘Wondverzorging op de gipskamer’ zijn
bekend (zie schema hieronder).
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Louis
Vijverberg, via email:
louis.vijverberg@nl.lrmed.com.

Opmerking

2012

2013
maart/april
Noorden
data nog
onbekend

Wondverzorging
op de gipskamer

Nieuw
onderwerp

27-9 / 8-11
Zuiden

Diabetische voet

Herhaling van
2011 wegens
succes

31-5
L&R Almere

Nieuw onderwerp

???

Voor- en
najaar

Behalve de vacature voor Secretaris zijn wij ook
op zoek naar bestuursleden die de volgende
portefeuilles willen gaan beheren:
●

Registratie accreditatie
● Kwaliteit
● Algemeen

En ook zoeken we leden die zich willen inzetten als:
● Visiteur
Regiovoorzitter visitatie regio noord
● Czo-commissielid
● Redactiecommissielid ‘In dit Verband’
●
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Antje Hofman

Een patiënt met een intra-articulaire calcaneusfractuur
- En het belang van de juiste indicatie stellen tot operatieve behandeling Samenvatting
Een calcaneusfractuur wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een val van hoogte en is ernstig gezien de
kans op complicaties, functionele- en sociaal-economische gevolgen.1-5 Bij het lichamelijk onderzoek moet men,
naast de status localis, bedacht zijn op het aanwezig zijn van een fractuur aan de contralaterale zijde, wervelkolom
en bovenste extremiteit. De diagnostiek bij de verdenking op een calcaneusfractuur moet bestaan uit conventionele
röntgenopnames van de voet. Indien er sprake is van een fractuur dienen röntgenfoto’s van de thoraco-lumbale
wervelkolom laagdrempelig te worden vervaardigd en, indien operatie overwogen wordt, een CT-scan van de
voet en enkel voor nadere analyse.6,7 De behandeling van een intra-articulaire fractuur te onderscheiden in
operatief dan wel conservatief maar blijft controversieel. 1,2 De belangrijkste parameters bij deze besluitvorming
is de ernst van het weke delen letsel, functionele eisen op lange termijn en conditie van de patiënt.3 In deze casus
wordt een patiënt met een intra-articulaire calcaneusfractuur besproken, welke operatief behandeld is.
Inleiding

Een fractuur van de calcaneus is
de meest voorkomende vorm van
fracturen van de tarsale botten,
waarbij onderscheid gemaakt kan
worden tussen intra- en extraarticulaire fracturen. De morbiditeit ten gevolge van een calcaneusfractuur is hoog, met name
bij de intra-articulaire fracturen
en de behandeling ervan is controversieel.1-5 In het geval van de
hier besproken casus was sprake
van een intra-articulaire calcaneusfractuur ten gevolge van een val
van hoogte. De casus is gekozen
om te illustreren dat het van groot
belang is om de juiste indicatie te
stellen tot operatief ingrijpen met
het oog op het voorkomen van
complicaties en uiteindelijk gunstigere functionele uitkomsten.
Ziektegeschiedenis

Patiënt A betreft een 40 jarige
man met een blanco voorgeschiedenis die zich op de Eerste Hulp
afdeling meldde. De patiënt was
van hoogte gevallen en op de linker voet terechtgekomen waarna
er hevige pijn ter plaatse van het
linker hielbeen bestond zonder
de mogelijkheid tot belasten. Er
waren geen bijkomende klachten,
met name geen contralaterale
hielpijn, rugpijn of neurologische
symptomen van de onderste
extremiteit.8 Als comorbiditeit
was er sprake van nicotine-abusus.

De functionele uitkomsten waren
van groot belang omdat de patiënt
een beroep uitoefent waarbij hij
afhankelijk is van de functie van
de voet. Bij het lichamelijk onderzoek werd een gezond ogende
man gezien met een bloeddruk
van 134/82 mmHg en een hartfrequentie van 95 slagen per
minuut.
Bij inspectie was sprake van zwelling en haematoom van de enkel,
met name aan de laterale zijde.
Er bestond een geringe afvlakking en valgusstand van de hiel.
Er waren geen huiddefecten
zichtbaar en de neurvasculaire
structuren waren intact. Bij het
gerichte onderzoek van de voet
en enkelvork bestond er drukpijn over de calcaneus met tevens
asdrukpijn. De functie van het
enkelgewricht was fors beperkt;
de Ottawa Ankle rules waren
negatief.9 Bij onderzoek van de
wervelkolom was geen sprake
van druk- of kloppijn.8
Differentiaal diagnostisch werd
gedacht aan een calcaneus fractuur dan wel een forse distorsie
van de linker enkel.

en AP) en een axiale opname
van de calcaneus vervaardigd.
De röntgenfoto’s lieten een comminutieve, intra-articulaire, ingezakte calcaneusfractuur met
een verstreken hoek van Böhler
(fig. 1A-C).10 Het bovenste
spronggewricht was intact. Om
de breuk verder te analyseren
werd een (blanco) CT-scan van
de voet en enkel vervaardigd
(fig. 2A-B). Deze bevestigde
de bevindingen van de röntgenopnames met daarnaast aan de
laterale rand diastase tot 1 cm.
Er was geen pathologie van het
bovenste spronggewricht, thalus,
tarsalia of metatarsalia. Om een
eventueel geassocieerde wervelfractuur uit te sluiten werden er
röntgenopnames (in twee richtingen) van de thoraco-lumbale
vervelkolom vervaardigd, waarop
geen afwijkingen werden gezien.

Beeldvormende diagnostiek
Om een fractuur aan te tonen
werd aanvullende beeldvormende
diagnostiek verricht. In eerste
instantie werden conventionele
röntgenopnames van de linker
enkel in twee richtingen (lateraal

Behandeling
Gezien de na te streven functionele
uitkomsten en gunstige kwaliteit
van de weke delen werd besloten
tot een operatieve correctie door
middels osteosynthese materiaal
(ORIF), 10 dagen na het ongeval.
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De conclusie van het aanvullende
onderzoek luidde: comminutieve,
intra-articulaire, calcaneusfractuur met een verstreken hoek van
Bohler, aan de linker zijde, zonder
bijkomende pathologie.

De directe behandeling bestond
uit Rust, (Ice), Compressie en
Elevatie (RICE) waarbij een gipsachterspalk tot aan de operatie
werd gegeven.
Gedurende de operatie bleek
sprake van sterke comminutie en
kraakbeenschade van het onderste spronggewricht. Middels een
laterale titaniumplaat en schroeven
werd een adequate en stabiele
reductie bereikt.
Post operatief beloop
Het post-operatieve beloop werd
gecompliceerd door een vertraagde
wondgenezing welke self-limiting
was. Er trad geen compartimentsyndroom op.11,12 De nabehandeling bestond uit een achterspalk
tot adequate wondgenezing opgetreden was, gevolgd door loopgips gedurende 5 weken, 20 kg
belast. Gedurende de behandeling met de achterspalk en het
onderbeengips kreeg de patiënt
fraxiparine® in profylactische
dosering.
In de daarop volgende 6 weken
werd de mobiliteit uitgebreid en
de belasting opgevoerd tot 100%.
We zagen de patiënt 8 en 12 weken
postoperatief op de polikliniek
retour. De patiënt was in staat
normaal schoeisel te dragen. Bij
het lichamelijk onderzoek zagen
we een geheel genezen wond.
Het bovenste spronggewricht
toonde geen bijzonderheden. >>
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Het onderste spronggewricht
toonde een lichte verstijving
(in- en eversie) met pijnklachten.
Zowel optisch als radiologisch
was er sprake van een normale
vorm van de voet. Radiologisch
was er sprake van een goede stand
van de multipele fragmenten en
een congruente gewrichtsspleet.
12 weken postoperatief werden
er tevens geringe artrotische afwijkingen van het OSG gezien.
Indien de patiënt pijnklachten
ervaart van het osteosynthesemateriaal zal dit na 4-6 maanden
verwijderd worden.

fracturen wordt gecompliceerd
door een acuut compartiment
syndroom van de voet. In alle
gevallen van ernstige weke delen
zwelling moet men een compartiment syndroom van de voet
uitsluiten.3 Deze potentieel ernstige aandoening wordt veroorzaakt door een verhoogde druk
binnen een gesloten spierfascie
waardoor de perfusie afneemt en
ischaemie van de musculatuur
ontstaat. Het is van groot belang
om deze complicatie, welke ernstige gevolgen heeft, te herkennen
en adequaat te behandelen.12,13

Beschouwing

Aanvullend onderzoek
Het aanvullend onderzoek bij
de verdenking op een calcaneusfractuur moet bestaan uit conventionele röntgenopnames van
de voet (AP, lateraal, ¾) en een
axiale (Harris) opname.
Hierdoor kan een eerste evaluatie
van het letsel van het calcaneus
plaatsvinden maar heeft als grootste nadeel dat het slechts een
twee dimensionale opname is.
Indien operatieve interventie
wordt overwogen is nadere analyse van de fractuur in de vorm
van een CT-scan geïndiceerd
waardoor naast de betere visualisatie ook de kenmerken van de
fractuurlijnen en eventuele dislocatie beter beoordeeld kunnen
worden.6,7

Incidentie & etiologie
Een fractuur van de calcaneus is
de meest voorkomende vorm van
fracturen van de tarsale botten.
De jaarlijkse incidentie is 11,5
per 100.000, waarbij mannen
4 - 5 keer vaker betrokken zijn
dan vrouwen. De incidentie van
de intra-articulaire typen is 0,4%
van alle fracturen waarvoor mensen een ziekenhuis bezoeken. In
Nederland gaat het om jaarlijks
om ongeveer 920 gevallen.
De kosten worden geschat op
21,5 - 30,7 miljoen euro.2
De calcaneus is het grootste bot
van de voet en verantwoordelijk
voor de ondersteuning van de
axiale lading van het lichaam.3
Een fractuur is vaak het gevolg
van een val hoogte waarbij deze
axiale lading de ondersteunende
capaciteit overschrijdt.2,4-6
Lichamelijk onderzoek
Een fractuur van de calcaneus kan
vermoed worden op basis van de
anamnese (ongevalmechanisme)
en het lichamelijk onderzoek.
De typische kenmerken bij een
calcaneusfractuur zijn zwelling
en haematoom van de voet en
enkel, met pijn ter plaatse van de
hiel. Belasting van de aangedane
voet is vrijwel onmogelijk evenals
volledige pro- en supinatie.
Daarnaast is vaak sprake van een
laterale afbuiging en valgusstand
van achterzijde van de voet.
Ongeveer 10% van de calcaneus-

Daar calcaneusfracturen geassocieerd zijn met fracturen van de
wervelkolom (10%) en van de
bovenste- en contralaterale extremiteiten (20-60%), moet hier bij
het lichamelijk- en aanvullend
onderzoek aandacht aan worden
besteed.7,14
Op basis van het beeldvormend
onderzoek kan onderscheid
gemaakt worden tussen intraarticulaire- en extra-articulaire
fracturen; in 75% van de gevallen is sprake van een intra-articulaire fractuur.1,2 Betrokkenheid
van de weke delen is een belangrijk aspect van calcaneusfracturen,
omdat het geassocieerd is met
slechtere functionele uitkomsten.6

Behandeling
De conventionele behandeling
voor een intra-articulaire calcaneusfractuur bestaat uit niet-operatief ingrijpen. De functionele
uitkomsten van een dergelijke
conservatief uitgevoerde behandeling zijn echter teleurstellend.
Met de huidige chirurgische
mogelijkheden, waarbij herstel
van de anatomie nagestreefd
wordt, kan een verbetering optreden van de uitkomsten en
tevredenheid.3,15 De irregulaire
anatomie van de calcaneus, de
gecompliceerde verhouding met
de talus en tarsus -via de drie
gewrichtsfacetten- en de weke
delen ‘envelop’ maakt echter dat
een operatie een uitdagende
ingreep is. De mate van weke
delen letsel is een belangrijke
graadmeter voor het verdere
beleid en het bepalen van het
juiste tijdstip van operatief ingrijpen. Het ideale tijdstip voor
operatieve behandeling is 10-14
dagen na het trauma, de periode
waarbij de weke delen zwelling is
afgenomen en er nog geen consolidatie heeft plaatsgevonden.3
Het voordeel van operatief ingrijpen moet worden afgewogen
tegen de risico’s en eventuele
complicaties ten gevolgen van
een operatie.16 De meest gerapporteerde bijwerkingen ten gevolge van operatieve behandeling
op korte termijn zijn wondinfecties
en trombo-embolische processen.17
Uitkomsten
Een intra-articulaire calcaneusfractuur kent zeer hoge morbiditeit invaliditeit en chronische
pijn. Daarnaast heeft het grote
sociaal-economische gevolgen
omdat het veelal jonge, werkende,
mensen betreft.2,18 Optimale
behandelresultaten zijn geassocieerd met een adequate herstel
van zowel de extra-als intra-articulaire anatomie. De belangrijkste factoren die geassocieerd zijn
met slechtere uitkomsten zijn (1)
toegenomen comminutie (2)
incongruent gewricht en (3) een
afgevlakte hoek van Böhler.19-21
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Daarnaast zijn er een aantal factoren van invloed op de functionele uitkomsten, waaronder het
weke delen letsel, comminutie
van de fractuur, gewrichtsoppervlak herstelmogelijkheden van
de anatomie.6,19-21 Wanneer de
geometrie van de calcaneus en
het enkelgewricht hersteld kan
worden, door middel van operatie, zijn de functionele uitkomsten gunstiger.16 De functionele
uitkomsten na een intra-articulaire calcaneusfractuur zijn teleurstellend, zowel bij operatief als
conservatief behandelde patiënten. Voorbeelden hiervan zijn
een verminderde of zelfs beperkte
loopafstand (52, resp. 42%), het
moeten dragen van aangepast
schoeisel (35%), niet terug kunnen keren op het oorspronkelijke
niveau van (reacreationeel) sporten
(30%) en een bewegingsbeperking
van het enkelgewricht (29%).1
Patiënten die middels een operatie behandeld zijn ervaren significant minder pijn in de voet, hebben minder beperkingen in het
dagelijks leven en zijn vaker in
staat om hun oorspronkelijke
werkzaamheden te hervatten.1,7,22
De lange termijn complicaties na
een intra-articulaire calcaneusfractuur zijn malunion, osteoartritis van het subtalare gewricht,
chronische pijn in de voet, tendonitis van de peroneuspees en
lateraal impingement syndroom.1,16
Conclusie

Bij de patiënt besproken in deze
casus was sprake van een intraarticulaire calcaneusfractuur, ten
gevolge van een val van hoogte,
waarbij de anatomie middels een
operatieve behandeling hersteld
is. Het postoperatieve beloop werd
gecompliceerd door stoornissen
in de wondgenezing welke self
limiting was.
Leerpunten naar aanleiding
van de casus:
l Een intra-articulaire calcaneusfractuur is ernstig gezien complicaties, sociaal-maatschappelijke-, lange termijn gevolgen
en functionele uitkomsten1-5; >>
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Nog meer dan bij andere fracturen is de wekedelen kwaliteit
van groter belang bij de besluitvorming, operatief dan wel conservatief te behandelen, dan
het type en comminutie van
de fractuur;
Daarnaast spelen de conditie
van de patiënt en functionele
eisen mee in de besluitvorming3;
De voordelen van een dergelijke operatie moeten worden
afgewogen tegen de risico’s en
de kans op complicaties16.
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Post-operatief

Figuur 3A-C Opnames van de linker enkel. A/C. Lateraal B. ¾
A-B. 1 week post-operatief. Fixatie van de calcaneusfractuur links middels plaat en schroeven, er is een goede stand
met anatomisch herstel van de hoek van Böhler. C. 8 weken post-operatief. Ongewijzigde stand van de doorgemaakte
calcaneusfractuur en het osteosynthesemateriaal. Er is een duidelijke vervaging van de fractuurlijn ten gevolge van
vorderende consolidatie.
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Voorkomen is beter dan (opnieuw) breken:
Bij verdenking op osteoporose:
een rol voor de gipsverbandmeester
De betrokkenheid bij de behandeling van fracturen - zowel operatief en gesloten - is bij uitstek het werkterrein
van de gipsverbandmeester. In 2011 kwam de herziene CBO Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie tot stand
waarin mede door de wetenschappelijke verenigingen van orthopeden en chirurgen afspraken werden vastgelegd
over het te voeren beleid bij fractuurpatiënten en casefinding op osteoporose. Ook de patiëntenvereniging en de
verpleegkundige beroepsorganisatie Vallen Fracturen en Osteoporose (VF&O) participeerden in de totstandkoming
van deze richtlijn. Er lijkt dan ook voor de gipsverbandmeeester bij uitstek een signalerende rol te vervullen in
het kader van secundaire ofwel geïndiceerde preventie.
Wat is osteoporose?

Ouderdom komt met gebreken,
maar wat is de normale kwaliteit
van het botstelsel en wanneer
kunnen we spreken over een
abnormale achteruitgang in de
kwaliteit van het botstelsel of
osteoporose? Osteoporose betekent letterlijk het poreus worden
van de botten.
Maar anders dan veel gedacht
betreft het niet een onontkoombaar gevolg van het ouder worden.
Het betreft een chronische botziekte die zich kenmerkt door
een systematische achteruitgang
in de mineraaldichtheid van de
botten waardoor het botstelsel in
toenemende mate gevoelig voor
fracturen ten gevolge van laag
energetische traumata zal worden. Een geringe val kan dan al
veel leed veroorzaken. Maar ook
zonder val kan een lage botdichtheid tot problemen in het skelet
leiden. In de wervelkolom kunnen spontane microfracturen
ontstaan die op termijn resulteren
in inzakkingsfracturen van de
wervelkolom zonder een duidelijk voorafgaand veroorzakend
trauma. Was het in vroeger jaren
nog wel gebruikelijk te varen op
de interpretatie osteoporose door
de radioloog, inmiddels bestaan
er goede beeldvormende technieken die in hoge mate kunnen bijdragen aan het stellen van een
diagnose.
Hoe wordt de diagnose
osteoporose gesteld?

De gouden standaard voor het

vaststellen van de diagnose osteoporose is de botdichtheidsmeting.
De botdichtheidsmeting wordt
uitgevoerd met behulp van een
Dual X-ray Absorptiometry of
DXA scan. Met behulp van een
lage dosis röntgenstraling wordt
de botmineraaldichtheid ofwel
de ‘calciumhoudendheid’ van het
bot gemeten. De botdichtheidsmeting of botdensitometrie staat
bekend als de gouden standaard
vanwege hoge precisie en accuratesse en is een patiëntvriendelijk
onderzoek met lage stralenbelasting.

(WHO) onderscheidt deze verschillende gradaties welke zijn
gebaseerd op botmineraaldichtheidsmetingen en de frequentie
waarmee osteoporotische fracturen optraden. (WHO, 1996).
De botdichtheidsmeting wordt
uitgedrukt in grammen per cm2
en herleid tot een bepaling in een
standaarddeviatie ten opzichte
van de gemiddelde piekbotmassa
op 25-jarige leeftijd: de T-score.

De volgende gradering wordt
door de WHO sedert 1996
gehanteerd:
● Normale waarde: De botmineStandaard meetplaatsen zijn de
raaldichtheid (BMD, T-score)
heupen en een stukje wervelkois niet meer dan 1 standaardlom L1-L4, soms de distale radius.
deviatie (SD) lager dan de
Deze plaatsen bestaan of uit voorgemiddelde dichtheid bij jong
namelijk trabeculair botweefsel
volwassen vrouwen, de zogezoals de wervelkolom of uit cortinaamde piekbotmassa rond
caal botweefsel zoals de heupen.
het 25e levensjaar;
De demineralisatie in het trabecu● Osteopenie: De botmineraallaire botweefsel verloopt anders
dichtheid is verminderd, maar
en vaak sneller dan het proces
er is nog geen sprake van osteovan demineralisatie in het cortiporose. De BMD (T-score) ligt
cale bot, hetgeen vaak goed waartussen -1 en -2,5 SD onder de
neembaar is aan de uitslagen van
gemiddelde piekbotmassa
de DXA scan. De voorspellende
rond het 25e levensjaar;
waarde van een DXA scan lijkt
● Osteoporose: De botmineraalhet hoogste te zijn op die meetdichtheid (T-score) ligt meer
plaatsen waar een lage dichtheid
dan -2,5 SD onder de gemidwordt vastgesteld. De mate van
delde piekbotmassa op het 25e
demineralisatie wordt onderscheilevensjaar. Deze laatste wordt
den in een normale botdichtheid,
soms aangevuld met de term
een verminderde botdichtheid of
‘ernstige osteoporose’ De osteoosteopenie en een te lage botdichtporose gaat dan gepaard met
heid of osteoporose.
snelle fracturering die ontstaat
World Health Organisation
ten gevolge van laagenergetische
De World Health Organisation
traumata.
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Tegenwoordig zijn veel DXA
machines uitgerust met een VFA
of ‘Vertebral Fracture Assessment’
module. Naast het inzichtelijk
maken van de botmineraaldichtheid in de gemeten botten wordt
het met deze aanvulling eenvoudig
mogelijk gemaakt een eenvoudige
röntgenopname van de laterale
wervelkolom te vervaardigen.
Anders dan bij de DXA techniek
waarbij gekeken wordt naar de
mineraaldichtheid van het bot
is het doel van deze module
informatie te verschaffen over
de mate waarin er sprake is van
hoogteverlies van de wervellichamen. Hoogteverlies of inzakkingen (inzakkingsfracturen) van
wervellichamen gaan in veel
gevallen niet met veel klinische
verschijnselen gepaard en plegen
op die wijze een sluipende aanslag
op de kwaliteit van het trabeculaire botweefsel en de totale stand
van de wervelkolom en daarmee
op de houding van de patiënt.
De DXA scan is niet altijd in
staat een optimaal te interpreteren beeld van de botdichtheid
van de wervelkolom te bieden,
doordat de meting door de buik
een te positieve score oplevert of
doordat mineraalafzetting rondom
de wervelkolom ten gevolge van
arthrotische rugklachten, danwel
een meting van een gecomprimeerd wervellichaam het totale
beeld beïnvloedt. Men moet er
om die redenen dus op bedacht
>>
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zijn dat de rugmeting lager kan
zijn dan weergegeven wordt door
de DXA meting.
Om die reden is de VFA meting
een waardevolle aanvulling die
bij twijfel altijd aangevuld dient
te worden met een röntgenfoto
van goed kwaliteit van zowel de
lumbale als de thoracale wervelkolom. Om uniformiteit in de
verslaglegging na te streven verdient het aanbeveling in de radiologische verslaglegging de criteria
volgens Genant (Genant 1993)
te hanteren.
Hoogteverlies van een wervellichaam van < 25% (op de röntgenopname) wordt gezien als een
inzakking en daarmee veelal een
reden om de patiënt een behandeling in verband met osteoporose
te adviseren.
Behandeling in vroeg
stadium van groot belang

Natuurlijk blijft in deze het totaal
van de diagnose van groot belang
waarop de behandeling zal worden
afgestemd. Het is echter vanuit
literatuur meerdere malen benadrukt dat het behandelen van
osteoporose in vroeg stadium van
groot belang is. Enerzijds om ongewenst daling van de mineraaldichtheid tot staan te brengen en
anderzijds om direct hiermee verband houdende nieuw optredende
fracturen te reduceren. Het is vastgesteld dat een eerste fractuur in
veel gevallen binnen afzienbare
tijd wordt gevolgd door een volgende - ernstiger - fractuur en
deze periode kan tot 15 jaar
voortduren. Voorkomen blijft
dus beter dan (opnieuw) breken!
Een correcte inschatting van het
(volgende) fractuurrisico dient
dan ook een belangrijk secundair
preventief aspect van het behandelen van fracturen te zijn!
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het leven zal ongeveer 1 op de 3
vrouwen en 1 op de 7 mannen
osteoporose ontwikkelen. Bij
vrouwen bepaalt de menopauze
en de daarmee samenhangende
verminderde oestrogeenproductie in hoge mate het ontstaan van
de postmenopausale osteoporose.
Daar deze vaak rond het 50e
levensjaar plaatsvindt is hierop de
keuze ‘50 jaar en ouder gebaseerd’.
Voor mannen ligt dat dus anders
omdat deze groep fractuurpatiënten geen menopauze kent.
Toch geeft het onderzoeken van
mannen op osteoporose niet zelden verrassende uitkomsten en
blijft de aanbeveling uit de Richtlijn om zowel mannelijke als vrouwelijke fractuurpatiënten ouder
dan 50 jaar te onderzoeken op
osteoporose. Een vastgestelde
osteoporose bij een man dient
altijd aanleiding te zijn voor een
gedegen onderzoek naar de oorzaak.
Valrisico

Naast het fractuurrisico dat wordt
veroorzaakt door een (te sterk)
afnemende mineraaldichtheid
speelt ook het valrisico van de
patiënt een belangrijke rol in
het fractuurrisico op termijn.
Patiënten die geregeld vallen
zonder dat daarvoor een reden
bekend is dienen te worden
verwezen naar een geriater of
door een ander specialisme aangestuurde valpolikliniek om te
bezien of aanvullend onderzoek
en mogelijke training daarin verbetering zou kunnen opleveren.
Niet zelden vormt een verwaar-

Welke patiënten
verdienen deze zorg?

Zoals vastgelegd in CBO Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie zou iedere fractuurpatiënt ouder dan 50 jaar een
onderzoek op osteoporose moeten
worden aangeboden. Gedurende
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loosd gezichtsvermogen en de
gebruikte bril een groot valrisico.
Via Google kunnen twee informatieve algoritmes worden geraadpleegd: FRAX voor een
inventarisatie met nadruk op
het toekomstig fractuurrisico
en GARVAN met als doel een
inventarisatie met nadruk op het
toekomstig valrisico. FRAX kent
een Nederlandse versie en een
versie voor de UK. Deze laatste
versie kent ook een grafische
weergave van het aangetroffen
risico die zeer illustratief is. Beide
tools kunnen aanvullend worden
ingezet om de keuze voor al dan
niet inzetten van medicamenteuze
therapie te maken, maar ook als
oriënterend tool kunnen beide
worden gebruikt.
Verhoogd risicoprofiel

Fractuurpatiënten met een toegenomen risicoprofiel zijn de
patiënten met:
● een positieve familieanamnese
(bijvoorbeeld moeder met een
heupfractuur)
● (wervel)fracturen na het 50e
levensjaar
● een laag lichaamsgewicht
(<67 of zelfs < 60 kg.)
● ernstige immobiliteit
● het gebruik van corticosteroïden
● alcoholabusus
● het gebruik van aromataseremmers bij mammacarcinoom
● hormonale medicatie bij
prostaatcarcinoom
Tevens lijkt de botmineraaldichtheid negatief te worden beïnvloed
door bepaalde medicatie zoals antiepiletica en worden ook langdurig

gebruik van protonpompremmers,
anticoagulantia en bepaalde antidepressiva hiermee in verband
gebracht. Ook het gebruik van
benzodiazepinen vraagt aandacht
vanwege de verhoogde kans op
valincidenten.
Primaire en secundaire
osteoporose

Primaire osteoporose is de verminderde botstevigheid die zich
gaandeweg het ouder worden
presenteert en niet zelden pas
wordt vastgesteld op het moment
van de eerste fractuur. Ook kan
eerder onderzoek ingesteld door
bijvoorbeeld de huisarts de aandoening al aan het licht hebben
gebracht. Zoals eerder aangegeven zijn er bij bepaalde groepen
patiënten eerder verdenking op
de aanwezigheid van osteoporose,
zeker wanneer het in de directe
familie voorkomt. Het lijkt zo
te zijn dat 80% tot familiaire
oorsprong kan worden herleid
en slechts bij 20% de leefstijl
verantwoordelijk kan worden
gehouden voor het ontstaan van
de aandoening. Primaire osteoporose hangt dus sterk samen
met het verouderingsproces en
kan niet worden toegeschreven
aan het falen van andere organen
en/of gerelateerd medicijngebruik.
Secundaire osteoporose

Secundaire osteoporose wordt
veroorzaakt door een ziekte en/of
medicijngebruik die vervolgens
als neveneffect osteoporose veroorzaakt zoals bijvoorbeeld het
gebruik van corticosteroïden, een
malabsorptiesyndroom of een
hypercalciurie. Op de gipskamer
zullen bijvoorbeeld patiënten
met reumatoïde artritis, de syndromen van Ehlers-Danlos en
Marfan worden gezien waarbij
met het bestaan van een secundaire osteoporose rekening moet
worden gehouden. Daarnaast
kan een eetstoornis als anorexia
nervosa en een malabsorptiestoornis zoals coeliakie (of glutenallergie) secundaire osteoporose
veroorzaken, maar ook hormonale
deficiënties kunnen bij zowel
>>
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mannen als vrouwen secundaire
osteoporose veroorzaken. Ook
een te snel werkende schildklier
kan hiervoor verantwoordelijk
zijn, naast algemene oorzaken
zoals langdurige immobilisatie of
ziektes die dit veroorzaken zoals
een CVA en MS, alcoholabusus
alsook calcium en vitamine D
deficiëntie. Een veelheid aan
ziektebeelden kan dan ook verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van secundaire osteoporose.
Het gebruik van een dagelijkse
dosering van 7,5 mg prednison
of meer zoals bij veel imflammatoire ziektebeelden vaak gebruikelijk veroorzaakt een GIOP of
glucocorticoid geïnduceerde osteoporose. Het vormt een reden op
zich om gelijktijdig medicatie die
de botafbraak remt voor te schrijven. Ook patiënten met diabetes
mellitus en COPD worden vaak
getroffen door osteoporose.
Medicatie en leefstijl spelen bij
deze groepen patiënten vaak een
belangrijke rol. Ondanks het feit
dat bij de DM2 patiënt niet altijd
een verlaagde botmineraaldichtheid wordt aangetroffen zijn het
toch vaak patiënten die gemakkelijker lijken te fractureren.
Wellicht speelt het vaak aanwezige verminderde gezichtvermogen en ontwikkelende neuropathie een rol van betekenis. Ook
ernstige maligniteiten zoals de
ziekte van Kahler, het multiple
myeloom, kan de oorzaak zijn
van een lage botmineraaldichtheid en zal door een adequate
diagnostiek moeten worden
opgespoord.
Diagnose en behandeling

Zoals eerder betoogd zou iedere
patiënt ouder dan 50 jaar - of in
bijzondere gevallen ook jonger
dan 50 jaar - een DXA scan als
onderdeel van een onderzoek
op osteoporose moeten worden
geboden om te streven naar een
situatie van ‘Total Fracture Care’.
Naast kennis van het ziektebeeld
osteoporose en het kunnen interpreteren van de DXA scan, zal het
er op aan komen dat deze zorg
wordt aangeboden als een vorm

van lifestyle-interventie en betekent meer dan het voorschrijven
van een pil. Het moet er immers
niet alleen op zijn gericht osteoporosepatiënten op te sporen en
medicamenteus te gaan behandelen. Het zal van minstens zo
groot belang zijn om groepen
patiënten met een osteopenie of
verlaagde botmineraaldichtheid
te stimuleren met de ontwikkeling van een juiste leefstijl het
ontstaan van osteoporose te vertragen. De winst die geboekt kan
worden met een tijdige start lijkt
de 10 jaar te kunnen belopen! De
patiënt moet worden gewezen op
de bezwaren van te weinig fysieke
activiteit en zal moeten worden
geïnformeerd over de noodzaak
tot juiste voeding waarin calcium
en vooral vitamine D als essentiële
nutriënten niet mogen ontbreken.
Belast bewegen is noodzakelijk
om het botweefsel te prikkelen
tot activiteit, goede voeding is
een voorwaarde voor een goede
botgezondheid. In Nederland
zien we de opkomst van Fractuur
en Osteoporosepoliklinieken waar
Osteoporoseverpleegkundigen
patiënten wegwijs maken in deze
materie. Inmiddels kent ook deze
beroepsgroep een Kwalificatieprofiel als basis voor de kwaliteit
van de beroepsuitoefening. Ook
zijn er in Nederland enkele gipsverbandmeesters die de opleiding
tot Verpleegkundig Specialist
volgden en fractuurbehandeling
en secundair preventieve osteoporosezorg combineren.
Laboratorium

belang. Pas wanneer deze allen
bekend en geïnterpreteerd zijn
kan de diagnose worden gesteld
en patiënt een behandeladvies
worden gedaan. Dit behandeladvies moet verder reiken dan het
voorschrijven van een ‘tabletje
tegen botontkalking’ voor 5 jaar.
Het moet onderdeel uitmaken
van een visie op een begeleiding
van een patiënt met een chronische ziekte.
Wat zijn de
behandelopties?

Als eerste zal de patiënt in een
vorm van risicocommunicatie
moeten worden uitgelegd wat
er aan de hand is. Een uitleg aan
de hand van de beelden van de
DXA scan is illustratief en werkt
vaak verhelderend. Daarnaast
moeten roken, alcoholgebruik,
lichaamsbeweging, neiging tot
vallen en de calcium en vitamine
D inname, alsook mogelijk secundaire oorzaken worden besproken.
Daaraan gekoppeld wordt zoveel
als mogelijk in overleg met de
patiënt en rekening houdend
met de beperkingen en mogelijkheden van de patiënt de keuze
voor een medicatie gemaakt.
Tot de veel gebruikte medicatievormen behoren als eerste de
bisfosfonaten: alendroninezuur,
risedroninezuur en ibandronaat,
allen stoffen die de botresorptie
remmen waardoor de botafbraak
wordt geremd. De stoffen hebben binnen 3 maanden een fractuurpreventief effect. Om slokdarmirritatie te voorkomen dient

Naast een DXA zal er wanneer
deze een verlaagde botmineraaldichtheid laat zien informatie
gewenst zijn over de stand van
zaken in de wervelkolom. Zoals
beschreven betekent hoogteverlies van < 25% een behandelindicatie. Daarnaast zal altijd een
oriënterend laboratorium onderzoek noodzakelijk zijn. Naast een
oriënterend hematologie beeld
zijn bepalingen van schildklieren bijschildklierhormoon, calcium en vitamine D, een eiwitspectrum en de nierfunctie van
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de patiënt na inname met een
flink glas kraanwater (geen mineraalwater vanwege de hogere
calciumhoudendheid dan kraanwater!) verticaal te blijven om
terugvloed van bisfosfonaat en
maagzuur in de slokdarm tegen
te gaan. Hierdoor kan een vervelende bijwerking worden voorkomen. Bij de eerste innames
kan de patiënt op de dag van
inname een zwaar gevoel op de
maag ervaren en een spierpijngevoel dat past bij het krijgen
van griep. Deze bijwerkingen
verdwijnen vaak na de inname
van de eerste doses. Het bisfosfonaat zoledronaat kan als jaarlijks
infuus worden toegediend, hetgeen vaak in de thuissituatie
geschiedt. Sinds vorig jaar heeft
men ook de beschikking over het
biological denosumab, een preparaat wat éénmaal per halfjaar
per subcutane injectie kan worden toegediend. De wekelijkse
orale medicatie met een bisfosfonaat wordt gezien als medicatie
van eerste keuze uit oogpunt van
effectiviteit en kostenbeheersing.
Het intraveneuze bisfosfonaat
zoledronaat wordt toegepast bij
ernstige osteoporose en patiënten
die orale medicatie niet verdragen
en de subcutane injecties denosumab werken op andere wijze
en bieden de behandelaar en de
patiënt een nieuwe behandelmogelijkheid. Deze middelen
worden gezien als tweede keuze
mogelijkheden, voornamelijk
vanuit kostenoogpunt en werken
beiden ook botafbraakremmend.
>>

in dit

Slechts teriparatide wat als dagelijkse subcutane injectie gedurende
maximaal 2 jaar mag worden toegediend is in staat tot botopbouw.
Deze kostbare behandeling is gereserveerd voor ernstige osteoporose bij vrouwen met meerdere
ingezakte wervels.
Uitdagingen

Een grote uitdaging bij het behandelen van osteoporose is het
opsporen van de populatie at risk.
Casefinding ofwel het opsporen
van osteoporose uit de populatie
met fracturen blijkt een goede
strategie. Gemiddeld wordt bij
een willekeurige groep fractuurpatiënten bij ruim 40% de diagnose osteoporose gesteld, bij een
kleinere 40% wordt de diagnose
osteopenie gesteld en minder dan
20% van die patiënten heeft een
normale botmineraaldichtheid.
Ruim 20% van de fractuurpatiënten heeft een reden waardoor een
nader onderzoek door een internist-endocrinoloog gewenst is,
voornamelijk gelegen in vormen
van secundaire osteoporose. In
dit getal wordt de patiënt met
een deficiëntie van de vitamine
D spiegel niet meegerekend.
Vitamine D tekort is een wijd
verbreid voorkomend verschijnsel onder ouderen, maar inmiddels is vastgesteld dat het onder
brede lagen van de bevolking
veelvuldig voorkomt, zeker in
de winterse periode. In de zomer
zorgt zonbestraling van de huid
voor de omzetting in het lichaam
van actief vitamine D, wat verantwoordelijk is voor een goede
calciumopname in de darm. Voor
alle groepen van de bevolking
formuleerde de Gezondheidsraad
in haar advies ‘Op weg naar de
goede Vitamine D inname’ aanbevelingen om deze spiegel te
suppleren. Het lijkt op voorhand
lastig dit onder brede lagen van
de bevolking geïntroduceerd te
krijgen. Een gebrek aan vitamine
D vermindert de opname van
calcium in de darm, geeft verhoogde activiteit van de bijschildklier die vervolgens calcium vrijmaakt uit de botten en op die
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wijze een (secundaire) osteoporose veroorzaakt.
Tot op heden is het moeilijk gebleken patiënten met preventieve
medicatie tot trouwe inname van
de medicatie te bewegen.
Medicatie die voor de patiënt
niet een niet direct merkbare
verandering teweeg brengen worden snel gestaakt. Naast middelen
tegen hypertensie, COPD en psychofarmaca worden ook tabletten
tegen osteoporose vaak slecht ingenomen. Publicatie geven aan
dat na 1 jaar nog slechts 40% van
de op orale osteoporose medicatie
ingestelde patiënten de medicatie
nog gebruikt.
In de CBO richtlijn Osteoporose
en Fractuurpreventie wordt hieraan veel aandacht besteed.
Geregeld contact hebben met de
patiënt lijkt in willekeurige welke
vorm de medicatietrouw positief
te beïnvloeden. Ook parenterale
toediening van medicatie lijkt
veelbelovend, maar is niet een
automatische garantie. Er is nog
veel ruimte voor nader onderzoek
naar eenvoudige en effectieve
interventies om medicatietrouw
bij osteoporose te verbeteren.
In de Reinier de Graafgroep te
Delft werd al enig onderzoek
gedaan naar telefonische ondersteuning bij medicatietrouw.
Het lijkt een veelbelovende
ontwikkeling te kunnen zijn.
Samenvatting

Osteoporose en de gerelateerde
fracturen plegen een belangrijke
aanslag op de kwaliteit van leven.
Met name fracturen van de pols,
de bovenarm, de wervelkolom en
de heup zijn veelvoorkomende
fracturen waarbij osteoporose
een rol van betekenis speelt.
Vroegtijdige opsporing kan veel
onnodig leed ten gevolge van
fracturen voorkomen: een eenvoudige fractuur als een distale
radius fractuur wordt in 25%
van de gevallen gevolgd door een
opvolgende (ernstiger) fractuur.
Osteoporose wordt wel de stille
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epidemie genoemd: Osteoporose
is een wereldwijd groeiend probleem (IOF 2006) De incidentie
ligt bij vrouwen op alle leeftijden
hoger dan bij mannen, maar het
is geen typisch en uitsluitend
vrouwelijk probleem. Oudere
mannen met een heupfractuur
kennen vaak een aanzienlijk
slechter beloop dan bij vrouwen
met dezelfde fractuur.
Nog steeds overlijdt bijna 30%
van de patiënten met een heupfractuur aan de (in) directe gevolgen daarvan. In Nederland zijn
er naar schatting op basis van
bevolkingsonderzoek in 2000
ruim 430.000 mensen met osteoporose: 52 per 1000 mannen, en
166 per 1000 vrouwen van 55
jaar en ouder. In totaal 87.700
mannen en 344.200 vrouwen.
Het aantal mannen dat bij de
huisarts komt met osteoporose is
tussen 1995 en 2000 nagenoeg
gelijk gebleven, het aantal vrouwelijke patiënten is met 150%
gestegen. Bij de huisarts is slechts
het topje van de ijsberg bekend.
Bij de huisarts is in 2000 de geregistreerde prevalentie 1,6 per
1000 mannen en 12,0 per 1000
vrouwen. Het RIVM verwacht
een flinke stijging neergelegd in
de rapportage Ziektelast door
Chronische aandoeningen in
Nederland tot 2010-2025. De
prevalentie stijgt bij vrouwen van
640.000 in 2005 naar 880.000
in 2025 wat een stijging van 37%
betekent. Bij mannen neemt de
prevalentie toe van 210.000 in
2005 naar 325.000 in 2025, wat
een te verwachte toename van
50% betekent. Zie hiervoor de
grafische weergave in figuur 3.

Afsluitende cijfers

Nederland neemt in Europa
samen met de Middellandse zee
landen qua wat prevalentie een
middenpositie in. De prevalentie
is het hoogste in Scandinavische
landen en het laagst in Oost-Europese landen.
De osteoporotische wervelinzakking wordt veel als graadmeter
genomen. (IOF, 2003).
Uit gegevens van de European
Prospective Osteoporisis Study
(EPOS) blijkt dat de Scandinavische mannen en vrouwen de
hoogste incidentie wervelinzakkingen kennen. Bij mannen is die
incidentie het laagste in Zuiden Oost Europa; West Europa
neemt een middenpositie in.
Internationale verschillen in prevalentie zouden kunnen worden
verklaard door genetische factoren, medicijngebruik, voeding,
lichaamsbeweging, zonexpositie
en tabak- en alcoholgebruik.
Ook veranderingen in leefstijl
dragen bij aan het ontstaan van
osteoporose. De lichamelijke
activiteit nam bij de gehele Nederlandse bevolking af met een verminderde botdichtheid tot gevolg.
Daarnaast spelen een veranderd
voedingspatroon en het roken
een negatieve rol. (CBS, 2006).
Geschat wordt dat het aantal
osteoporotische fracturen per
10 jaar in de EU zal verdubbelen.
Nederland zal in de eenentwintigste eeuw als gevolg van de vergrijzing te kampen krijgen met
de grootste absolute stijging van
het aantal wervelfracturen van
alle lidstaten van de Europese
Unie. Het RIVM schrijft dit toe
aan de demografische opbouw >>

Figuur 3
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in Nederland. De verwachting is
dat het aantal mensen met osteoporose in de EU tussen 2000 en
2020 met 33% zal stijgen (IOF,
2003). Tot nu toe was de aandacht veelal gericht op vrouwen,
maar er is een prevalentie bij
mannen die tot op heden nog
niet was vastgesteld en niet moet
worden onderschat. (Adler 2006).
Gevolgen van osteoporose kunnen een dodelijk verloop hebben.
In 2001 werd bij 105 personen de
sterfte toegeschreven aan osteoporose. Osteoporose zelf leidt
niet tot de dood, maar de gevolgen van een osteoporotische fractuur en comorbiditeit kunnen
wel tot de dood leiden. (CBS
2006).

De belangrijkste fractuur in dit
opzicht is de heupfractuur. Het
aantal benodigde ziekenhuisbedden voor de behandeling van
heupfracturen is jaarlijks groter
dan de benodigde capaciteit aan
ziekenhuisbedden voor CVA’s en
hartinfarcten samen. (IOF 2006).
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Wat is gedaan!
Zoals gezegd is de patiënt 84 jaar, licht dementerend en gebruikt het been hoofdzakelijk voor transfers.
Om die redenen werd gekozen om het been in te gipsen, waarbij getracht werd een zo goed mogelijke
stand van de fractuur te krijgen.
Zoals te zien is op de foto’s (1 en 2), is dat redelijk gelukt, zodat werd afgezien van een operatie.
Controles lieten steeds een conforme stand zien. Het beleid was 6 weken onbelast en 4 weken belast.
Eindfoto’s (3 en 4) laten een acceptabel resultaat zien.

foto 1

foto 2

foto 3

Wat zou u doen?
Veel gipskamers zijn betrokken bij de wondbehandeling.
Daarom nu geen fractuur, maar een wond in deze
rubriek.
Op de foto ziet u een wond aan het onderbeen bij een
dame van 75 jaar. Zij had de dag er voor een ongeval
gehad en liep daarbij een gecompliceerde enkelfractuur
(foto 1) op met uitgebreide weke delen defect (foto 2).
Er werd een fixateur geplaatst.
Vraag is natuurlijk wat te doen met de wond. Hoe lang
zal deze nodig hebben te herstellen? Welke opties, maar
vooral welke keuze zou u maken?

foto 1

Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband:
d.haandrikman@skbwinterswijk.nl
foto 2
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foto 4

