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Van de redactie
Om niet in herhaling te vallen
en u bewust te maken dat de seizoenswisseling gaande is, sla ik
dat maar over. Ik hoef u niet te
vertellen dat de avonden langer
worden en dat dit een reden kan
zijn om achter uw pc te kruipen
een artikel voor het blad te schrijven. Ik zeg het maar waar het op
staat. De redactie gaat er vanuit
dat de brief, waarin een ieder opgeroepen wordt tot het schrijven
van een artikel, uw gipskamer
heeft bereikt. Hoopvol kijk ik
iedere dag of er een bericht uit
het gipsende land mijn elektronische postvak heeft bereikt. Tot
nu toe heb ik nog geen berichten
mogen ontvangen. Dat neemt
niet weg dat we bij de pakken
neer gaan zitten. Sterker nog:
we zetten de schouders eronder
en zorgen ervoor dat er weer een
blad op uw mat terecht komt.
De herfstwind waait ons in de
rug en we hebben een paar mooie
artikelen mogen vangen. Van
Ingrid Peters, gipsverbandmeester in de Sint Maartenskliniek
in Nijmegen, kregen we twee
artikelen. Er wordt uitgebreid
uitleg gegeven over de aandoening HMSN en wat de gevolgen
hiervan zijn. Diverse behandelmogelijkheden worden belicht.
Het andere artikel dat we van
Ingrid mochten plaatsen gaat
over het Lisfrancgewricht. De
letsels die in dit gewricht kunnen
voorkomen worden onderschat
en vaak gemist, waardoor er
complicaties ontstaan zoals
vroegtijdige artrose. Om in de

buurt van de voeten te blijven,
kunt u in het schrijven van
Durky Bloembergen en Tineke
Bouma (gipsverbandmeesters in
MCL) lezen hoe in het Medisch
Centrum Leeuwarden een inversieletsel wordt behandeld in de
gipskamer. Er is een nieuw
behandelprotocol ontwikkeld
dat goede resultaten oplevert
voor de patiënt. De Ottawa
ankle rules staan aan de basis voor

In het Westeinde ziekenhuis
Den Haag is een onderzoek
gedaan naar torusfracturen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de
behandeling en de effectiviteit
daarvan per patiënt sterk verschilt. Leest u het resultaat van
het onderzoek van dr. C.E.
Brussé, SEH-arts in het streekziekenhuis Koningin Beatrix te
Winterswijk. Misschien is het
bruikbaar in uw eigen gipskamer.

zeggen! Misschien heeft u nog
een leuke casus of een interessant
discussiepunt wat u met de rest
van het land wil delen. Van de
redactie krijgt u een extra ‘update’.
Wij zijn als redactie, hoe klein
ook, achter de schermen druk
bezig en het is voor ons belangrijk dat u op de hoogte bent waar
we mee bezig zijn. Ik wens u veel
leesplezier en een goede herfst toe.
Namens de redactie,
Miranda Philips

Wanneer krijgt het blad
een bericht van u?
het stellen van een juiste diagnose
van een inversietrauma en ook
de afdeling radiologie speelt een
belangrijke rol in het bevestigen
dan wel uitsluiten van een fractuur. Maar wat te doen als de
diagnose niet duidelijk blijkt
uit een röntgenfoto?
Radiodiagnostisch laborant in
het Scheper ziekenhuis in Emmen
en docent bij Medusin Gert
Tempelman legt in zijn artikel
uit dat een CT-scan veel vaker
ingezet kan worden bij het stellen van een diagnose. Ook het
excuus ‘stralingsbelasting’, dat
vaak wordt gebruikt, is een punt
van discussie. Zijn voorbeelden
uit de praktijk maken duidelijk
wat het verschil kan zijn tussen
CT en röntgen foto bij het stellen van een diagnose.

Verder komt in dit blad ook het
gebruikelijke verenigingsnieuws
aan bod met deze keer speciale
aandacht voor de opnieuw tot
leven gewekte Golden Lister
Award. Kent u een collega gipsverbandmeester die zich voor
honderd, nee tweehonderd procent heeft ingezet (en nog inzet)
voor de vereniging? En vindt u
het een Golden Lister waard?
Nomineer hem of haar dan voor
deze Award en wie weet, volgt u
het voorbeeld en staat u voor de
volgende nominatie op papier.
We eindigen deze uitgave met de
gebruikelijke afsluiter: ‘Wat zou
u doen?’. Het blijft een leuk
toetsmomentje voor de leerlingen onder ons. Helaas bereiken
geen van uw reacties onze postvak. Blijf het proberen zou ik
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Dr. C.A. Brussé, T. Ghafuri –Taheri , C. van der Linden

De ene torusfractuur is de andere niet!
Grote verschillen in pijn en functie op de SEH vragen om een individuele behandeling.
Polsfracturen zijn een veel voorkomend letsel bij kinderen die zich presenteren op een spoedeisende hulp.
Hierbij is met 35-47% van de gevallen de distale radius het meest aangedaan. Kinderen met een verhoogde
lichaamsmassa en verminderde bot-mineralendichtheid hebben een hogere kans hierop. Het traumamechanisme
betreft meestal een val op de uitgestrekte hand tijdens sporten zoals voetballen, fietsen, gymen en rolschaatsen.
Echter ook een ogenschijnlijk minder ernstig trauma kan een breuk bij een kind veroorzaken, denk hierbij aan
het tegenhouden van een voetbal tijdens het keepen of een val als gevolg van struikelen. Aanvullend op hierna
genoemde studies werd te MCH locatie Westeinde gestart met een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek van
de behandeling van torusfracturen van de distale radius: mitella versus gipsverband.
een andere studie had de drukverband groep meer pijn dan de
Bij kinderen komen andere frac- gipsgroep5. De gemiddelde pijntuurtypen voor dan bij volwasse- score op de VAS (=visuele analoge
nen door een meer elastische bot- schaal) was 26 voor de drukverbouw en de aanwezigheid van
band versus 20 voor de gipsgroeischijven. Typisch voor kingroep. Dit verschil was echter
deren zijn de torus-, greenstickniet klinisch significant. Een
en buig(bowing)fracturen en
VAS verschil van 10 à 15 punten
de epifysaire fracturen. Voor de
op een schaal van 0-100 is klimeeste fracturen die conservatief
nisch significant (7-9). In één
kunnen worden behandeld is de review artikel4 werd geopperd
gipsbehandeling de meest juiste. dat behandeling met alléén een
Echter, de torusfractuur (zie fig. 1) mitella mogelijk ook voldoende
is een uitzondering hierop.
zou zijn. Dit omdat het een stabiele fractuur betreft en drukverRecente studies hebben aangebanden van weinig niet bijdragen
toond dat deze stabiele fractuur
aan stabiliteit en bespoedigen van
geen langdurige behandeling in
herstel.
gips nodig heeft en prima behandeld kan worden met een drukMethode
verband of afneembare spalk1-6.
Van 1 november 2010 t/m 1 mei
De voordelen hiervan zijn: meer 2011 werden kinderen met een
comfort en een sneller herstel tot
torusfractuur van de distale radius
volledige functie. Over de pijn
geïncludeerd in het onderzoek
gedurende de behandeling heerst
op de SEH. Exclusiecriteria
nog controverse. In één studie
waren:
had de drukverband groep min● Greenstick fracturen met
der pijn dan de gipsgroep1. In
angulatie/onderbreking van
de cortex
Figuur 1: Torusfractuur van de
● Torus antebrachii fracturen
distale radius
● Kinderen met bijkomende
fracturen
● Kinderen met een metabole
botziekte
● Kinderen met een verstandelijke handicap (zelf verwijderen van gips)
● Taalbarriëre
● Patiënten wonend in een
andere regio, die een followup in een ander ziekenhuis
krijgen
Onderzoek naar
behandeling

6

Via randomisatie (via plan van
www.randomization.com)
kregen de kinderen gips of een
mitella. Alle röntgenfoto’s werden binnen 24 uur ter controle
beoordeeld door een trauma
chirurg en een radioloog. De
kinderen met een mitella kregen
instructies hoe met de mitella
om te gaan. Ze mochten deze
verwijderen voor comfort, gewenste activiteit en definitief
indien ze geen pijn meer hadden.
Op de SEH en na 1 en 2 weken
op de gipspoli werden de pijnscore (VAS), gripsterkte (kgforce)
en bewegingsuitslag(ROM) van
de pols bepaald. Per kind werd
het percentage grip en ROM
bepaald van de polsfractuur zijde
ten opzichte van de contralaterale
zijde. Na 1 week werd het gips
verwijderd op de gipskamer om
bovenstaande metingen te kunnen doen. Na de metingen werd
er weer gips aangebracht om de
behandeling nog 1 week te continueren.
Resultaten

Van 1 november 2010 t/m 1 mei
2011 kwamen er 40 kinderen op
de SEH met een torusfractuur
van de distale radius. In totaal
werden er 21 kinderen tussen de
5 en 16 jaar geïncludeerd in de
studie, zie hiervoor het stroomdiagram van figuur 2.
19 van de 40 kinderen werden
niet geïncludeerd en bij slechts
3 patiënten kwam dit door de
exclusie criteria. Redenen om
niet te includeren waren:

●

●

●
●
●
●
●

Kind of ouder wilde niet
meedoen (9)
Fractuur niet herkend door
arts op de SEH (4)
Ouder(s) niet aanwezig (2)
Multitrauma (1)
Woonachtig in andere regio (1)
Forse taalbarrière (1)
Vergeten te includeren (1).

Na randomisatie (via plan van
www.randomization.com) kregen
11 kinderen gips en 10 kinderen
een mitella. De basiskarakteristieken kwamen voor beide groepen
overeen (zie tabel 1). Gedurende
de follow-up periode kwamen
2 patiënten uit de mitella groep
binnen 2 dagen terug op de SEH
met het verzoek voor gips, vanwege
pijn. Deze patiënten hadden bij
inclusie op de SEH veel pijn en
een zeer slechte functie van de pols.
Echter waren er 2 patiënten uit
de gipsgroep die zelfstandig thuis
hun gips verwijderden na respectievelijk 3 en 4 dagen, omdat ze
geen pijn meer hadden. Deze
patiënten hadden op dag 0 op
de SEH weinig pijn en een goede
polsfunctie. 1 patiënt uit de
mitella groep kwam na 1 week
niet opdagen voor follow-up op
de gipspoli. Bij een telefonisch
contact hierover verklaarde de
patiënt niet te zijn gekomen
omdat hij geen klachten meer
had. Hij had op dag 0 op de
SEH weinig pijn en een goede
polsfunctie. 1 patiënt uit de
gipsgroep kwam na 1 week niet
terug op de SEH. Moeder wei>>
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40 patiënten tussen 5 en 16 jaar met
een torusfractuur van de distale radius

Gerandomiseerd (n=21)
• Gips (n=11)
• Mitella (n=10)

Niet geïncludeerd (n=19)
- 9 wilden niet deelnemen
- 4 gemiste fractuur
- 2 ouders niet aanwezig
- 1 multitrauma
- 1 forse taalbarrière
- 1 woonachtig in andere regio
- 1 vergeten te includeren

Geen follow up:
• 1 Mitella: complete genezing
• 1 Gips: geen reden

Na 1 week op de gipspoli
• Gips (n=10)
• Mitella( n=9)
Geen follow up:
• 1 Mitella: na 1 wk complete genezing
• 2 Gips: na 1 wk complete genezing
• 1 Gips : reden niet kunnen achterhalen
Na 2 weken op de gipspoli
• Gips (n=7)
• Mitella (n=8)

Discussie

Figuur 2. Stroomschema inclusie torusfractuur patiënten van 1 november 2010 t/m 1 mei 2011.

gerde aan de telefoon te komen
om hier een verklaring voor te
geven.
In totaal kwamen er na 1 week
10 van de 11 patiënten van de
gipsgroep en 9 van de 10 patiënten uit de mitella groep voor
controle terug op de gipskamer.
Na 2 weken kwamen er 7 van
de 11 gips patiënten en 8 van de
11 mitella patiënten terug op de
SEH. Men dient zich te realiseren dat de mitella groep na 1 en
2 weken ook 2 gips patiënten
bevatte vanwege bovengenoemde
switch in behandeling.
Pijn
Voor de mate van pijn werd als
pijnscore de VAS gebruikt. De
mitella patiënten hadden op de
SEH, na 1 en na 2 weken respectievelijk een gemiddelde VAS van
4.1, 0.5 en 0.25. Voor de gipsgroep was deze 4.4, 0.5 en 0.25
respectievelijk op de SEH, na 1
week en na 2 weken. In tabel 2

De gemiddelde gripsterkte op de
SEH, na 1 en 2 weken was in de
mitella groep 30.1, 63.9 en 77.9
en voor de gips groep respectievelijk 31.8, 65.2 en 60.1. Ook
hier was het meest opvallend de
spreiding van gripsterkte tussen
de individuele patiënten in de
groepen op de SEH (zie tabel 3).
Bij beoordeling van bovenstaande
waarden moet rekening worden
gehouden met het feit dat patiënten die hun afspraak afbelden en
aangaven volledig genezen te zijn
niet terugkwamen op de gipspoli
na 2 weken. Hierdoor is er zeer
waarschijnlijk na 2 weken een
vertekend beeld ontstaan.
De waarde 60.1 gripsterkte na
2 weken voor de gipsgroep (N=7)
had bijvoorbeeld 75.2 kunnen
zijn indien men voor de 4 ontbrekende patiënten een waarde
van 100% (volledige genezing)
zou toekennen.

zijn de gemiddelden, de medianen en spreiding van waarden
weergegeven. Het meest opvallend voor ons was echter niet het
verschil tussen de groepen maar
het enorme verschil van pijn tussen de individuele patiënten in
beide groepen op dag 0.
Sommige patiënten ervoeren
weinig pijn, anderen echter in
forse mate pijn. De waarden van
elke individuele patiënt zijn te
vinden in tabel 3. Gedurende de
eerste week werd aan de patiënten en ouders gevraagd elke dag
de pijn te scoren (VAS). Helaas
gaven maar 6 van de 11 gipspatiënten aan dit verzoek gehoor.
Bij de mitella patiënten werd
er meer gehoor aan gegeven en
scoorden 9 van de 10 patiënten
elke dag hun pijn. Doordat 4
(op de SEH zeer pijnlijke) gipspatiënten, (VAS 7.5, 6.2, 5.2 en
5) en 1 (op de SEH niet zo pijnlijke) mitellapatiënt, (VAS 2.8)
hun pijnscores niet bij hebben

gehouden, kunnen we de groepen
helaas hierdoor niet met elkaar
vergelijken.
Polsfunctie
Gripsterkte (kracht hand) en
bewegingsuitslag (dorsoflexie +
volaire flexie) werden op de SEH,
na 1 en 2 weken op de gipspoli
aan beide handen/polsen gemeten. De waarde van de fractuurzijde werden als percentage ten
opzichte van de contralaterale
zijde weergegeven. De gemiddelde ROM op de SEH, na 1 en
2 weken was in de mitella groep
69.5, 77.2 en 96.1. Voor de gips
groep was dit respectievelijk 72,
88.7 en 92.7 op de SEH, na 1 en
2 weken. Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelden, de
medianen en spreiding van waarden weer. Net als bij de meting
van de pijn was het meest opvallend de spreiding van ROM tussen de individuele patiënten in de
groepen op de SEH (zie tabel 3).
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Uit de resultaten blijkt dat de
verschillen niet groot zijn tussen
de mitella en de gipsverband groep
op de SEH, na 1 en 2 weken.
Hieruit zou men kunnen concluderen dat het dus niet uitmaakt
of je bij een torusfractuur een
mitella of een gipsverband geeft.
Onze mening is echter anders
gezien de enorme spreiding van
pijn en functie op de SEH tussen
de individuele patiënten ongeacht
in welke groep ze terecht kwamen.
Het is gebleken dat sommige kinderen veel last en anderen relatief
weinig klachten hebben op de SEH
van een torusfractuur. Naar aanleiding van onze studie vinden
wij het dan ook niet raadzaam
om kinderen allemaal hetzelfde
te behandelen op basis van gemiddelde meetwaarden of op basis
van het hebben van dit type fractuur. Het feit,dat 2 patiënten van
de mitella groep met een slechte
functie binnen 2 dagen retour
kwamen voor gips in verband
met pijn en 2 patiënten in de gipsgroep met op SEH een zeer goede
functie zelf thuis hun gips verwijderden versterkt deze gedachte.
>>

in dit

In de vier voorgaande vergelijkende studies betreffende deze
fractuur1,2,5,6 werd nooit geschreven over de grote individuele
patiëntverschillen op de SEH en
werd altijd gestreefd naar 1 type
therapie voor deze aandoening.
Naar aanleiding van onze studie
zijn we van mening dat de therapie beter bepaald kan worden aan
de hand van pijn (VAS) en functie (ROM en gripsterkte) op de
SEH. Op basis van dit principe

Verband

hebben we in tabel 4 een behandelvoorstel gedaan. Toekomstig
onderzoek is nodig om bruikbaarheid en validiteit hiervan aan
te tonen. In deze tabel komt ook
het drukverband voor als behandeling. Gebaseerd op de steungevende functie van een drukverband en de resultaten van
de studies van West et al. en
Kropman et al. lijkt dit een
goede tussenweg te zijn tussen
de mitella en het gipsverband.

Aan ons behandelvoorstel willen
we nog toevoegen dat patiënten
die instructies niet goed kunnen
opvolgen zeer waarschijnlijk beter
kunnen worden behandeld met
gips. Ook wanneer de ouders
met nadruk een gips verzoeken
moet hier geen discussie over
zijn. In een toekomstige studie
zou het ook interessant zijn de
groep pols contusies op de SEH
te onderzoeken met een pijnscore
en functieonderzoek op de SEH,

na 1 week en wat betreft pijnscore
dagelijks gedurende de 1e week.
Deze scores zouden wel eens een
grote overlap kunnen tonen met
de gehele of gedeeltelijke groep
torusfracturen. Ook de duur van
therapie zou nog verder onderzocht kunnen worden. In een
retrospectieve studie van de
maanden april en mei 2010 in
Medisch Centrum Haaglanden
locatie Westeinde vonden we een
gemiddelde behandelduur van

Tabel 1: Basiskarakteristieken

Leeftijd, gemiddeld in jaren (SD)
Jongen, N (%)
VAS gemiddeld (spreiding)
Gripsterkte gemiddeld (spreiding)
ROM gemiddeld (spreiding)

Gips (n=11)

Mitella (n=10)

8.64 (2.54)
8 (72.7)
4.4 (0.5 - 6.4)
31.8 (6.2- 75)
72.0 (29.6 - 103.5)

11.5 (2.06)
5 (45.4)
4.1 (2.5-6.8)
30.1 (9.3 - 73)
69.5 (11.1 -124)

Tabel 3: Range of motion (ROM)*, gripsterkte* en pijnscore (VAS 01-10) van 11 gips en 10 mitella patiënten op dag 0= SEH. PN= patiëntnummer.
* % van de fractuurzijde t.o.v contralaterale pols

PN Gips
8
9
10
3
1
5
22
15
16
13
20
PN
Mitella
7
11
4
6
2
12
21
23
14
25

ROM
(%)

Gripsterkte (%)

Pijnscore (VAS
0-10)

36,5
58,3
75
80,8
103,5
86,4
100
63,3
74,2
29,6
85

8,3
20
66,4
21,4
75
14,4
20
11,1
50
6,2
57,1

6,4
4
0,5
6,2
4,2
5
5
7,5
2
5,2
2,8

86,3
103,3
53,2
11,1
59,3
80,6
13,3
100
124
64

73
20,8
20
10
30,7
9,3
20
76
18,1
23,5

6,1
5
2,6

8

6,8
2,5
2,5
4,7
4,5
2,6

>>
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12 tot 15 dagen. In deze 2 maanden werden er 20 patiënten behandeld voor een torusfractuur. De
spreiding van behandeling was
van 7 tot 25 dagen. Hierop gebaseerd zouden wij voorstellen om
de kinderen, behandeld met gips,
na 2 weken terug te laten komen
op de gipspoli voor verwijdering
van het gips en onderzoek van de
pols. De meeste kinderen kunnen
op dat moment ontslagen worden
van behandeling. Indien het kind
nog erg veel pijn heeft, moet de
behandeling voortgezet worden
met een gips of een drukverband.

Conclusie

Één beleid bepalen op basis van
het fractuurtype blijkt bij torusfracturen niet juist. Het is beter
om per individu op basis van
pijn (VAS) en de functie (grip
en goniometer) op de SEH een
behandelvorm in te stellen.

6.

7.

8.
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Tabel 2: Overzicht gemiddelde, mediane en spreiding van range of motion (ROM)*, gripsterkte* en pijnscore (VAS)
op de SEH, na 1 en 2 weken. * % van de fractuurzijde tov contralaterale pols

Number of
patients
ROM
gemiddeld
ROM
mediaan
ROM
spreiding
Grip
gemiddeld
Grip
mediaan
Grip
spreiding
VAS
gemiddeld
VAS mediaan
VAS
spreiding

ED
CAST
11

WEEK 1
CAST
SLING
9
9

SLING
10

WEEK 2
CAST
SLING
7
8

72

69.5

88,7

77,2

92,7

96,1

75

72,30

89,5

87,3

96,1

96,8

29,6103,5
31,80

11,1-124

71,3-103

26,9-100

72,7-100

88,2-101,4

30,1

65,2

63,9

60,1

77,9

20

20,4

71,8

62,5

60

77,5

6,2-75

9,3-73

41,6-100

25-100

28,6-94,4

45,5-100

4.4

4.1

0.5

0.5

0.25

0.25

5
0.5-6.4

4.5
2.5-6.8

0
0-2.5

1.8
0-2.5

0
0-1.2

0.5
0-1.2

Pijn (VAS)
Punten

0
0

1-3
1

4-6
3

>7
6

Gripsterkte (% )
Punten

> 50
0

40-50
1

20-40
2

< 20
3

Range of motion
(%)
Punten

> 75

50-75

20-50

< 20

0

1

2

3

Tel de punten op:
6-9 punten: Gips
3-5 punten: Drukverband
0-2 punten: Mitella

Tabel 4: Concept behandelbeleid torusfractuur naar pijn en functie op de SEH.
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Röntgen versus CT
Op zoek naar een nieuwe gouden standaard
Eigenlijk is het vreemd dat bij het diagnosticeren van kleine fracturen de conventionele röntgenfoto nog steeds
als gouden standaard word gezien. Wilhem Conrad Röntgen maakte in principe deze foto’s honderd jaar geleden
al. De techniek is in honderd jaar enorm vooruit gegaan. Zeker medische beeldvorming. Toch is het uitvoeren
van een CT-scan van de extremiteiten gek genoeg een zeldzaamheid voor een radiodiagnostisch laborant. Het
argument hiervoor is dat de stralingsdosis exorbitant hoger is dan een conventionele röntgenopname. Maar
klopt dit argument? In dit artikel wordt een begin gemaakt om dat argument als niet valide te bestempelen.
Wordt het misschien tijd om een andere modaliteit bij kleine fracturen tot gouden standaard te verheffen?
Inleiding

Toen Wilhem Conrad Röntgen
zijn röntgenstraling in 1895 ontdekte nam deze ontdekking een
enorme vlucht. Deze straling werd
toen vooral gebruikt om de benige
(bot) structuren af te beelden.
Later hebben anderen de afbeeldingtechnieken verfijnd.
Op de afdeling radiologie zijn
de “ouderwetse” röntgenfoto’s
(conventionele foto’s) nog steeds
een belangrijk onderdeel van de
dagelijkse werkzaamheden.
Omstreeks 1970 ontwikkelde
Hounsfield de computer tomografie (CT). De CT-scan gebruikt
ook röntgenstraling om zijn beelden te maken en wordt vooral
gebruikt om weke- delen af te
beelden. Benige structuren worden ook wel afgebeeld, maar dan
vooral waar veel overprojectie is,
zoals bij mastoïden. Zeldzaam
wordt de CT- scan gebruikt als
Foto 1a:
geen fractuur waarneembaar.

vervanging van de röntgenfoto.
Bij twijfel over een fractuur worden er ¾- opnamen gemaakt, of
ingewikkelde ingeschoten opnamen met en zonder exo- en of
endo-rotatie. Dit om de eventuele fractuur toch in beeld te krijgen. Een CT-scan is wel de laatste modaliteit waar naar gegrepen
wordt. Het argument dat de stralingsdosis exorbitant hoger is dan
een conventionele röntgenopname
wordt sterk in twijfel getrokken.
Om dit aan te tonen wordt eerst
de techniek van conventionele
röntgenfoto’s besproken, daarna
de techniek van de CT-scan.
Vervolgens wordt er een vergelijkend onderzoek gedaan ten aanzien van de betrouwbaarheid en
de stralingsdosis tussen de conventionele foto’s en CT-scan. Ook
wordt het risico van de stralingsdosis met elkaar vergeleken, waarna een conclusie wordt getrokken.
Foto 1b:
CT-opname (axiaal) van dezelfde pols.
Duidelijk een fractuur te zien.
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Conventionele
röntgenfoto

Het maken van een conventionele
röntgenfoto is een belangrijke vaardigheid die een radiodiagnostisch
laborant moet kunnen uitvoeren.
Hierbij wordt met behulp van een
röntgenbuis straling gegenereerd
die door het object gaat en op het
opvangmedium komt. Vroeger
was dat de ouderwetse zwart/wit
(zilver) film. Tegenwoordig zijn
dat digitale systemen. Het basisprincipe is net zo oud als de eerste
ontdekking door W.C. Röntgen.
Er zijn stoffen die veel straling
absorberen en er zijn stoffen die
weinig straling absorberen. Het
verschil maakt het plaatje. Deze
absorptie is heel sterk afhankelijk
van de atoom-nummers van de
te doorstralen materie. De vuistregel is: hoe hoger het effectieve
atoomnummer hoe hoger de
absorptie. Hoe lager, hoe minder
absorptie. Het verschil hiertussen
maakt de afbeelding meer of
minder contrastrijk. Hoe meer
contrast hoe beter een menselijk
oog het kan zien. Hoe harder de
contrasten hoe beter de beoordeelbaarheid van de foto of afbeelding.
Nu is de samenstelling van het
menselijk lichaam bijna perfect
voor het gebruik van röntgentechniek. De weken delen hebben een effectieve atoomnummer van rondom de 7 (vet=5,92
en spier= 7,42) terwijl de benige
structuren een gemiddeld atoomnummer hebben van rondom de
13,8. Bijna nergens in de natuur
wordt een dergelijk verschil gezien.
Willen we een afwijking aan een
benige structuur zien dan is de

conventionele röntgenfoto een
uitstekende keuze. Het enige
nadeel is dat röntgen een doorstraal techniek is. Het gevolg
hiervan is dat de techniek overprojectie kent. Dit wil zeggen
dat structuren over elkaar heen
geprojecteerd worden waardoor
details weg kunnen vallen. Bijna
elke opname wordt dan ook in
twee loodrechte richtingen genomen om dit probleem te elimineren. Mocht de structuur
zo gecompliceerd zijn dat twee
loodrechte richtingen niet voldoen, worden er additionele
opnamen zoals bijvoorbeeld een
¾ opname gemaakt. Soms zijn
de botstructuren zo ingewikkeld
dat de ¾- en andere opnamen
niet sluitend zijn voor een diagnose. Berucht hiervoor zijn fracturen van het os scaphoïd, de ossa
metatarsalia, het os calcaneus en
diverse andere extremiteitsfracturen. Deze fracturen kunnen
worden gemist, of ze worden ten
onrechte behandeld (‘better safe
than sorry’). De CT-scan is een
modaliteit die deze fracturen wel
op waarde weet te schatten.
CT-san

De CT staat voor computer
tomografie. In de Engelstalige
landen wordt hij ook wel CATscan genoemd. Deze naam is
beter en terecht, omdat de CTscan zijn metingen doet in het
axiale vlak. De truc van de CTscan is dat, door veel metingen te
nemen in het axiale vlak (tot wel
1500 metingen), door middel
van zogenaamde backprojection,
>>
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Fig. 3a: minimaal fissuurlijntje

Vergelijkend onderzoek
Casus 1: Een patiënt is gevallen.
Er wordt een foto gemaakt waarop geen afwijkingen zijn te zien.
De patiënt gaat terug naar de
huisarts. Deze zegt bij aanhoudende pijn: “na een week terug
komen”. De patiënt komt terug
met aanhoudende pijnklachten.
De röntgenfoto wordt herhaald,
maar dan een scaphoïd- serie. Er
is nog steeds geen fractuur te zien
op de röntgenfoto. De chirurg
onderzoekt patiënt nogmaals en
vindt een zware verdenking voor
een fractuur. Er wordt een CTscan aangevraagd. Daarop is wel
een fractuur te zien. Zie fig. 2a
t/m 2f.

zichtbaar. In eerste instantie
gemist. (zie pijl).

Casus 2: Een patiënt is van de
trap gevallen.
Er worden röntgenfoto’s van de
enkel gemaakt. Er wordt geen
fractuur gezien. De patiënt presenFig. 3b: CT-opname (axiaal) van

Fig. 3c: CT-opname (sagitaal) van

fractuur te zien.

fractuur te zien.

teert zich met heftige pijn bij
het lopen. De Radioloog wordt
gevraagd nog een keer de foto te
beoordelen. Er wordt een minimaal (zeer twijfelachtig) fissuurlijntje gevonden. Toch maar CT.

geeft een stralingsdosis van soms
15 mSv. Met andere woorden
ongeveer 35 keer meer dan de
conventionele foto. Dat is behoorlijk veel meer. Dat maakt
het ook dat de CT een naam
heeft een modaliteit te zijn welke
heel veel stralingsdosis genereert.
Deze straling is ook nodig om
een CT-abdomen goed af te beelden. Echter het abdomen is een
weke- delen onderzoek. Benige
structuren zijn geen weke delen
en kunnen uit met veel minder
straling. Vaak worden CT machines opgeleverd met instellingen
voor extremiteiten die neigen
naar dezelfde instelling als weke
delen. Dit hoeft niet. Bij deze
scans kan men volstaan met veel
lagere dosis. In het Scheperziekenhuis hebben wij geëxperimenteerd
op een schenkel. Dit is een prima
equivalent voor een extremiteit.
Hierbij kwamen wij tot de conclusie dat de instellingen van de
fabrikant vele malen hoger waren
>>

dezelfde enkel hier is duidelijk een

▲

▲

Fig. 2a, 2b, 2c:
opnames van de hand
en eerste twee opnamen
scaphoïd.

Fig: 2d en 2e:
laatste twee opnamen
van scaphoïd.

▲

een axiale (dwarsdoorsnede)
afbeelding van de structuur
genomen kan worden die men
wil zien. Door verfijnde computertechnologie kunnen van deze
axiale opnamen ook plaatjes
gereconstrueerd worden in elke
willekeurige richting en op elk
gewenst nivo. Men kan als het
ware door de structuur heen
wandelen. Hierdoor heeft de
CT- scan een voordeel boven
de conventionele foto.
Het belangrijkste gegeven is dat
er geen overprojectie is. Immers
men kan doorsneden maken en
zo elk detail zien. Figuur 1a en
1b geeft een mooi voorbeeld
weer. Hier is een foto van een
pols te zien. Er is geen fractuur
waarneembaar. Figuur 1b is een
afbeelding van de CT-pols van
dezelfde patiënt. Heel duidelijk
is te zien dat op deze axiale
opname een fractuur is te zien.

Fig: 2f:
CT-opname (axiaal) van
dezelfde pols (pijl geeft
fractuur aan)

Stralingsdosis

Bovenstaande voorbeelden laten
duidelijk zien dat een CT-scan
de fracturen duidelijker in beeld
brengt dan de conventionele foto’s.
Uiteraard komt dit omdat er bij
een CT-scan geen sprake is van
overprojectie. Als men de stralingsdosis van een conventionele foto
en van een vergelijkbaar CT-scan
onderzoek met elkaar vergelijkt,
dan is de stralingsdosis van een
CT-scan vele malen hoger dan de
conventionele foto. Een X-BOZ
(buikoverzicht) geeft een stralingsdosis van 0,4 mSv. De Sievert of
milli Sievert (uitleg volgt bij röntgen versus CT) is een eenheid die
aangeeft hoeveel biologische schade
de gebruikte straling geeft. Een
CT-abdomen (buikoverzicht)
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sche wereld een zeer algemeen
geaccepteerd diagnosticum.
Een foto van de thorax levert
een stralingsdosis op van ongeveer 0,04-0,05 mSv. Als men
0,05 mSv gerechtvaardigd vindt
voor hoestklachten dan is 0,035
mSv ook gerechtvaardigd voor
een CT van de extremiteiten
ter voorkoming van chronische
klachten.

Fig. 4 a en 4b:
Test met schenkel.
CT-opname van schenkel.

dan noodzakelijk. Hierna hebben
wij de dosis verlaagd tot op het
punt dat de beeldvorming niet
meer betrouwbaar werd. Tot
onze verbazing werd de dosis
zo laag dat de CT-machine niet
minder kon geven. Met andere
woorden: het absolute minimum
wat een CT kan geven was nog
goed genoeg om een betrouwbaar beeld te geven.
Risico van straling

Van straling is bekend dat het
schade kan aanbrengen aan
levende weefsels. Dit zijn onder
andere roodheid van de huid,
cataract en de kans op fatale kanker. Nu zijn roodheid van de huid
en cataract verwaarloosbaar. De
kans op fatale kanker (let wel,
ten gevolge van medische beeldvorming) is een reëel probleem.
Op grond van berekeningen is
aan te tonen dat 1 CT-scan per
jaar ongeveer 3 tot 4 patiënten
fatale kanker induceert van de
8000 patiënten per jaar. Dat
maakt ook dat de behandelende
arts terughoudend is ten aanzien
van het gebruik van een CT-scan.
Er moet een behoorlijk argument
aan ten grondslag liggen om een
CT-scan aan te vragen. De stralingsschade waar dus het meest
op gelet wordt, en meteen ook
het grote probleem, is de kans op
fatale kanker. Dit wil niets meer
en niets minder zeggen dan dat
de patiënt sterft ten gevolge van
een dodelijk kanker, geïnduceerd
door medische beeldvorming.
Nog makkelijker gezegd is dat
de patiënt uiteindelijk sterft ten
gevolge van de straling die hij/
zij heeft gehad bij medische
beeldvorming. Een vuistregel

is dat per 10 mSv er een kans
van 1:2000 is om hiervan fatale
kanker te krijgen.
Röntgen versus CT-scan

De vraag die zich nu opdringt is,
hoeveel stralingsdosis geeft een
CT-scan van een van de extremiteiten? Dit hebben wij berekend
door de DOP (dosis oppervlakte
product) en de DLP (Dosis Lengte
product) te gebruiken bij respectievelijk conventionele foto’s en
CT-scan. Deze DOP en DLP
zijn internationaal geaccepteerde
grootheden om de stralingsdosis
te berekenen. Bijvoorbeeld de
dosis van een x-scaphoïd is 0,003
mSv. Een CT-scan van de extremiteiten met zeer lage instelling
geeft 0,004 mSv. Dat wil zeggen
dat de dosis van de CT-scaphoïd
0,001 mSv meer is. Met andere
woorden: de CT-scan zal ondanks
haar lagere instelling tot nu toe
altijd meer stralingsdosis genereren dan conventionele foto’s.
Bij onze metingen naar andere
extremiteiten kwamen wij soms
uit op een dosis van 0,035 mSv
op CT. Maar hoe erg is het risico
nu? Het is bekend dat de achtergrondstraling ongeveer 2 mSv
per jaar is. Dit wil dus zeggen
2000 keer meer dan het verschil
van conventionele x-scaphoïd
versus CT. De maximale kans
om kanker te ontwikkelen, ten
gevolge van de straling die gebruikt wordt op een CT-extremiteiten, is in het ergste geval (die
0,035 mSv) 1:570.000. Dit is
naar onze mening een zeer acceptabel risico. Als men, ter vergelijking, langer dan 3 weken hoest,
dan is er een foto van de thorax
geïndiceerd. Dit is in de medi12

Conclusie

Een CT-extremiteiten kan gemaakt
worden met zeer lage stralingdosis.
Hierdoor trekken wij de volgende
conclusie:
1 Het de patiënt onthouden
van een CT-extremiteiten om
reden van de stralingsdosis is
niet valide.
2 Bij elke vorm van twijfel op
fractuur bij extremiteiten is
een CT gerechtvaardigd.
Mits de CT goed is ingesteld.
Gert Tempelman is als radiodiagnostisch laborant werkzaam in
het Scheperziekenhuis in Emmen.
Tevens is hij docent bij de firma
Medusin. Hij geeft les op het
gebied van CT en echo. Ook
heeft hij negen hoofdstukken
geschreven en was hij tevens een
van de redacteuren van het boek
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Durky Bloembergen, Tineke Bouma

Een nieuw behandelprotocol voor de behandeling van
enkelbandletsel in het Medisch Centrum Leeuwarden
Naar aanleiding van het Postolympisch Traumacongres in 2010, waar de nieuwe consensus voor de behandeling
van enkelbandletsel werd gepresenteerd, is er op de gipskamer van het MCL een nieuw behandelprotocol ontwikkeld
dat aansluit op deze consensus. Sinds september 2011 werken we, de gipskamer en de SEH, met dit vernieuwde
protocol. De reacties zijn zeer positief, zowel de gipsverbandmeesters, het team van de SEH, als de chirurgen en
de orthopeden vinden het een goede vooruitgang. Maar belangrijker nog, de patiënten zijn zeer tevreden en ervaren
de vernieuwde behandeling als positief. Nu we een jaar werken via dit vernieuwde protocol, en de reacties zo
positief zijn, willen we jullie daar graag over informeren en inzicht geven in ons behandelprotocol wat gericht
is op de behandeling van enkelbandletsels.
Diagnose inversietrauma

Een inversietrauma van de enkel
kan leiden tot een enkeldistorsie,
een laterale enkelbandruptuur of
een enkelfractuur. In de acute fase
kan men op basis van anamnese
en fysische diagnostiek geen
onderscheid maken tussen een
distorsie of een bandruptuur:
in beide gevallen is er sprake
van een dikke, pijnlijke enkel.
Aangezien de behandeling hierdoor niet wordt beïnvloed, is het
advies: drukverband en enkele
dagen na trauma opnieuw
onderzoek.
In de anamnese zijn een aantal
zaken van belang.
1 Belasting: een volledig te
belasten enkel reduceert de
kans op de aanwezigheid van
een fractuur.
2 Aard en tijdsduur zwelling:
het snel ontstaan van zwelling
duidt op een hematoom en
daarmee op een fractuur of
bandruptuur. Tijdsinterval
en maatregelen als ijsapplicatie
en elevatie kunnen invloed
hebben op de zwelling en de
pijn waarmee patiënt zich
presenteert.
3 Recidief of pre-existent
instabiele enkel: een recidief
enkelletsel betekent aangepaste
behandeling.
4 Aard energetisch letsel:
een hoog energetisch letsel
betekent grotere kans op
schade en restklachten dan
een laag energetisch letsel.

Bij het acute enkelletsel kan een
fractuur optreden. Een belangrijke reductie in aantallen röntgenfoto's na inversieletsel van
de enkel, is te bereiken door de
indicatie tot röntgenonderzoek
te stellen met behulp van het
aangegeven onderzoeksprotocol:
de Ottawa Ankle Rules.

●

Ottawa Ankle Rules

1 Onvermogen de enkel te
belasten (vier stappen te doen).
2 Pijn bij palpatie van de distale
6 cm van de posterieure zijde
van de tibia of het uiteinde van
de malleolus medialis.
3 Pijn bij palpatie van de distale
6 cm van de posterieure zijde
van de fibula of het uiteinde
van de malleolus lateralis.
4 Pijn bij palpatie van de basis
van het os metatarsale V.
5 Pijn bij palpatie van het os
naviculare.
Naast de Ottawa Ankle Rules is
het ook van belang om bij ieder
trauma van de enkel een proximale fibulafractuur uit te sluiten.
Pijn bij palpatie van de fibulakop
kan een aanwijzing zijn voor en
fractuur.
Protocol voor behandeling
van enkelbandletsel in het
MCL

Afgeleid van de ‘richtlijn acute
inversietrauma van de enkel’.¹
● Op de SEH wordt, door de
verpleegkundigen, een Coban
drukverband aangelegd als de
diagnose enkelbandletsel is

●

●

●

gesteld. Een fractuur van enkel/
voet/ onderbeen wordt uitgesloten door middel van klinisch
onderzoek, Ottawa Ankle Rules
en op indicatie röntgenonderzoek.
Instructie; de eerste vijf dagen,
na onderzoek/behandeling op
de SEH, de enkel binnen de
pijngrens gecontroleerd actief
bewegen en belasten en in rust
been hoog leggen.
Protectie/compressie van het
gelaedeerde weefsel door het
aanleggen van uitwendige
steun; Coban drukverband.
De eerste 5 dagen met een
Coban drukverband zwelling
verminderen/vermijden
Overweeg pijnstilling door
paracetamol, evt. NSAID’s

Handelingen vanaf de 5e dag
(gipskamer)
● Onderzoek naar ossale pathologie door toepassing van de
Ottawa Ankles Rules.
Geen pijnprovocatie bij vol
belasten van de voet: fractuur
vrijwel uitgesloten.
Wel pijnprovocatie bij vol
belasten van de voet: als er
nog geen röntgenopnames
zijn gemaakt op SEH, dan
gericht onderzoek doen naar
eventueel fractuur voet/enkel/
onderbeen (röntgen).
● Onderzoek naar de ernst van
het enkelletsel:
Lokale drukpijn wijst op een
distorsie, hematoom en lokale
drukpijn wijst op een laterale
bandruptuur.
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Behandeldoelen en handelingen bij distorsies- en
laterale bandrupturen van
de enkel op de gipskamer

Distorsie (graad 1).
Oefentherapie: Gevarieerde
oefenvormen met tubigrip,
op indicatie onder begeleiding
van een fysiotherapeut.
Laterale bandruptuur.
(graad 2- 3)
Oefentherapie: Gevarieerde
oefenvormen met brace, op
indicatie onder begeleiding
van een fysiotherapeut.
Behandeldoel dag 5- 15:
● gedoseerd herstel range of
motion.
● gedoseerd herstel propriocepsis
● herstel coördinatie musculatuur
rond de enkel.
Behandeldoel dag 15-30:
Volledig herstel range of motion
● Volledig herstel propriocepsis
● Herstel kracht musculatuur
rond de enkel
●

Behandeldoel dag 30-40:
● herstel functie van gehele
extremiteit
● herstel sportspecifieke
bewegingspatronen
● bij onvoldoende herstel
consult fysiotherapeut.
Handelingen op de 40ste dag.
Voorste schuifladetest en Talar
tilt test voor meting functioneel
herstel.
>>
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●

●

bij voldoende resultaat:
hervatting sport met brace,
afbouwend (6 weken)
bij onvoldoende resultaat:
oefentherapie voortzetten met
brace. Verwijzing specialist.

Verband

Interpretatie: indien de talus bij
een inversiebeweging in varus kantelt wordt dit Talar tilt genoemd.
Vergelijk de beide voeten/ enkels
ten opzichte van elkaar.
Protocol drukverband

Op de gipskamer behandelen
we zelfstandig de patiënten die
binnenkomen met enkelbandletsel. Dit houdt in dat we een
controle plannen na 1week, 3
weken en na 6 weken. De controles zijn gericht op klinisch
onderzoek, uitleg en instructies
en functiecontrole. Als de enkel
bij de laatste controle stabiel is
(dit is te testen door middel van
de voorste schuifladetest en de
Talar tilt test), dan gaat de patiënt
met ontslag vanaf de gipskamer
(op indicatie met een verwijzing
voor de fysiotherapeut). Bij problemen wordt de behandelend
arts geconsulteerd door de gipsverbandmeester.

Doel
● Zwelling verminderen/toename van zwelling voorkomen,
het been wisselend hoog en
belasten/oefenen.
● Pijnstilling
● Steun bieden tijdens eerste fase
van mobiliseren en oefenen na
een enkeldistorsie/ -bandletsel.
● Oefenen en mobiliseren/belasten op geleide van pijn in deze
fase van de behandeling is belangrijk voor de afname van
zwelling en goede instructie op
dit punt is dus ook van groot
belang!
Indicatie
● tijdens de acute fase na
inversieletsel enkel.

Theorie

Voorste schuifladetest
● Positie van de patiënt: onderbeen afhangend of zittend met
afhangend been.
● Omvat de hiel en ondersteun
de voetzool met de onderarm;
breng de voet vanuit nulstand
(voet in 90° ten opzichte van
onderbeen) in 10 tot 15° plantairflexie.
● Omvat met de andere hand de
voorzijde van het onderbeen
ca. 10 cm boven de enkel.
● Vraag patiënt te ontspannen.
● Beweeg de voet naar ventraal
bij gefixeerd onderbeen.
Interpretatie: positief als de voet
ten opzichte van het onderbeen
circa 1 cm of meer naar ventraal
beweegt in vergelijking met de
gezonde zijde.
Talar tilt test
● Positie van de patiënt: onderbeen afhangend of zittend met
afhangend been.
● Maak een inversiebeweging
met weerstand.
● Er bestaat een toegenomen verschuiving van de talus naar ventraal ten opzichte van de tibia.

Contra-indicatie
● Compressietherapie wordt niet
geadviseerd bij ernstige tot zeer
ernstige ischaemie (EAI <0.5)
Mogelijke complicatie
● Maceratie van de huid bij nat
worden zwachtel.
● Ischaemie bij zwachtelen bij
ernstige vaatproblematiek
Aandachtspunten
1 Bij een pronerende tibia-kam
wordt geadviseerd deze te
beschermen met behulp van
vilt of een strook van de comfort zwachtel.
2 Breng het Coban 2 Lagen
compressiesysteem aan met
de voet in een 90° positie.
Duur drukverband
5 tot 7 dagen.
Enkelbrace

Op de gipskamer van het MCL
hebben we gekozen voor een
enkelbrace van de firma Basko.
Er zijn semi-regide braces van
diverse firma’s verkrijgbaar en
ieder ziekenhuis maakt hier zijn
14

keuze in, gelet op doel, kwaliteit
en kosten. Onze ervaringen met
de brace van de firma Basko zijn
positief. De kwaliteit is goed,
de brace geeft voldoende steun
en door de te verwijderen verstevigingelementen is de laterale
stabiliteit gedurende de behandeling aan te passen. De patiënten
ervaren een behandeling met
behulp van een brace als zeer
positief.
Protocol enkelbrace

Doel
● Bescherming van de enkelbanden/ossale structuren.
● Preventie recidief enkelbandletsel.
● Pijstillend.
● Verminderen van zwelling.
● Mobiliteit verhogen/stabiliteit
bieden tijdens mobiliseren.
Indicatie
● Nabehandeling (laatste fase)
bij distale fibula fractuur; type
Weber A - Enkelbandletsel
graad 2 en 3.
● Nabehandeling bij avulsie
fractuur ossale structuren
voet/enkel.
● Postoperatieve revalidatie.
Contra-indicatie
● Forse zwelling/weke delen
letsel.
● Verse (avulsie) fractuur
voet/enkel.
Mogelijke complicatie
● Irritatie van de brace.
Aandachtspunten
1 De patiënt dient een stevige
schoen/lage veterschoen te
dragen tijdens de brace
behandeling.
2 Een semirigide brace biedt
de voorkeur boven rigide protectie. De semirigide brace is
belangrijk samen met gecontroleerd actief bewegen en
belasten binnen de pijngrens.
In de remodelleringsfase en
de functionele fase van het herstelproces is het toenemend
gedoseerd belasten van herstellende en omringende structu-

ren van groot belang om een
functioneel herstel te verkrijgen. omringende structuren
van groot belang om een functioneel herstel te verkrijgen.
3 De brace moet over een
dunne sok gedragen worden,
dit bevordert het draagcomfort en voorkomt huidirritatie.
4 Belangrijk is de instructie;
● belasten/lopen op geleide
van pijn is belangrijk tijdens
de behandeling, dit bevordert
afname van zwelling/ hematoom.
● enkel-spieroefeningen ter
bevordering stabiliteit enkel.
● folder meegeven waarin
instructie en spieroefeningen
staan.
Duur enkelbrace
Afhankelijk van herstel, zie
behandelprotocol.
Belangrijkste positieve
veranderingen binnen
het protocol

Wat is het voordeel van deze
nieuwe behandeling ten opzichte
van de oude behandeling?
In onze optiek is dit comfort voor
de patiënt, continue optimale
steun voor de enkel tijdens het
genezingsproces welke afneembaar is voor oefeningen, douchen
en slapen.
In de periode na ontslag is de
brace te gebruiken tijdens werkhervatting en sportopbouw en
kan door patiënt zelf langzaam
afgebouwd worden. Tijdwinst
bij het aanleggen op de gipskamer is er (bijna) niet, aangezien
het klinisch onderzoek en de
(oefen-)instructies nog steeds
van het grootste belang zijn.
Het verschil is minimaal, maar
het is gebleken dat de behandeling door middel van een Coban
drukverband en een Basko enkelbrace goedkoper is dan een
behandeling door middel van
een ouderwets drukverband/
gipsspalk en twee keer tape.
>>
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Gewoon drukverband
Onbelast

Maximaal 24 uur compressie

Tape

Vaak huidproblemen

Afname steun in 2 weken

Coban drukverband

Belastbaar vanaf de 1e dag
Tot 7 dagen compressie

Een ruime (sport)schoen kan
gedragen worden

Enkelbrace

Geen huidproblemen

Continue steun.
Afneembaar

Steun na ontslag/
bij sportopbouw

Productinformatie.²
3MCoban™ 2 Lagen Lite
Compressiesystemen/
drukverband.
De Coban 2 Lagen Compressiesytemen zijn speciaal
ontwikkeld om te voorzien in
een optimale therapeutische
compressie.
Het verband geeft tot 7 dagen
optimale compressie. Coban
2 bestaat uit twee lagen.
De zwachtels verkleven aan

elkaar en vormen een starre
koker welke hecht aan de
huid. Dit ondersteunt tijdens belasten/oefenen de
spierpomp optimaal.
Het uiterst dunne systeem
verhoogt de bewegingsvrijheid en maakt het dragen
van eigen schoeisel mogelijk.
Dit verhoogt de mobiliteit
en daarmee de therapietrouw, wat de effectiviteit
van de behandeling bevordert.

Productinformatie.³
De A.S.O.® enkelbrace
biedt een effectieve ondersteuning en stabiliteit rondom de enkel en is zowel links
als rechts draagbaar. Het belangrijkste kenmerk van de
A.S.O.® brace is het bandensyteem welke voor een optimale fixatie van het enkelgewricht zorgt en inversie en
eversie tegengaat. Daarnaast
is de brace door het vetersysteem aan de voorzijde zeer
goed aan te passen en zijn de
drie hoofdelementen voor
een succesvolle behandeling
aanwezig: onelastische banden, fixeren calcaneus en een
circulairesluiting.

Bronvermelding
www.cebp.nl

¹ Acute inversietrauma van de enkel
Multidisciplinaire Expertgroep VSG
‘acute inversietrauma van de enkel’
Richtlijn acute inversietrauma van de
enkel. ISBN 978-90-75959-05-5
©2010, Vereniging voor
Sportgeneeskunde Website:
www.sportgeneeskunde.com
De richtlijn Acute inversietrauma van
de enkel is tot stand gekomen volgens
de ‘Evidence-Based Richtlijn
Ontwikkeling’-methodiek.
² http://solutions.3mnederland.nl
www.3m.nl/coban
³ www.basko.com

Durky Bloembergen,
Tineke Bouma,
Gipsverbandmeesters
Medisch Centrum Leeuwarden
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Van de opleidingscommissie
Het nieuwe cursusjaar is weer begonnen. Wij wensen
de cursisten veel succes met de opleiding. Wij hopen
dat het komende cursusjaar gezellig en inspirerend
zal zijn. En voor iedereen aan de verwachtingen zal
voldoen.
Graag wil ik nog even terugblikken op het afgelopen
cursusjaar. Hierbij wil ik eerst iedereen bedanken
voor de geleverde inzet van het afgelopen jaar. Door
de nieuwe overlegstructuur is er veel contact geweest
met enerzijds de praktijk en anderzijds de LOG.
De kwaliteitscommissie en de stuurgroep hebben
in de afgelopen periode een aantal zaken met betrekking tot de opleiding onder de loep genomen.
Er wordt hard gewerkt aan het vergroten van kwaliteit van de opleiding en het afstemmen van praktijk
met opleiding.
Samen met Patricia Hoefman, Jacques Henkelman
en docenten wordt nu hieraan verder vervolg gegeven. Deze ontwikkeling geeft een goed gevoel en
vertrouwen voor de toekomst. Uiteraard zullen in
het komende jaar de kwaliteitscommissie en de
stuurgroep verder gaan met hun voorgenomen taken.
Na het vertrek van Ine de Kock is Frans Sebus aangesteld als assistent opleider. Frans is al langere tijd

verbonden aan het Erasmus. Hij heeft al veel
ervaring met andere opleidingen. Wij wensen
Frans veel succes in zijn nieuwe functie.
De door de opleidingscommissie georganiseerde
cursussen zullen weer een vervolg krijgen.
De Its-learning wordt 29 september gehouden
bij BSN in Almere. Er hebben zich 20 cursisten
– zowel nieuwe aspirant-gipsverbandmeesters als
ook praktijkbegeleiders – opgegeven.
De cursus “coaching in competentiegericht onderwijs” zal plaatsvinden eind januari of begin februari
2013. In het LUMC wordt deze opleiding gegeven.
Via de website van de VGN zullen jullie op de hoogte
gehouden worden en via de mail zullen jullie de
uitnodiging ontvangen.
Uiteraard kunnen jullie tussentijds de opleidingscommissie benaderen voor vragen en opmerkingen.
Wij zijn bereikbaar via het volgende e-mailadres:
opleidingscommissie@vgned.nl
Namens de opleidingscommissie.
Wim Walet

Van de voorzitter
Eind 2011 heeft het bestuur van de VGN een beleidsweekend gehouden met als doel om tot een meerjaren beleidsplan voor de vereniging
te komen. Tijdens de ALV in het voorjaar van dit jaar is het concept
“Beleidsplan VGN 2012-2015” aan de leden gepresenteerd.
Het beleidsplan was onderverdeeld in jaarplannen. Bewust was gekozen
om de korte, midden-lange en lange termijn doelen te scheiden om
op die manier te zorgen voor overzicht in de vele doelen die de VGN
op de verschillende beleidsterreinen wil behalen.

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

Iedere bestuursvergadering is de voortgang van de doelen op ieder
beleidsterrein geëvalueerd volgens de “plan-do-check-act cyclus”.
Ik ben dan ook trots om u te kunnen melden dat het bestuur erin
geslaagd is om de doelen die voor dit jaar gepland stonden, behaald
zijn. Dit is te danken aan de inzet van alle commissie- en bestuursleden
van de VGN. Hulde aan hen en bedankt voor uw inzet!
Joris Ruhe
Een trotse voorzitter VGN

In Memoriam

Ed van Laar

“De ziekte zal niet de regie overnemen”

Oud directeur en medeoprichter Van Eemland|Perfecta Orthopedie

17 april 1954 - 18 september 2012
Na een lang ziekbed zijn wij onze beste instrumentmaker verloren.
Tot het laatste moment is hij betrokken geweest bij het bedrijf en zijn cliënten.
Zijn gedrevenheid in het vak zullen wij missen tot diep in ons hart.
Hij heeft ons geïnspireerd en geadviseerd.
Ed, we zullen je missen
Eemland|Perfecta Orthopedie
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Extra update van de redactie
Het is waarschijnlijk niet goed zichtbaar wat de redactie doet
om 4 maal per jaar een blad vol te krijgen met interessante
artikelen, verslagen en onderzoeken.
Op zich hoeft dat ook niet, veel gipsverbandmeesters weten
dat er vrije tijd gaat zitten in verenigingswerk. Toch is het
voor ons belangrijk om u duidelijk te maken dat wij van u
afhankelijk zijn. Zonder uw inzet is er simpelweg geen blad.
Wij zetten ons in om u een interessante verzameling van vak
gerelateerde artikelen te presenteren. Het schrijven van een
artikel kost tijd. Vaak is dit tijdsbeslag van korte duur.
De redactie, bestaande uit een volhardend en enthousiast
team van vrijwilligers (gipsverbandmeesters, artsen en een
gipsverbandmeester met pensioen), is in zijn vrije tijd en
soms werktijd bezig met het blad. Uiteraard kost het tijd,
maar, het werken aan een vakblad is erg leuk om te doen en
als het blad op uw mat ligt geeft het ons een gevoel van trots
en voldoening. Wat de redactie graag wil is dit enthousiasme
delen en u aansporen om ook een artikel te schrijven dat er
toe doet voor de gipskamer en het gevoel van trots te ervaren
als het door het land gelezen wordt. Wat we erg betreuren is
dat er tot nog toe slechts één reactie is ontvangen op de brief
die de redactie naar alle gipskamers heeft gestuurd…
Waar de redactie zich nog meer mee bezig houdt is de lay-out
van het blad. Zoals u weet is de bestaande lay-out al een aantal
jaren het gebruikelijke gezicht. Om uw aandacht nog meer te
vangen willen we het blad in een nieuw jasje steken.

Er zijn al een paar ideeën op tafel gelegd, maar we willen u
ook een kans geven om een duit in het zakje te doen. Dus
mocht u een goed idee hebben voor de lay-out, geef het door
aan de redactie. Met de lay-out van het blad worden ook de
bewaarmappen aangepast.
Met drie gipsverbandmeesters in de redactie, die ook in het
veld werken, en een gepensioneerde gipsverbandmeester, die
er voor zorgt dat het blad überhaupt voor u kan worden
geproduceerd, is de redactiecommissie erg summier.
In de algemene ledenvergadering zal hier ook aandacht aan
gegeven worden. We roepen daarom een ieder op nog eens
na te denken om plaats te nemen in de redactie van “In dit
Verband”. Uw winst is te werken met een enthousiast team
en op een prettige manier bezig te zijn met uw vak. En dat is
weer winst voor ons allen.
Namens de redactiecommissie:
Cor Gersen
Douwe Haandrikman
Paul Houben
Marco van der Pluijm
Miranda Philips
Jan van Oene
Rachid Saouti

Golden Lister Award 2012
Overhandiging van de Golden Lister Award
door Maruli Groothuis van 3M (links) aan
Cor Feyten (rechts)

Weet u het nog? De laatste Golden Lister Award werd in 2009
uitgereikt aan Cor Feijten. Cor werd door u genomineerd vanwege zijn jarenlange inzet voor de VGN (destijds al ruim 25 jaar)
en met name zijn bijdrage aan de verenigingswebsite en het
registratieproject. Ook werden zijn bescheiden opstelling en
actieve betrokkenheid met het beroep door velen genoemd.
Anno 2012 zijn vrijwilligers nog steeds van onschatbare waarde
voor de beroepsgroep en daarom zouden wij graag jullie input
willen ontvangen voor een nieuwe Golden Lister Award, welke
wij in het voorjaar van 2013 (tijdens de ALV) willen uitreiken.

Wie verdient er volgens jullie een nominatie en waarom is dit
juist de man of vrouw die wij in het ‘zonnetje’ gaan zetten?
Wij zijn benieuwd naar jullie mening!
Wat verwachten wij van jullie? Elke gipskamer ontvangt per
post een antwoordformulier. Vul daarop, na onderling overleg
met je collega’s, de naam en motivatie in van de door jullie
genomineerde gipsverbandmeester. Stuur dit ingevulde formulier
retour in bijgaand antwoordenveloppe naar 3M. Aan de hand
van jullie inzendingen zullen wij vijf kandidaten selecteren die
het meest genomineerd zijn. Deze vijf genomineerden zullen
wij communiceren waarna een stemming zal plaatsvinden.
Veel succes!
Namens de Golden Lister Commissie:
Truus Kalkman, Helmi Cornelissen, Maruli Groothuis
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Ingrid Peters

Hereditaire Motorische Sensorische Neuropathie,
HMSN
Hereditaire motorische en sensorische neuropathie, HMSN, is de benaming voor een vorm van een hele reeks
van erfelijke polyneuropathieën. Hierbij staat polyneuropathie voor zenuwaandoening, motorisch voor het
verlies van motorische aansturing door de zenuwaandoening, sensorisch voor het verlies van de tastzin en
propriocepsis. HMSN wordt ook de ziekte van Charcot-Marie-Tooth genoemd, naar hen of diegenen die deze
ziekte voor het eerst beschreven. De ziekte HMSN is langzaam progressief en tot op heden nog niet te genezen,
al wordt daar wel onderzoek naar gedaan. De ernst van de aandoening varieert van persoon tot persoon en
hangt mede af van het type. Het is de meest voorkomende oorzaak van ontstaan van cavovarus, voetmisvorming
in Nederland.1 In de Sint Maartenskliniek worden veel patiënten met HMSN behandeld en dan vooral patiënten
met afwijkingen aan de voeten, waarbij uitgebreide chirurgische ingrepen plaatsvinden om de misvorming te
corrigeren.
Symptomen van HMSN

Er bestaat een grote variatie in het aantal en
de ernst van de symptomen. Op basis van
klinisch onderzoek zijn de verschillende typen
nauwelijks te onderscheiden. De stoornissen
zijn een gevolg van het niet goed functioneren
van de zenuwen. Dit leidt tot meer of minder
ernstige krachtsvermindering en gevoels-stoornissen, die distaal het meest uitgesproken zijn.
Patiënten met HMSN krijgen geleidelijk aan
minder kracht in de voeten en de onderbenen.
Kenmerkend is dat er eerst een uitval is van
de intrinsieke voetspieren, vervolgens vallen
ook de onderbeenspieren uit waarbij de sterkste spieren het langst blijven functioneren, de
spier van het kuit- en scheenbeen. De mm.
peroneï en de m. tibialis anterior verliezen het
eerst hun kracht en er ontstaat derhalve een
relatieve zwakte van de voetheffers. Om alle
kracht bij te zetten en toch nog zo goed mogelijk de voet te heffen worden de m. extensor
digitorum longus en de m. extensor hallucis
longus ‘gerecruteerd’ (compenserende kracht).
Hierdoor ontstaat in combinatie met de uitval van de intrinsieke spieren het klauwen van

de hallux en kleine tenen. Een andere spier
die wordt gerecruteerd is de m. peroneus
longus. Hoewel aangedaan, blijft deze meestal
toch nog een periode krachtig genoeg om
langzaam maar zeker MT-1 naar plantair te
trekken. De MT-1 wordt ook door het klauwen van de grote teen naar plantair gedrukt.
De typische misvorming bij HMSN is dat
juist hierdoor de eerste straal dieper komt te
staan (foto 1). Dit wordt ook wel een voorvoetcavus genoemd. Als deze diepstand
rigide, niet corrigeerbaar is geworden, dan
dwingt deze diepstand van de eerste straal de
achtervoet in varus tijdens het staan. (foto 3)
foto 2. Laterale belasting

Gevolgen van HMSN

Hoewel de enkel misschien nog tot neutraal
kan komen, veroorzaakt deze voorvoetcavus
ook nog eens een relatieve spitsstand van
de voet. Met behulp van de zogenaamde
‘Çoleman-block test’ kan de diepstand van
de eerste straal worden getest en tevens de
corrigeerbaarheid van de achtervoet. Door
een plank te plaatsen onder de hiel en laterale
rand van de voet, (de eerste, tweede en derde
middenvoetbeentjes hangen vrij), corrigeert
de achtervoet. Bij een flexibele achtervoet
komt deze dan neutraal te staan, echter bij
een rigide varus achtervoet treedt geen echte
foto 3. Cavo Varusstand

foto 1. Diepstand eerste straal
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verbetering van de stand op.7 De achtervoet
wordt dus door het bovengenoemde mechanisme al passief in varus gedwongen. Daar
kan bij komen dat de m. tibialis posterior
pees ook nog eens actief de achtervoet in
varus trekt. Immers de mm. peroneï biedt
al lang geen verzet meer. Al met al ontstaat
er een typische cavovarus misvorming met
een dieperliggende mediale bal, klauwhallux
en klauwtenen, en een laterale overbelasting
van de voet.1 (foto’s 1,2,3)
Voor alle typen HMSN is dit globaal het patroon. Daar waar er disbalans ontstaat tussen
enerzijds de zwakke evertoren (mm.peroneï)
en voetheffers (m.tibialis anterior) en anderzijds de krachtige kuit en invertor (m. tibialis
posterior), zal een misvorming in de richting
van cavus, spits en varus ontstaan. (foto. 3)
Het is belangrijk te realiseren, dat bij een snel
verlies van kracht van zowel agonisten als
antagonisten juist geen misvorming ontstaat.
Bij een ernstige vorm van HMSN zal derhalve
eerder sprake zijn van een normale voetvorm
of een slappe platvoet, dan van cavovarus.1
De klachten en symptomen zijn niet alleen
gerelateerd aan de mate van misvorming van
de voet, maar in hoge mate gerelateerd aan
het verlies van kracht en ook aan het verlies
van sensorische input. Het is juist het samenspel van die verschillende factoren die het
verlies van controle en balansstoornissen
veroorzaakt.
Verloop

Hieronder wordt het meest gebruikelijke
verloop geschetst, maar bij iedere patiënt kan
het anders gaan. Zelfs bij mensen uit dezelfde
familie kan het verloop sterk verschillen.
Zoals eerder vermeld krijgen patiënten met
HMSN geleidelijk aan minder kracht in de
voeten en onderbenen. Als gevolg van deze
verminderde kracht gaat het lopen steeds
moeilijker. De voeten kunnen niet meer goed
van de grond opgetild worden. Het kan zijn
dat eerst de voorvoet neerkomt en dat daarna
pas de gehele voet de grond raakt, een omgekeerde afwikkeling. Hoe moeilijker de voet
kan worden opgetrokken en hoe moeilijker
de voet loskomt van de grond, hoe meer het
been omhoog getrokken moet worden in de
zwaaifase en hoe meer iemand met een ‘hanetred’ gaat lopen. Het kan ook zijn dat er een
rigide spits ontstaat van de enkel/achtervoet en
dat daardoor alleen de voorvoet wordt belast
(spitsvoet). Bij het staan kan een overstrekking van de knieën optreden, om de spits te
compenseren. Het is vaak de combinatie van
verlies van controle (verminderde zintuiglijke

foto 4.

triple arthrodese

feedback), verlies van spierkracht en voetmisvorming. Met de voortgang van spierzwakte
klagen patiënten over instabiliteit, verlies van
evenwicht en controle. De patiënten krijgen
problemen tijdens het wandelen in de duisternis omdat onder deze omstandigheid de
visuele controle ontbreekt. Klinisch kan dit
worden getest door de patiënt te vragen te
staan en te lopen met de ogen gesloten.
Gradaties van HMSN

De ernst van de voetmisvorming bij HMSN
kan worden vastgesteld aan de hand van een
indeling naar drie gradaties:
●

●

●

Bij graad 1 is er sprake van een milde misvorming en een redelijke spiercontrole. Er
is sprake van een verdieping van de eerste
straal die een voorvoetcavus laat zien. Er
treedt over het algemeen een klauwstand
op van zowel de hallux als de kleinere tenen.
De achtervoet blijft flexibel.
Bij graad 2 is er geen volledige correctie van
de achtervoet mogelijk. De cavus is meer
uitgesproken, evenals de klauwtenen en de
diepstand van de eerste straal. De varus van
de achtervoet destabiliseert de voet.
Bij graad 3 hebben de patiënten een structurele cavovarus afwijking waarbij een
deformiteit van de voet aanwezig is, die
absoluut niet meer manueel te corrigeren
is. Dikwijls progressieve varuskanteling
waardoor de voet steeds moeilijker te
schoeien wordt door de schoentechnicus.

Behandelingen

Conservatieve methode
Na anamnese, onderzoek en in kaart brengen
van eventuele behandelingsopties en vooral
ook de verwachtingen van de patiënt, wordt
dikwijls multidisciplinair een behandelplan
opgesteld. De behandeling is gericht op het
realiseren van een neutrale stand, op stabiliteit en op het ontlasten van drukplekken.
Bij milde misvorming lukt dit goed met steunzolen en orthopedische schoenaanpassingen.
Ook een graad 2 misvorming is over het alge19

meen nog goed schoeibaar. Al naar gelang de
deformiteit toeneemt, wordt overgegaan op
het gebruik van steeds hogere, steeds zwaardere schoenvoorzieningen. Voor patiënten,
vooral jongeren, is deze conservatieve behandeling niet altijd acceptabel. Niet iedere
HMSN patiënt kan even goed overweg met
het immobiliseren van de voet en enkel in een
hoge voorziening, want daardoor ervaren ze
soms juist een verlies van de controle/ balans.
Ook kan het zo zijn dat zelfs in een schoenvoorziening belangrijke drukplekken blijven
bestaan en dat het op een zeker moment niet
meer afdoende lukt om iemand met schoenen
te helpen. Ook het cosmetische aspect speelt
in meer of mindere mate wel eens een rol.
Operatieve methode
Het bovengenoemde speelt mee om op een
zeker moment een operatieve behandeling
te adviseren. Twee andere aspecten zijn ook
belangrijk om een operatie te adviseren. Bij
jonge mensen zou een relatief vroege interventie, waarbij meerdere correctie osteotomieën worden uitgevoerd, in combinatie
met weke delen procedures, mogelijk verdere
progressie van de misvorming kunnen tegengaan. Zo zou dan een latere operatie waarbij
gewrichten worden vastgezet voorkomen
kunnen worden.1 Een ander aspect is de
negatieve invloed van de scheefstand van de
voet op de enkel. Het corrigeren van de voet
en het tegengaan van de laterale instabiliteit
zou het verslechteren van de toestand van de
enkel op langere termijn voorkomen. Er is
veel voor te zeggen om bij het falen van de
conservatieve therapie over te gaan op een
operatieve behandeling waarbij de voet in
een rechte stand wordt gestabiliseerd.1 Een
belangrijk onderdeel van deze stabilisatie is
het vastzetten van de voetwortel door middel
van een triple arthrodese (foto. 4). In de praktijk blijkt 80% van de patiënten tevreden,
kan men redelijk pijnvrij lopen op een vlakke
ondergrond. Ook zijn er geen belangrijke
drukpunten meer en is er verbetering van
>>

in dit

Verband

de ambulantie. Een schoenvoorziening is
gemakkelijker (jongeren redden het vaak met
een confectieschoen), en beschikt men over
verbeterde balanscontrole.1 Overweging bij
dit alles is een individueel behandelplan
waarbij men kijkt naar de mate van flexibiliteit van de deformiteit, spierzwakte en
balanscontrole, het beloop van de ziekte
en de leeftijd van de patiënt. Tevens blijft
belangrijk wat de doelen en de wensen van
de patiënt zelf zijn en of deze bereikbaar zijn.
De patiënt

De Sint Maartenskliniek is een centrum waar
veel voet- en enkel chirurgie wordt uitgevoerd.
De kliniek wordt vanuit de HMSN vereniging
voor deze chirurgie aanbevolen. Hierdoor worden er op de gipskamer steeds meer patiënten
gezien en behandeld met deze complexe aandoening. Om patiënten kwaliteit van zorg te
kunnen bieden, is het noodzakelijk om kennis
te bezitten over het ziektebeeld, de gevolgen
en de therapeutische mogelijkheden. Naast
verdieping in het ziektebeeld is er, om inzicht
te krijgen in de patiëntbeleving, een patiënt
gevolgd vanaf het moment van doorverwijzing tot aan het einde van de behandeling.
In de volgende casus zal het verloop worden
beschreven.

foto 5. links geopereerd, rechts niet

voetwortel was niet volledig naar neutraal
terug te krijgen. Er was sprake van een evidente klauwteenstand van alle digiti beiderzijds (foto 1). Er bestond een milde achillespeesverkorting. Bij het looppatroon was er
sprake van een omgekeerde afwikkeling, zoals
boven beschreven. (Zie film op internet.)
Van belang is om te vermelden dat er sprake
was van de bekende, ook boven beschreven,
spierdisbalans met daarbij nog een krachtige
functie van de m. tibialis posterior pees. Deze
pees was daarom bruikbaar voor transpositie
om als voetheffer te gaan functioneren.

Behandeling
Met de patiënt en zijn ouders werd uitgebreid
Casus
gesproken. Voor een duidelijk advies dient de
Het betreft een patiënt van 18 jaar waarbij
behandeling te worden geïndividualiseerd.
op de leeftijd van 10 jaar de diagnose HMSN
Dikwijls worden patiënten gezien in multitype 2 werd gesteld. In oktober 2009 bezocht disciplinair verband samen met de revalidatie
de patiënt de polikliniek orthopedie in verband arts. Verwachtingen en mogelijkheden dienen
met klachten aan beide voeten bij HMSN
uitvoerig besproken te worden. Bij een patiënt
type 2.
met dergelijke afwijkingen wordt een uitgeDe patiënt werd doorverwezen door de
breide operatieve correctie aanbevolen aan
revalidatiearts naar de orthopedisch chirurg
zowel de achtervoet als de voorvoet met daarvan de st. Maartenskliniek, met de vraag of
bij ook, als dat kan, peestranspositie(s).1,3 De
er een operatieve correctie mogelijk is. Op
cavovarusstand van de achtervoet werd gecorhet moment van polibezoek klaagde de patiënt rigeerd met behulp van een triple arthrodese.
over steeds meer problemen bij het staan en
Na correctie van de achtervoet bleef er een
lopen, vooral op blote voeten en bij lopen in spitsstand bestaan en werd er een percutane
het donker was er sprake van instabiliteit.
achillespeesverlenging uitgevoerd. De diepDe patiënt was min of meer afhankelijk van
stand van de eerste straal werd opgeheven
het lopen met hoog opgebouwd orthopedisch middels een oprichtingsosteotomie van deze
schoeisel. Pijnklachten bestonden aan de bui- eerste straal en in het kader van de klauwhaltenzijde van beide voeten en onder de voor- lux werd een interphalangeale dese uitgevoerd.2
voet. Lateraal was een drukpunt te zien onder Er vond een klauwteencorrectie van de kleine
tenen plaats.
de voorvoet. (foto 2)
Tevens een transfer van de m. tibialis posterior. Van deze spier-pees wordt een mediale
Symptomen
poot geplaatst op de m. tibialis anterior en
De patiënt had een duidelijke cavovarus
een laterale poot op de m. peroneus tertius.
misvorming van de voeten, links meer dan
Hiermee wordt weer actieve dorsaal extensie
rechts. Milde spits voortkomend uit vooral
van de voet verkregen, echter natuurlijk is de
de cavus (foto 3). Met de Coleman-Blocktest
kracht in deze omgezette pees niet volledig
verbeterde de stand van de achtervoet wijzend
(zie looppatroon in film).
op diepstand van de eerste straal, maar de
20

foto 6. 3 maanden na de operatie

Nabehandeling
De patiënt werd postoperatief nabehandeld
in gips, waarbij 4 weken een onderbeenspalk
werd gegeven. Na 4 weken mocht de patiënt
gaan belasten in een loopgips, waarbij de
belasting op geleide van pijn werd uitgebreid
naar volledig. Na 8 weken werd er op basis
van de röntgen foto en het gunstige klinische
beeld een walker aangemeten en voor de nacht
een nachtspalk. Dit is om de omgezette pees
nog een periode te beschermen. Vanaf de dag
na de operatie kreeg patiënt het advies om ook
al in het gips te proberen de omgezette pees
aan te spannen. Ook al kan de voet niet bewegen, het aanspannen wordt al als belangrijk
gezien.1 Zodra de gipsbehandeling werd
beëindigd werd gestart met het oefenen van
de spier en het staan en lopen onder leiding
van een fysiotherapeut, zie foto’s 5 en 6.
Nawoord

In april 2011 bezocht de patiënt ter controle
de polikliniek orthopedie. De patiënt is inmiddels aan beide voeten geopereerd en het postoperatieve beloop was zonder complicaties.
De revalidatie is vergevorderd maar een absolute eindtoestand is nog niet bereikt. De
patiënt zelf is erg tevreden over het resultaat
van de operatie, hij loopt veel gemakkelijker
en beter, ook op blote voeten. De patiënt was
voorheen bij het lopen en staan afhankelijk
van het gebruik van orthopedisch schoeisel.
Door de operatie zijn de vorm en de functie
van de voeten verbeterd en beter schoeibaar,
er zullen minder snel overbelastingsplekken
ontstaan. De patiënt werd terugverwezen naar
zijn revalidatiearts.
In dit artikel wordt tweemaal verwezen naar
een filmpje. Op deze filmpjes staan het looppatroon van de patiënt voor en na de operatie.
Deze filmpjes zijn te vinden op;
www.youtube.com/maartenskliniek.
Onder de titel HMSN.
>>
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Luxaties en luxatiefracturen in het gewricht van
Lisfranc: tarsometatarsale letsels
Een lisfranc letsel heeft betrekking op een letsel aan de middenvoet, de tarsometatarsale gewrichten. Lisfranc
fracturen komen niet frequent voor. Het aantal wordt vermoedelijk onderschat doordat er een aantal gemist worden.1
Vroege diagnose van lisfranc fracturen is essentieel, een goede behandeling verhoogt de kans op succesvolle genezing
en vermindert de kans op complicaties. Een gemiste diagnose resulteert frequent in lichamelijke beperkingen in
de vorm van chronische pijn, misvorming van de middenvoet en zeer vaak, post-traumatische arthrose.1,5
Ongevalsmechanisme

Tarsometatarsale letsels kunnen
optreden ten gevolge van direct
en indirect letsel. Directe letsels
geven een slechter resultaat,
vooral veroorzaakt door de frequent optredende wekedelenletsels. Crushverwonding (vallend
object op de voet) en een val van
hoogte zijn voorbeelden van
directe letsels. Een ander specifiek voorbeeld is het letsel door
het pedaal bij bestuurders van
voertuigen, waarbij extreme
dorsaal flexie optreedt. Bij het
directe letsel zie je afhankelijk
van de richting van de inwerkende kracht een dislocatie
naar plantair of dorsaal.

Indirecte letsels komen vaker
voor dan directe letsels en worden veroorzaakt door een axiale
belasting op een voet in plantair
flexie, die gepaard gaat met een
rotatie van de voorvoet, waarbij
de achtervoet blijft staan. Dit
wordt gezien bij onder andere
een val van de trap, een paardrijder met de voet in de stijgbeugel
of windsurfers die gefixeerd staan
in de voetbanden. (‘tiptoe’ fig 1)
Dit mechanisme veroorzaakt
een ruptuur van het ligament
van lisfranc en destabilisatie van
het gehele gewricht. Bij indirecte
letsels treedt er dislocatie naar
dorsaal op.
De behandeling en de prognose
worden voornamelijk bepaald
door de gewrichts-incongruentie
en de richting van de dislocatie
en niet zozeer door het ongevalsmechanisme.1,3
Anatomie

In het midden van de voet, de
voetwortel, bevinden zich het os
naviculare, het os cuboideum en
de drie ossa cuneiforma. Distaal
articuleren het os cuboideum en
de ossa cuneiforma met de ossa
figuur 1 indirect letsel

metatarsalia; het gewricht van
Lisfranc. De eerste drie tarsometatarsale gewrichten kennen een
beperkte beweeglijkheid en functioneren als een straffe hefboom
die de achtervoet verbindt met
de voorvoet. Hun voornaamste
functie is het opvangen en reguleren van krachten bij belasting
van de voet. Het vierde en vijfde
tarsometatarsale gewricht hebben
een grotere beweeglijkheid en
zorgen voor accommodatie van
de voorvoet op oneffen terrein.
Pijlers van de voet
Om de variabiliteit in beweeglijkheid van de voorvoet duidelijker te maken, wordt een indeling
in drie longitudinale kolommen
beschreven. De meest mobiele is
de laterale pijler, die bestaat uit
het os cuboideum en de ossa
metatarsalia 4 en 5. De mediale
pijler is minder mobiel en omvat
het os naviculare, het os cuneiforme mediale en os metatarsale 1.
De centrale pijler is het meest
rigide en wordt gevormd door
het os cuneiforme- intermedium
en laterale en ossa metatarsalia 2
en 3. De centrale pijler vormt de
as waaromheen pronatie en supinatie van de voorvoet plaatsvinden.
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De basis van het os metatarsale 2
vormt een gewricht met alle drie
de osssa cuneiforme, Door de
hoeksteenachtige constructie tussen het os cuneiforme- mediale
en laterale, ontstaat de ‘keystone’,
het vastklemmen van de 2e metatarsale in de ossa cuneiforma.
Dit zorgt voor benige stabiliteit
en ondersteunt het gehele tarsometatarsale gewricht. (fig 2)

figuur 2 de ‘keystone’

Ligamenten
De bases van ossa metatarsalia 2
t/m 5 worden verbonden door
sterke ligamenten, echter niet
tussen het os metatarsale 1 en 2. >>
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figuur 3 lisfranc ligament

Deze relatieve instabiliteit wordt
opgevangen door een sterk ligament tussen het os cuneiforme
mediale en de basis (plantair) van
os metatarsale 2. Dit ligament
wordt het ligament van Lisfranc
genoemd (fig. 3). De sterkste
ligamenten van de middenvoet
bevinden zich aan de plantaire
zijde, waardoor de dorsale zijde
kwetsbaar is voor extreme flexie.
Het ligament van Lisfranc is een
factor 3 sterker dan de dunnere
dorsale ligamenten.1,2 De zwakkere dorsale ligamenten ruptureren als eerste structuur ten
gevolge van hyperflexie van de
voet. Dislocatie van de ossa metatarsalia treedt pas op als de sterke
plantaire en interossale ligamenten verscheuren en/of avulsiefracturen optreden. Kennis van
de anatomie en het herkennen
van de letsels in het gebied rondom de tweede straal in de tarsometatarsale regio vormen de sleutel voor de te volgen therapie.
Diagnose

De anatomische complexiteit
bij het lisfranc gewricht leidt
tot meerdere verwondingen.
Verstuikingen zijn de meest
voorkomende blessures, waarbij
verstuiking van de middenvoet
het minst ernstige letsel is. De
meeste tarsometatarsale bandletsels zijn graad 1-2, met pijn
aan het gewricht, zwelling op het
gewricht, maar geen instabiliteit.
De meer ernstige verstuiking is
een volledig ligamentaire verstuiking met fractuur-dislocatie.

figuur 5 links is een niet gewichtdragende röntgenfoto waarbij de lisfranc

blessure geen enkele abnormale verwijding laat zien. Figuur 5 rechts is een
gewichtdragende röntgenfoto met een ruptuur van het lisfrancligament

figuur 4 haematoomvorming

met verbreding van het gewricht.

Om te komen tot een goede
diagnose is het van belang vragen te stellen over hoe het letsel
is ontstaan en aansluitend onderzoek te doen om de ernst van het
letsel vast te stellen. De diagnostiek van het voetletsel omvat een
beoordeling van de weke delen
(compartimentsyndromen van
de voet komen voor) en van de
ossale structuren.

voet. Pijn bij passieve pronatie
en abductie van de voorvoet
kan wijzen op een letsel van het
lisfrancgewricht. Instabiliteit bij
manueel testen (hyperextensie),
kan bij afwezige radiologische
afwijkingen de enige abnormale
bevinding zijn. Het manueel
testen van de stabiliteit is vaak
duidelijker dan het maken van
belaste radiologie opnamen.

Symptomen

Radiodiagnostiek

Bij lichamelijk onderzoek wordt
zwelling gezien in de eerste plaats
over de middenvoet regio. Pijn
wordt opgewekt door palpatie
langs de tarsometatarsale gewrichten en kracht op dit gebied kan
mediale of laterale pijn uitlokken.
Het belasten van de voorvoet lukt
niet, pijn verergert bij staan of
lopen. Er kunnen blauwe plekken op zowel de boven- en onderkant van de voet voorkomen.
Blauwe plekken op de bodem
van de voet kunnen een aanwijzing zijn voor een lisfranc letsel.
De arteria dorsalis pedis heeft
een anastomose met de plantaire
circulatie, letsel van deze anastomose kan leiden tot haematoomvorming (fig. 4). In combinatie
met een verscheuring van de
fascia plantaris en de plantaire
ligamenten kan dit leiden tot een
compartimentsyndroom van de

Om een diagnose te stellen,
moeten van drie zijden (anterior/posterior, lateraal en 30º
schuin) röntgenfoto’s worden
gemaakt van de voet. Belaste
opnamen hebben de voorkeur
om verwijding beter te kunnen
zien. Er wordt geschat dat 20%
van de letsels wordt gemist op een
niet gewichtdragende opname
(fig. 5).1,2,3 De meest voorkomende afwijking bij een lisfrancletsel
is diastase tussen de basis van os
metatarsale 1 en os metarsale 2.
Vergelijking met de andere voet
is zeker van belang. Na conventionele radiologie zou een volgende stap stressopnamen kunnen zijn, het probleem is echter
dat deze vaak niet verdragen
worden bij een acuut letsel. Ook
al is er op de radiologiebeelden
niets te zien, waakzaamheid blijft
geboden als de pijn en zwelling
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figuur 6 is een ruptuur van het

ligament van lisfranc met ossaal

fragment, ‘fleck sign’.

van de middenvoet aanhouden.
Als na drie tot vijf dagen na het
ongeval steunen op de voet nog
altijd moeilijk en pijnlijk is, kan
een MRI uitsluitsel geven.
Speciaal wordt op de foto gelet op
de aanwezigheid van een ‘fleck
sign’: een ossaal fragment tussen
de basis van os metatarsale 2 en
het os cuneiforme intermedium.
Dit duidt op een afscheuring van
het lisfrancligament (fig. 6). Het
‘fleck sign’ is bij 90% van de
luxaties en luxatiefracturen van
het lisfrancgewricht aanwezig.1
Een dislocatie van 2 mm of meer
tussen de basis os metatarsale 2
en het os cuneiforme inter>>
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medium betekent een volledige
ruptuur van het lisfrancligament
(fig. 5). Bij patiënten met
blijvende klachten tijdens de poliklinische controle is het raadzaam
om, ondanks niet-afwijkende
radiologie, aanvullende stressopnamen te maken. Het herkennen
van de letsels in het gebied
rondom de tweede straal in de
tarso- metatarsale-regio vormt
het uitgangspunt voor het plannen van de te volgen therapie.
Therapie

Behandeling en prognose worden
vooral bepaald door gewrichtsincongruentie en de richting van
dislocatie en niet zozeer door het
ongevalsmechanisme. Het doel
van de behandeling is een stabiele,
pijnloze, plantigrade voet. Een
lisfrancletsel met een benige dislocatie van minder dan 1 tot 2
mm. kan conservatief worden
behandeld met een gipsimmobilisatie gedurende 6 tot 12 weken.
De eerste 6 weken in een onbelast
gips, dan 6 weken in een belast
gips. In beiden is het belangrijk
om het voetgewelf goed te modelleren. Na 12 weken wordt overgegaan op een walker. Het is van
belang om, na 10 tot 14 dagen
gips, dislocatie en stabiliteit te
testen met belaste en/of stressopnamen, daar dislocatie na ontzwelling van de weke delen kan
voorkomen.1,2 Chirurgisch herstel wordt geïndiceerd bij zowel
instabiele fracturen als bij instabiele ligamentaire letsels. De hoge
incidentie van re-dislocatie na
een repositie van gedisloceerde
luxaties en luxatiefracturen van
het lisfranc gewricht, maakt een
interne fixatie noodzakelijk.1,4
Bij gesloten letsels heeft vroege
chirurgie de voorkeur, immers
hoe sneller de operatie, hoe sneller de revalidatie.
Operatief of conservatief
Het moment van opereren wordt
mede bepaald door de mate van
het weke-delen letsel. De status
van de weke delen bepaalt de
operatieve behandeling.
De aanwezigheid van een com-

partimentsyndroom is klinisch
moeilijk te diagnosticeren.
Pijnlijke passieve extensie van
de hallux is het meest sensitieve
symptoom en treedt op bij 86%
van de patiënten met een compartimentsyndroom van de voet.1
Een gecompliceerd letsel, een
vasculaire bedreiging en/of een
compartimentsyndroom behoeven directe actie en stabilisatie.
Bij gesloten letsels heeft snel opereren de voorkeur, een ernstige
weke-delen zwelling kan echter
uitstel geven van een osteosynthese. Het doel van de osteosynthese is anatomische repositie
(gewrichtcongruentie) en stabiele
interne fixatie van het tarsometatarsale gewrichtsoppervlak. Een
anatomische repositie geeft een
beter klinisch resultaat en vermindert de kans op het ontwikkelen
van posttraumatische artrose.
Open repositie is de beste methode
om tot een anatomische reductie
te komen.1,3,4 Over het algemeen
wordt er na de operatie een onbelast onderbeengips aangelegd
voor de periode van 6 weken.
Daarna wordt er voor 6 weken
een onderbeengips aangelegd
waarin toenemend kan worden
belast. Na de gipsperiode kan
er worden overgegaan naar een
walker, (voor 4 weken) indien
de röntgenfoto dat toelaat. Na
3 maanden is volledig belaste
en onbeschermde mobilisatie
toegestaan.
Complicaties

Teleurstellend resultaat voor
patiënt en behandelaar.
Kraakbeenletsel, ligamentaire
instabiliteit en zelfs een geringe
subluxatie in de mediale en centrale pijler van de middenvoet
kunnen chronische pijn, posttraumatische artrose en deformiteit veroorzaken. Deze standsafwijking kenmerkt zich vooral
door instabiliteit van de middenvoet, abductie van de voorvoet
en zwakte in de afzetfase.1,5
Het ontwikkelen van al dan niet
symptomatische posttraumatische
artrose is de meest voorkomende
complicatie en hangt samen met

de ernst van het intra-articulaire
kraakbeenletsel.1,2,5
Symptomatische artrose wordt
initieel conservatief behandeld
met NSAID’s, steunzolen of aangepast schoeisel, al dan niet met
een afwikkelzool. Bij blijvende
klachten kan een selectieve
arthrodese worden overwogen,
bij voorkeur minimaal een jaar
na het trauma.1,2,3,4 Een anatomisch herstel wordt het best
bereikt door middel van een
open benadering en stabiele
interne fixatie, waarmee goede
resultaten worden bereikt.1,2,3,4
Puur ligamentaire luxaties kennen een slechtere prognose.
Artrose komt frequenter voor
bij patiënten met een puur ligamentair letsel dan bij patiënten
met een gecombineerd ossaal en
ligamentair letsel.1,2,3,4 Hiervoor
is geen duidelijke oorzaak. Een
reden kan zijn dat bij een gecombineerd letsel door de fractuur
een bepaalde stijfheid ontstaat
in het gewricht. Hierdoor kan
het gewricht beter beschermd
worden tegen arthrose, ondanks
eventuele dislocatie die in het
gewricht aanwezig is. Bij een
puur ligamentair letsel is er instabiliteit waardoor meer beweging
ontstaat in een wellicht gedisloceerde stand, waardoor makkelijker en sneller een arthrose ontstaat.

metatarsale 2 op een dragende
röntgenfoto. Elk tarsometatarsaal
letsel met een verplaatsing van
meer dan 2 mm of instabiliteit
vereist chirurgische behandeling.
Een anatomische reductie
(gewrichtcongruentie) geeft een
beter klinisch resultaat en vermindert de kans op het ontwikkelen van posttraumatische arthrose. Anatomische reductie wordt
het best bereikt door een open
repositie en stabiele interne fixatie van het tarsometatarsale
gewrichtsoppervlak.1,2,3,4
Kennis van de anatomie van de
middenvoet, de weke delen en
het tweede tarsometarsale gewricht
is voor de behandeling essentieel.
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Samenvatting

Niet-gediagnosticeerde of inadequaat behandelde lisfrancletsels
zullen veelal leiden tot een teleurstellend resultaat voor de patiënt
en de behandelaar.
Een hoge mate van verdenking
van dit letsel is nodig om de
diagnose te stellen, de klinische
symptomen zijn vaak subtiel.
Een uitgebreid onderzoek, samen
met bilaterale dragende röntgenfoto’s van de voet dienen te worden gemaakt in elk vermoeden
van een middenvoet letsel. Nietchirurgische behandeling kan
worden overwogen in een stabiele verstuiking met minder
dan 2 mm van diastase tussen
de bases van metatarsale 1 en
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Wat is gedaan!
Een fractuur aan de basis van de os metatarsale 5
wil op jongere leeftijd nog wel eens een epifyse
blijken te zijn. Deze jongeman is 20 en dus uitgegroeid. Op de röntengenfoto’s wordt wel een
lijn gezien. (foto 1 en 2) De radioloog oordeelde
dat het beeld goed past bij een niet gefuseerde
apofysekern. Een en ander werd gemotiveerd
doordat het fragment te veel afgerond was.
Mocht na een week blijken dat er geen klachten
meer zijn en geen drukpijn, dan is een fractuur
uitgesloten. Na een week werd de spalk verwijderd. Er waren geen klachten meer.

foto 1

foto 2

Wat zou u doen?
Een 18-jarige jongen is aan het voetballen. Op een moment schopt hij tegen de bal als ook 2 anderen
dat doen. Dit treffen resulteert in een pijnlijke enkel met zwelling. Op de SEH wordt de jongen
gezien. Hij heeft drukpijn op beide malleoli en kan er niet op lopen. Om een fractuur uit te sluiten,
wordt er een foto van de enkel gemaakt. De volgende opnamen worden gemaakt.

Enkel AP

enkel ¾

enkel LAT

Wat is uw conclusie en wat zou u doen?
Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband: d.haandrikman@skbwinterswijk.nl
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