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Van de redactie
En? Hoe vindt u het? Er was al eerder een
aankondiging gedaan dat het blad een nieuwe
jas zou krijgen. Welnu, bij dezen, alstublieft.
Wij als redactie zijn erg trots op het eindresultaat, maar we zijn nog nieuwsgieriger
naar uw mening! Dus mail het door naar
philipsredactie@gmail.com en uw mening
kan worden gepubliceerd in de volgende
uitgave. Uiteraard wordt u daarvan eerst
op de hoogte gebracht.
Er is gekozen voor dit ontwerp omdat we
hiermee iets kunnen vertellen. De gipsrol
is de rol van de gips-verbandmeester welke
centraal staat. De gipsverbandmeester beslist
welke kant de rol op gaat, in dit geval is dat
bergopwaarts. Het is ook de figuurlijke rol
die de gipsverbandmeester heeft in
het verenigingswerk. De rol van de
gipsverbandmeester is als een rode
draad (vanaf de letter N, naar het
logo van de vereniging) en begint
bij de patiëntenzorg wat het blad
‘In dit Verband’ laat zien, en gaat
door tot in het verenigingswerk.
De gipsverbandmeester is in deze
rol vrijwel continue bezig om het
beroep te professionaliseren.
Het zichtbare deel van professionaliseren
is wat u in het blad kunt lezen, het onzichtbare deel is het verenigingswerk achter de
schermen. De kleuren hebben verder geen
specifieke betekenis en inhoudelijk vindt u
de vertrouwde artikelen, verenigingsnieuws
en andere vermeldenswaardig nieuws. Ik wil
de auteurs dan ook weer hartelijke bedanken
voor hun inzet.
Uiteraard zijn de bewaarmappen ook in de
nieuwe stijl mee veranderd en deze kunt u op
de gebruikelijke manier bestellen. Om mee te
gaan in wat de voorzitter ons vertelt om juist
in tijden van crisis te veranderen, is dit het
perfecte moment om met een nieuwe lay-out
het vervolg van de crisis door te komen. Ook
het blad ontkomt er niet aan, maar dat neemt
niet weg dat we vol goede moed doorgaan om
het blad te blijven produceren. Lees het positief
gestemde verenigingsnieuws van onze voorzitter
Joris Ruhe. In het overige verenigingsnieuws
leest u onder andere wanneer de ALV is.

Ria Oplaat-Groot Haar schreef een artikel
over trombosepreventie bij gipsimmobilisatie.
Het blijkt dat er nauwelijks consensus bestaat
over wanneer er wel of niet tromboseprofylaxe
wordt voorgeschreven.
Om uw Engels een beetje bij te houden hebben we een Engelstalig onderzoek geplaatst
welke geschreven en uitgevoerd is door Sacha
Lardenoy (e.a). Het is een onderzoek over
tape versus semi-regide bracing. Een leuk
onderzoek wat uitgevoerd is op de Spoed opvang van het Maastricht Universiteit Medisch
Centrum. Om er zeker van te zijn dat u het
onderzoek goed begrepen heeft hebben we
de Nederlandse samenvatting toegevoegd.

Voorjaarsuitgave
met een nieuwe jas!
Dan hebben we nog een gipsreis van Lohman
& Rauscher (geschreven voor u door Annetta
Kroonenburg en Marco de Kort) waardoor
we zeker weten dat onze nieuwe kersverse
gipsverbandmeesters geschoold zijn in het
vervaardigen van een onder andere een
Mabelschoen en een vierpuntscorset. Maar
dat dit niet alles was waar scholing in werd
gegeven, wordt verder uitgelegd in het verslag.
De vaste rubriek van Douwe Haandrikman
ontbreekt zeker niet in deze uitgave. Ik wens
u veel lees plezier in ons mooie nieuwe blad en
tot ziens op de Algemene Ledenvergadering.
Namens de redactie,
Miranda Philips

Wat u verder kunt lezen in dit spiksplinternieuwe blad is een artikel over de Charcotvoet. Het blijft een aandachtstrekker en Helmie
Cornelissen heeft het prachtig kunnen neerzetten hoe deze voet benaderd moet worden.
We blijven het hele blad in de voetenwereld
en R. van Linschoten beschrijft middels een
casus wat de rol kan zijn van de m.plantaris
bij eeen acuut letsel rond de achillespees.
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Acute pijn
aan de achillespees
Een geïsoleerde ruptuur van de m. plantaris.
R. van Linschoten
In de onderstaande casus wordt een acuut letsel rond de achillespees gepresenteerd, wat blijkt te
berusten op een geïsoleerde ruptuur van de distale pees van de m. plantaris. Zowel de echografie
als het MRI beeld tonen het letsel aan. De plantarisruptuur kan zich presenteren als een acute
achillespeesruptuur, maar onderscheidt zich klinisch onder andere door een spoedig herstel,
waarbij echografisch onderzoek dianostisch uitkomst biedt.
Een 21-jarige professionele
handbalspeler wordt door zijn
teamarts verwezen naar de
sportarts in het ziekenhuis in
verband met pijn aan de linker
achillespees. Uit de anamnese
wordt duidelijk dat de pijnklachten acuut zijn ontstaan tijdens
een sprint in een wedstrijd drie
dagen voor consult en dat hij in
verband met de pijn de wedstrijd
heeft gestaakt. Ook de dagen erna
was het normale lopen beperkt
door pijn aan de achillespees en
ontstond er zwelling. Er werden
geen pre-existente achillespeesklachten vermeld.

Inleiding
Bij traumatische en acuut optredende pijn in de achillespeesregio
dient in eerste instantie een achillespeesruptuur te worden uitge-

en was er zichtbare zwelling rond
de linker achillespees. Op de
tenen staan was beperkt mogelijk
door de pijn en de test volgens
Thompson was niet afwijkend.
Bij palpatie bestond er pijn over
het middendeel van de achillespees maar leek de continuïteit
intact. Krachtig aanspannen
van de kuitspieren was mogelijk
in liggende positie. Onder de
differentiaal diagnose (partiële)
achillespeesruptuur dan wel
een acute paratendinopathie van
de achillespees werd een echografisch onderzoek gemaakt.
Deze vertoonde het beeld van een
subtotale ruptuur van de distale
m. plantaris (afbeelding 1). De
achillespees was intact en toonde
geen aanwijzingen voor ruptuur
of vocht in het peritendinium.
Ter completering van de beeld-

sloten. Met behulp van anamnese
– het klassieke ‘gevoel van een
slag tegen de kuit’ – en eenvoudig
onderzoek, zoals het op de tenen
kunnen staan en de ‘kuit-knijpproef’ van Thompson, kan de
waarschijnlijkheidsdiagnose
worden gesteld.1 Omdat een
achillespeesruptuur belangrijke
therapeutische en prognostische
consequenties heeft- zowel in
ADL als in de sport – dient bij
diagnostische twijfel aanvullend
onderzoek te worden verricht.
De echografie is hierbij behulpzaam.2 De onderstaande casus
beschrijft een handbalspeler
met acute achillespeespijn en de
uiteindelijke diagnose, waarbij
gebruik wordt gemaakt van
echografie en MRI onderzoek.
Bij lichamelijk onderzoek viel
een mankend gangpatroon op

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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vorming werd een MRI vervaardigd die het eerder gevonden
beeld bevestigde (afbeelding 2).
De initiële behandeling bestond
uit onbelast mobiliseren met
behulp van krukken, een compressieverband, gedurende vijf
dagen lokale ijsapplicatie (3-4
maal daags) en NSAID’s.
Bij controle na een week kon de
patiënt normaal lopen en bestond
er enige zwelling aan de mediale
zijde van de achillespees die
drukpijnlijk was. Patiënt werd
verwezen naar de sportfyiso
therapeut en doorliep een progressief oefenprogramma. Initieel werd er licht belast gefietst,
daarna werd er gebruik gemaakt
van de crosstrainer en via kuitspiertraining en snelwandelen
kon hij na drie weken pijnvrij
hardlopen. Na de 4e week kon hij
in zijn teamtraining instromen
en de competitie hervatten.

Beschouwing
De m. plantaris is een spier die
bij ongeveer 80% van de mensen
is aangelegd. Zijn origo ontspringt
aan het inferieure deel van de
laterale femurcondyl en insereert
op het postero-mediale deel van
de calcaneus.3 Dit maakt het een
biarticulaire spier. De spierbuik
bevindt zich in de knieholte en de
spier loopt met een lange pees
schuin tussen mediale m. gastrocnemius en m. soleus naar
distaal. De distale pees kan soms
vervlochten zijn met het mediale
deel van de achillespees.
De plantaris spierbuik kan bij
atleten soms een rol spelen in de
vorm van hypertonie als oorzaak
van onbegrepen pijn in de knieholte en meer distaal geassoci-

eerd zijn met chronische pijn aan
de achillespees.4,5 Geïsoleerde
rupturen van de m. plantaris
worden weinig beschreven en
hoewel incidentiecijfers niet
bekend zijn, wordt onderrapportage vermoed.6-8 Het is niet
uit te sluiten dat de plantar is
ruptuur ten onrechte wordt
gediagnostiseerd als een acute
exacerbatie van een achillestendinopathie of als een (partiële)
acute achillespeesruptuur. In
hoeverre het niet verifiëren van

de diagnose door het achterwege
laten van beeldvorming een rol
speelt is niet duidelijk. Recentelijk is in een kleine studie de
betrouwbaarheid van het echografisch onderzoek (vergeleken
met MRI scan) aangetoond,
waardoor eenvoudig het onderscheid tussen plantaris- en
achillespeesletsel kan worden
gemaakt.9 Ook in deze casus
kon de diagnose worden bevestigd door echografisch onderzoek. Het klinisch beloop – dat

werd ondersteund door een
progressief oefenprogramma –
werd gekenmerkt door een vlot
en volledig herstel. Het laatste
is in overeenstemming met een
eerdere publicatie.8
De betrokkene in deze casus is
een halfjaar nadien volledig
actief zonder restklachten.
In de literatuur zijn geen nadelige
lange termijn effecten van dit
letsel beschreven.

Dankwoord
De auteur bedankt Dhr. Jomah
Nabil, radioloog, voor het beoordelen van de echografische en
MRI beelden.
Met toestemming overgenomen
uit: Sport&Geneeskunde,
nummer 5, 2011. Uitgave van
de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en de Vlaamse
Vereniging Sportgeneeskunde
en Sportwetenschappen (VVS).
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Ter herinnering aan
Eugène Rüth
Op 17 oktober 2012 is thuis op
70-jarige leeftijd Eugène Rüth
overleden.Eugène was een van
de gipsverbandmeesters van
het eerste uur.
Geboren en getogen in Maastricht heeft Eugène na zijn
middelbare school aan de Stadsacademie voor Toegepaste
Kunsten de opleiding tot modelleur gevolgd. Hier heeft
hij zijn liefde voor het modelleren en het werken met gips
ontdekt. Na een tijdje als modelbouwer bij de Sfinx gewerkt
te hebben is hij de opleiding tot verpleegkundige gaan volgen.
Niet lang daarna is hij op de gipskamer gaan werken en heeft
hij de opleiding tot gipsverbandmeester voltooid. In de jaren
die daarop volgden heeft Eugène verder o.a. de kaderopleiding en de docentenopleiding afgerond.Na het overlijden
van Frans Coumans is Eugène naar voren geschoven om de
Coumans bandage verder te promoten. Met veel plezier en
enthousiasme heeft hij zich hiervoor jaren ingezet. Eugène
was een gezellige en humoristische collega, die als geen ander
patiënten op zijn eigen wijze wist duidelijk te maken welke
aandoening ze hadden maar vooral hoe ze met hun letsel
en (gips)verband zouden moeten omgaan. Dat Eugène voor
de meeste aandoeningen aan het bewegingsapparaat wel
een tapeverband wist te maken, maar ook de meeste reparaties op de gipskamer en thuis met tape uitvoerde leverde
hem uiteindelijk de bijnaam “Tapeman” op. En werken met
gips dat beheerste Eugène geen ander: elk gipsverband
afkomstig van zijn hand was een kunstwerk op zich. In de
jaren die we met Gène gewerkt hebben, hebben we veel van
hem mogen leren.
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Tromboseprofylaxe
rondom gipsimmobilisatie
Ria Oplaat-Groot Haar

Risicofactoren

Bij het onderzoek naar tromboseprofylaxe bij gipsimmobilisatie van het onderbeen
is geconcludeerd dat het aan te bevelen is om LMWH gedurende de immobilisatietijd
voor te schrijven. De risico’s op korte en lange termijn die de patiënt loopt wanneer dit
niet gebeurt zijn groter dan de risico’s die een patiënt loopt dan wanneer er wel LMWH
gebruikt wordt. Het beleid wat nu in de Nederlandse ziekenhuizen gevolgd wordt, is
zeer divers en protocollen zijn geen gemeengoed.
Inleiding
Als afsluitende opdracht van de opleiding tot
gipsverbandmeester heb ik een praktijkonderzoek gedaan. Het doel was om inzicht te krijgen
in het beleid, dat de artsen voeren in Medisch
Spectrum Twente (MST), ten aanzien van
tromboseprofylaxe bij conservatief behandelde patiënten, met letsel aan de onderste
extremiteiten, waarvoor zij gipsimmobilisatie
voorgeschreven hebben gekregen. Dit doel was
gesteld omdat er een zeer divers beleid wordt
gevoerd binnen het MST voor deze patiëntengroep. De ene arts schreef het gedurende de
gehele gipsimmobilisatie voor, de ander alleen
tijdens ziekenhuisopname en de derde alleen
tijdens de onbelaste fase. Dit gaf op de gipskamer onduidelijkheid voor zowel de gipsverbandmeesters als de patiënt. Daarnaast heb
ik onderzoek gedaan op gipskamers in den
lande. Ook daar bleek het gevoerde beleid zeer
divers. Voor zover er protocollen aanwezig
zijn, is het beleid voor orthopedische patiënten
soms anders dan voor chirurgische patiënten.
De huidige situatie in het MST bleek geen uitzondering. Al met al een onwenselijke situatie
en werd het tijd voor een onderzoek. Eerst
wordt er een uitleg gegeven over de werking
van de kuitspierpomp. Daarna volgt het onderwerp trombose in combinatie met mogelijke
farmaceutische middelen. Afgesloten wordt
met een stuk literatuurstudie en de weergave
van de uitkomsten van het onderzoek bij artsen en gipsverbandmeesters.

plantairflexie. Bij het bewegen van tenen of
het buigen van de knie worden andere spiergroepen gebruikt en wordt de kuitspierpomp
niet geactiveerd.

Trombose
Het stollingsproces is een zeer complex gebeuren, maar om het te activeren is slechts een
kleine beschadiging van weefsel en daarmee
een bloedvat, voldoende. Hiermee wordt de
weefselfactor geactiveerd welke het stollingsproces in gang zet. Wanneer er iets misgaat
in dit proces kan er of een bloeding of een
trombose ontstaan2 . De patiënt komt met
een gezwollen, pijnlijke kuit met een voelbare
harde plek en de temperatuur kan verhoogd
zijn ten opzichte van de andere kuit. Bij lopen
en aanraken kan de pijn toenemen. Deze
symptomen kunnen echter ook op andere
ziektebeelden wijzen.

Figuur 1

Werking kuitspierpomp
De kuitspierpomp is nodig om het veneuze
bloed in de richting van het hart te stuwen.
Voldoende goed werkende kleppen zijn dus
een essentiële voorwaarde voor het goed
functioneren van de spierpomp1. ￼
In figuur 1 wordt beeldend weergegeven hoe
met de loopbeweging de m. gastrocnemius
geactiveerd wordt. Met name bij belaste plantairflexie van de enkel wordt de spier aangespannen welke nodig is om de kuitspierpomp
zijn werk te laten doen. Door in meer of mindere mate op de tenen te gaan staan ontstaat
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hogere leeftijd (met name > 60 jaar)
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parese
adipositas
roken
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(behandeling voor) maligniteit
veneuze trombose in de voorgeschiedenis
operatie
trauma
zwangerschap en kraambed
gebruik van orale anticonceptie en hormonale substitutie therapie
myeloproliferatieve ziekte
paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
actieve inflammatoire darmziekten
acute aandoeningen
hartfalen
longziektes
nefrotisch syndroom
antifosfolipiden antistoffen
langdurige (vlieg)reizen
centraal veneuze catheter

Figuur 2
Een trombose kan echter ook geheel asymptomatisch verlopen. In figuur 2 staan de risicofactoren voor trombose op een rij waarbij
voor dit onderzoek langdurige immobilisatie
en trauma van essentieel belang zijn.

Het gevolg van trombose op korte termijn
is een longembolie met mogelijk de dood
tot gevolg. Op lange termijn kan er het post
trombotisch syndroom (PTS) ontstaan met
veneuze klepinsufficiëntie. Als gevolg daarvan kan er een ulcus cruris ontstaan, waardoor patiënten mogelijk langdurig medische
behandeling nodig hebben en de kwaliteit
van leven ernstig wordt verminderd.

Farmaceutische middelen
Het CFH-advies (commissie farmaceutische
hulp-advies) geeft aan dat laagmoleculaire
heparinen (LMWH) ingezet kunnen worden
bij o.a. de preventie van trombo-embolische
aandoeningen en daarbij even effectief zijn
als conventionele heparinen. Bij profylactisch
gebruik van LMWH hoeft er geen aanpassing
te worden gedaan in de dosering bij b.v. overgewicht. In het farmacoceutisch kompas3
wordt alleen bij nadroparine expliciet gesproken over gebruik bij gipsimmobilisatie en dan
voor de gehele gipsperiode. Contra-indicaties
voor LMWH’s zijn o.a. overgevoeligheid voor
heparine, ernstige hypertensie, (eerder opgetreden) trombocytopenie, ernstige nier- of
leverfunctiestoornissen, actieve bloedingen
en retinopathie. Patiënten die orale anticoagulantia gebruiken zoals acenocoumarol en
fenprocoumon waarvoor labcontrole nodig is,
hebben geen extra tromboseprofylaxe nodig.
Dit geldt wel voor de patiënten die middelen
als Ascal® of Plavix® gebruiken, waarvoor
géén labcontrole nodig is. De ervaring leert
dat het toedienen van LMWH voor de patiënt
of een mantelzorger eenvoudig te leren is.

Literatuur
De onderzochte literatuur van Terstroote et
al.4 laat een significant verschil zien tussen de
patiëntengroepen. Bij 2 groepen patiënten die
met gipsimmobilisatie behandeld werden voor
letsel van de onderste extremiteit, kreeg de
ene helft LMWH voorgeschreven ter preventie van diepe veneuze trombose en de andere
helft kreeg placebo. In dit onderzoek wordt
geen expliciet onderscheid gemaakt in belast
of onbelast mobiliseren in gips of brace, evenmin tussen circulair gips of een gipsspalk.
Terstroote et al. adviseren in deze review om
bij volwassenen bij zowel een bovenbeengips
als een onderbeengips LMWH voor te schrijven voor de duur van de gipsimmobilisatie.
De richtlijn van het CBO5 laat het aan de
behandelende artsen over of zij profylactisch

antistolling voorschrijven aan patiënten met
letsel aan de onderste extremiteiten, omdat er
op moment van het vaststellen van de richtlijn
geen evidence-based informatie hierover voor
handen is.

De praktijk
Het tromboseprofylaxebeleid in de Nederlandse ziekenhuizen heb ik door middel van
een enquête op de gipskamers proberen te
achterhalen. In de helft van de 24 ziekenhuizen
die reageerden, is een protocol aanwezig.
Hiervan start 83% direct met tromboseprofylaxe wanneer het een onderbeengips betreft.
Van de ziekenhuizen waar geen protocol aanwezig is wordt door 33% gestart met tromboseprofylaxe bij een onderbeensgipsimmobilisatie. Bij bovenbeengipsen wordt overal gestart
met tromboseprofylaxe. In 66% wordt het
goedkoopste middel nadroparine gebruikt,
in 29% dalteparine en in 4% wordt het nieuwe,
duurdere middel fondaparinux gebruikt. In
de helft van de ziekenhuizen is er een verschil
in het beleid tussen de orthopeden en de chirurgen. De verschillen zitten in de dosering,
belast/onbelast mobiliseren, tijdstip van
starten, type immobilisatie en er zijn verschillen tussen chirurgen en orthopeden onderling.

Beleid Medisch Spectrum Twente
Om inzicht in het beleid van de artsen in
Medisch Spectrum Twente te krijgen heb ik
14 artsen geïnterviewd die gipsimmobilisatie
voorschrijven. Dit onderzoek leerde dat zij
hun beleid uitvoeren op basis van literatuurstudie naast hun ervaring uit de praktijk van
alle dag. Daarnaast werd er aangegeven dat
de richtlijn van het CBO leidend is. De praktijk leert dat trombose niet altijd ondervangen kan worden met LMWH, maar ook dat
het niet voorschrijven van tromboseprofylaxe
zelfs tot de dood kan leiden. Vijf artsen gaven
aan dat zij gelijk aan de gipsimmobilisatie
starten met tromboseprofylaxe. Redenen
waarom de anderen geen tromboseprofylaxe
voorschrijven of eerder stoppen dan dat de
patiënt uit het gips komt, zijn zeer uiteenlopend: slechts één gewricht geïmmobiliseerd,
belast mobiliseren, kuitspier werkt voldoende,
vanuit literatuur geen bewijs voor dat het
nodig is en men laat het afhangen van de
patiënt. De risicofactoren die genoemd worden door de artsen zijn zeer divers. Opvallend
was dat leeftijd niet als risicofactor werd
genoemd.

De gipsverbandmeesters in Medisch Spectrum
Twente zouden het liefst zien dat er een eenduidig protocol komt voor tromboseprofylaxe bij
gipsimmobilisatie. Zij verschillen hierin niet
met de gipsverbandmeesters in de ziekenhuizen
waar ook een protocol ontbreekt. In een wenselijke situatie wordt tromboseprofylaxe op
de betreffende poli door de behandelend arts
voorgeschreven, geregeld en vastgelegd voor
de duur van de gipsimmobilisatie.

Conclusies
Naar aanleiding van dit onderzoek kan het
volgende geconcludeerd worden:
• Wanneer een patiënt vanwege letsel aan de
onderste extremiteiten geïmmobiliseerd is
met een onderbeengips, kan er onvoldoende
plantairflexie plaatsvinden waardoor de
kuitspierpomp onvoldoende werking heeft;
• de conservatief behandelde patiënt met
gipsimmobilisatie heeft een verhoogde
kans op (a)symptomatische trombose
wanneer hij geen tromboseprofylaxe krijgt
voorgeschreven;
• patiënten met letsel van de onderste
extremiteiten die conservatief behandeld
worden met gipsimmobilisatie, zouden
antistolling moeten krijgen om het risico
op veneuze trombo-embolie op korte
termijn, en op langere termijn post trombotisch syndroom te verkleinen;
• de landelijke richtlijn geeft geen eenduidig
beleid aan ten aanzien van de conservatief
behandelde patiënt met gipsimmobilisatie;
• landelijk gezien is er diversiteit in beleid
rondom tromboseprofylaxe ten aanzien
van de conservatief behandelde patiënt
met gipsimmobilisatie tussen chirurgen
en orthopeden;
• in de Nederlandse ziekenhuizen is niet
overal een protocol met betrekking tot
tromboseprofylaxe ten aanzien van de
conservatief behandelde patiënt met
gipsimmobilisatie aanwezig;
• op de Nederlandse gipskamers is behoefte
aan een eenduidig beleid met betrekking
tot tromboseprofylaxe ten aanzien van
de conservatief behandelde patiënt met
gipsimmobilisatie.
Ria Oplaat-Groot Haar
Gipsverbandmeester
Medisch Spectrum Twente Enschede

Literatuur
1.

Lohman, A. en Zuidgeest, A. (2011). Vorm en beweging. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

2. Erasmus MC. (2012, maart 15). Fysiologie van de bloedstolling. Opgehaald van Vademecum hematologie:
http://www.vademecumhematologie.nl/hemostase-en-trombose/fysiologie-van-de-bloedstolling
3. Farmacotherapeutisch Kompas. (2012). Farmacotherapeutisch Kompas. (Brouwers, Red.) Houten: Prelum Uitgevers.
4. Testroote, M., Stigter, W., de Visser, D., & Janzing, H. (2011). Low molecular weight heparin for prevention of venous thromboembolism
in patients with lower-leg immobilization (Review). Opgeroepen op februari 20, 2012, van The Cochrane Library:
http://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006681.pub2/pdf/abstract
5. CBO. (2009a). Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
Centraal BegeleidingsOrgaan.

9

Taping versus
semi-rigid bracing
The effect on patient outcome and satisfaction in ankle sprains:
a prospective, randomized controlled trial
Lardenoye S 1, Theunissen E 1, Cleffken B 1 #, Brink PRG 1, de Bie RA2, Poeze M 1
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Background: Functional treatment is a widely used and generally accepted treatment for ankle sprain. A meta-analysis comparing the
different functional treatment options could not make definitive conclusions regarding the effectiveness, and until now, little was known
about patient satisfaction in relation to the outcome.
Methods: Patients with acute ankle sprain received rest, ice, compression and elevation with an compressive bandage at the emergency
department. After 5-7 days, 100 patients with grade II and III sprains were randomized into two groups: one group was treated with tape
and the other with a semi-rigid ankle brace, both for 4 weeks. Post-injury physical and proprioceptive training was standardized. As primary
outcome parameter patient satisfaction and skin complications were evaluated using a predefined questionnaire and numeric rating scale.
As secondary outcome parameter the ankle joint function was assessed using the Karlsson scoring scale and range of motion.
Results: Patient-reported comfort and satisfaction during treatment with a semi-rigid brace was significantly increased. The rate of skin
complication in this group was significantly lower compared to the tape group (14.6% versus 59.1%, P<0.0001). Functional outcome of the
ankle joint was similar between the two treatment groups, as well as reported pain.
Conclusion: Treatment of acute ankle sprain with semi-rigid brace leads to significantly higher patient comfort and satisfaction, both with
similar good outcome.

Background
Acute ankle sprain is one of the
most common musculoskeletal
injuries, accounting for an estimated 600.000 persons per year
in the Netherlands 1. Fifty percent
of these injuries arise in sports
and in seventy-five percent the
cause is an inversion trauma 1.
Recent research showed that, in
the Netherlands, the mean total
cost (direct and indirect) of one
ankle sprain was about €360 2
giving an annual cost of appro
ximately €100 million in the
Netherlands alone. In the United
States ankle sprains occur in an
estimated 23.000 people per day
which equals about 8.4 million
people per year 3.
Functional treatment (meaning
non-operative and non-immobilizing therapy) is a commonly
accepted treatment of ankle
sprains. Functional treatment
includes a wide variety of options.
The most common functional
treatment methods used in the
Netherlands are taping or bracing

which have superior functional
results compared to plaster immobilization and elastic bandage 4,5.
A meta-analysis comparing the
different functional treatment
options (which included elastic
bandage, tape, semi rigid ankle
support, lace up ankle support)
could not make definitive conclusions, because diversity of outcome results prohibited pooling
of different studies 5,6,7. In addition, tape treatment resulted in
significantly more complications,
the majority being skin irritations,
when compared with treatment
with an elastic bandage 5,8.
Recent reviews indicated identical
conclusions regarding functional
treatment of ankle sprains 9,10.

leads to less local complications
[allergic contact dermatitis, bullae, skin pressure abnormalities]
and more patient satisfaction
than treatment with tape.
Reduction in complications will
improve patient satisfaction with
the treatment method and this
will improve functional outcome
by enhancing compliance with
the treatment method used.
The aim of this study was to determine the effect of treatment with
tape compared to treatment with
brace on patient outcome and
satisfaction in ankle sprains.

Methods
Study design. Prospective,
randomized controlled trial conducted in a trauma out patient
clinic from February 2008 till
July 2009. The Institutional
Review Board of the Maastricht
University Medical Center
(MEC072094/NL20031.068.07)
approved this study. Written
informed consent was obtained
from each patient.

Therefore, several questions
remain to be answered with
regard to the patient satisfaction
during the functional treatment
of acute ankle sprain. The hypo
thesis tested in this study is that
the treatment of lateral ankle
sprain with a semi-rigid brace
10

Inclusion/exclusion criteria
Patients were included if they
sustained a grade II or III ankle
sprain (significant damage to
lateral ligaments defined by the
presence of a lateral hematoma
and tenderness at the anterior
lateral ligament without (grade
II) or with anterior drawer instability (grade III) as assessed by
a supervised resident or by the
treating physician when presented in the outpatient clinic
within 5-7 days. Grade I ankle
sprain was determined as the
absence of a hematoma and tenderness at the anterior lateral
ligament. Patients with the presence of a lateral hematoma and
tenderness at the anterior lateral
ligament without instability were
defined as grade II) as patient
with lateral hematoma, tenderness and instability were defined
as grade III 3. The study excluded
patients undergoing preventive
treatment of recurrent ankle
sprains. The specificity and sensitivity of delayed physical exam-

ination for the presence of
absence of a lateral ankle ligament rupture are 84% and 96%,
respectively. A positive anterior
drawer test in combination with
pain on palpation on the ATFL
and hematoma discoloration has
a sensitivity of 100% and specificity of 77%11. Patients were
excluded if they had a fracture,
if their age was under 16 or over
55 years; if they had experienced
a previous ankle sprain or fracture; if they sustained swelling
that made treatment with tape
impossible, were mentally disabled or were unwilling to participate in the study.
Randomization and
treatment.
Patients with an inversion
trauma were physically examined by a physician assistant or
junior resident at the emergency
department. A fracture was
excluded, following the Ottawa
Ankle Rules 12,13. In case of a
sprain, initial treatment consisted of a compressive bandage
together with a standard advice
(rest, ice, compression, and elevation). Pain medication and
crutches were not standardized.
Patients revisited the outpatient
clinic within 5-7 days after the
trauma. At that time, a supervised resident or treating physician reassessed the ankle. After
informed consent, patients with
a grade II/III lateral ankle sprain
were randomized into two equal
groups. An independent research
assistant performed a concealed
permuted block randomization
using a computer-generated
randomization schedule with a
random block size. Treating physicians and patients were blinded
to the randomization process.
One group was treated with tape
(Coumans-bandage) and the
other with a semi-rigid brace
(AirLoc ® Bauerfeind, Zeulenroda, Germany), both for 4
weeks. The tape was re-applied
in the outpatient clinic at least
once after two weeks or when
patients indicated that stability
was lost from the tape or for
hygiene purposes or skin related
problems. Taping was performed
by a select group of experienced
and skilled healthcare professionals of the outpatient clinic.
The tape consists of three layers.
The first layer is a latex free,
adhesive, bandage to protect the
skin. The second layer consists of

Table 1 Karsson scoring scale

2.5cm non-elastic strapping tape
(Leukotape, Beiersdorff) used
for support. The third layer consists of elastoplasts 6cm broad,
elastic used for fixation of the
second layer 14.The ankle semirigid ankle brace used has contoured plastic shells that are held
in place with hook and loop fasteners that can be adjusted individually. This ankle support
(medial and lateral side of the
ankle) has air cushions that
inflate to stabilize the ankle’s
lateral ligaments preventing
them from twisting.
Supervised proprioceptive exercises were given in both groups,
starting one week after trauma.
Verbal and written instructions
for daily home exercises, focused
on proprioceptive, range of
motion training and strength
exercises, were given by the
attending nurse. During follow
up additional instructions could
be given. Follow up took place at
week 3, 5, 9 and 13 post injury
which was indicated in the study
as week 2, 4, 8, and 12 after start
of the study treatment.

Category

Degree

Pain

None
During exercise
Walking on uneven surface
Salking on even surface
Constant

20
15
10
5
0

Swelling

None
After exercise
Constant

20
5
0

Instability (giving way)

None
Walking on uneven ground
Walking on even ground
Constant using support

15
10
5
0

Stiffness

None
Moderate (morning exercise)
Constant

Stair climbing

No problems
Impaired
Impossible

10
5
0

Running

No problems
Impaired
Impossible

10
5
0

Work activities

Same as before injury
Same work, less sports
Lighter work, no sports
Severely impaired work, decreased
leisure activities

15
10
5
0

Support

None
Ankle support during exercise
Ankle support during daily activities

5
2
0

Total

The range of motion of the ankle
joint covers the movement
between maximum dorsal and
maximum plantar flexion. The
foot was placed in the neutral
position, using the Neutral-0method. The goniometer was
aligned along metatarsal I with
the border of the instrument just
proximal to the head of the metatarsal to ensure comparable
placement at each visit, then ROM
was measured using an electronic
goniometer (Hoggan Health Ind,
West Jordan, UT, USA).

Outcome
As primary outcome parameter
patient satisfaction was assessed
by verbal rating scale: poor (5),
moderate (4), sufficient (3), good
(2) and excellent (1) both at 2 and
4 weeks after start of the study
treatment. In addition, the ankle
joint function was assessed using
the validated Karlsson scoring
scale15 and range of motion at 2,
4, 8 and 12 weeks after start of
the study treatment. An anterior
drawer test was used to assess
the stability of the anterior talofibular ligament and compared to
the uninjured ankle. The Karlsson scoring scale consists of eight
categories with a total of 90
points, assessing pain, swelling,
instability, stiffness, stair climbing, running, work activities and
support (Table 1). Also, the level
of pain was evaluated using a 5
point pain scale: no pain (1) mild
pain (2) moderate pain (3) severe
pain (4) overwhelming pain/
worst ever (5). The same 5-point
Likert scale was used to assess
patient-reported hygiene. Complications of the treatment were
registered as allergic contact
dermatitis, bullae and/or skin
pressure abnormalities requiring
local skin treatment or cessation
of the treatment.

Sample size
The minimum sample size is
calculated for 90% power of testing and a 5% level of significance
(· = 0.05, ‚ = 0.10) a minimum of
36 patients per group is required
for this study. With a 20% dropout and lost-to-follow up rate a
minimum total number of 87
patients should be included in
the study with complete follow-up to demonstrate an
improved patient satisfaction of
15% (baseline values 2.6 (SD 0.5)
(from pilot study (data not shown)
compared to an expected value
of 2.2 (SD 0.5) in the group of 72
patients with complete data.
Other parameters used to confirm the adequacy of the sample
size was the Karlsson score that
was expected to increase from
11

Score

5
2
0

90

35 (SD 15) during tape treatment
to 50 (SD 20) in the brace group
(number needed with complete
data to include 2x 24 patients).
Statistics
Data were analyzed with SPSS
version 16.0 (Statistics Package
for the Social Sciences, SPSS Inc.
Chicago, Illinois 60606). Data
from the demographic data collection and the outcome parameters
was cleaned blindly from the
treatment data. Missing data of
individual patients were replaced
by the mean of the series of the
allocated treatment group. Data
were presented as mean scores
with 95% confidence intervals.
The analysis of this study was per
formed according to the intentionto-treat principle. Analysis of
functional outcome and patient
satisfaction was assessed using
repeated-measures analysis of
variance with correction of the
degrees of freedom using the
Greenhouse-Geisser estimates
of sphericity when Mauchly’s test
indicated that the assumption of
sphericity had been violated
using the parameter time as the
within-group factor and treatment as the between-group
factor. Group comparisons at
the different time points were
only performed when the overall
repeated-measures tests were

Table 2. Characteristics of patients according to allocated treatment

Two patients were considered
non-eligible after randomization:
both patients had a fracture at
control X-ray and fulfilled exclusion criteria. The results regarding primary outcome (patient
satisfaction, complications and
pain) were completed for 81
(83%) patients (nine patients in
the tape group and 8 patients in
the brace group were lost from
follow-up). The results regarding
secondary outcome (ankle function) were completed for 70 (71%)
patients.

statistically significant. Bonferroni
correction for multiple testing
was performed with adjustment
of the multiple testing. Sensitivity
analysis for missing data was performed to verify overall repeatedmeasures outcomes. All scores
were tested for normality using
the Kolmogorov-Smirnov test.
Parametric variables were compared using the Student’s t-test,
while non-parametric and ordinal variables were compared
using the Mann-Whitney U statistic. Nominal variables were
compared across independent
groups using the chi-squared test
or Fisher’s exact test. Homogeneity of variance was assessed
using Levene’s test. No post-hoc
analyses were performed. Level
of significance was set at P<0.05.

General demographics
In total 100 patients were included
in the study and randomized after
initial treatment and screening
(Figure 1).

Patients at the ED with lateral ankle sprain
(n=148)
Received initial treatment an elastic compression
bandage together with a standard advice (rest, ice,
compression, and elevation)

Primary outcome
Follow-up at week 4 injury
(dropout rate 17%)

Lost to follow-up (n=9)
• Excluded failed
diagnoses (n=1)
• Unknown (no show) (n=8)

Secondary outcome
Follow-up at week 12
(dropout rate 31%)

Randomized (m=100)
(at the out patient clinic)

Lost to follow-up (n=10)
• Excluded failed
diagnoses (n=1)
• Unknown (no show) (n=9)

Lost to follow-up (n=5)
• Unknown (no show)

Analyzed (n=35)

Analyzed (n=35)

No. of females

23

16

0.1

Mean (SD) age (years)

30

29.8

0.9

Percentage sport related injury

39% (19/49)

37% (18/49)

0.8

Percentage grade III ankle sprain

2% (1/49)

4% (2/49)

0.2

Of all patients treated with tape
59.1% experienced complications,
including contact dermatitis,
bullae formation or skin abnormalities due to increased local
pressure, requiring local skin
treatment or cessation of the treatment. This rate of complications
was significantly lower in the
brace group (14.6%, P<0.0001).

After 5-7 days at the out patient clinic
Excluded (n=48)
• Did not meet inclusion criteria (n=30)
swelling, allergy, grade I sprain
• Refuse to participate (n=11)
• Other reasons (n=5)

Allocated to bracing (n=50)

P-value

Patient satisfaction and
treatment complications
Repeated-measures analysis
of variance revealed there was a
significant interaction effect
for the parameter satisfaction
(Wilks’Lambda 0.9; F 12.9;
partial eta squared 0.052; PTxG
<0.0001). Posthoc testing revealed
that during the 4 week treatment
period patient satisfaction was
significantly higher in the patient
group treatment with a brace at
3 and 5 weeks (P<0.05; Figure 2).
While satisfaction in the tape
treatment significantly decreased
from week 1 till week 5 (P<0.05),
the patient rated satisfaction
improved significantly in the
patients treated with a brace
comparing week 3 with the start
of the treatment.

Figure 1. Flow chart of the randomized trial comparing tape treatment and treatment
with a semi-rigid brace. ED emergency department.

Allocated to taping (n=50)

Semi-rigid
brace (n=49)

(1/49 versus 2/49 in the tape
group versus semi-rigid brace
group, respectively, p=0.2)

Patients’ age and gender were
similar between the two groups.
In total 38% of patients sustained the ankle sprain due to
sport related activities, which
was distributed similarly
between the two treatment
groups (tape: 19/49 versus 18/49,
p=0.8) (Table 2). The number of
positive anterior drawer test of
the injured ankle compared to
the uninjured ankle was similar
prior the start of the treatment

Results

Tape
(n=49)

These results were also reflected
by the experienced hygiene during
treatment. At all measured timepoints the reported hygiene was
significantly higher in the patients
treated with brace (Group effect:
F 5.3; partial eta squared 0.125;
PG<0.0001, Time effect: Wilks’
Lambda 0.948; F 5.310; partial
eta squared 0.029; PT=0.02,
Interaction: Wilks’Lambda 0.997;
F 0.332; partial squared eta 0.045;
PTxG=0.6).
During the trial two (4.1%) crossovers were found from brace to
tape, due to less stability reported
when using the brace. No crossovers from tape to brace were
found (P=0.1).
Functional outcome
The functional outcome as
assessed using the Karlsson
score increased significantly
(Time effect: Wilks Lambda
0.438; F 29.822; partial eta
squared 0.562; PT<0.0001)
during the 4 weeks treatment
and further increased thereafter
until 8 weeks, after which the
functional level stabilized at
a mean score of 84 (SD 11) of
maximal 90 points (Figure 3).
There was no difference in this
increased functional ability
between the two groups

Figure 2. Patient reported satisfaction during functional treatment of acute ankle
sprain. Data are presented as mean (+SD) on a Likert scale ranging from 5 (poor) to
1 (excellent). Patient satisfaction was significantly better in the patients treated with
a semi-rigid brace (open red bars) compared to tape treatment (shaded blue bars)
(P<0.0001).

Analyzed (n=35)

Lost to follow-up (n=6)
• Unknown (no show)

Analyzed (n=35)
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Figure 3. Karlsson function outcome score during functional treatment of acute
ankle sprain. Data are presented as mean (+SD) on a scale ranging from 0 (poor) to
100 (optimal). Fuctional outcome reported by the patients increased significantly
(PT<0.0001) during the 4 weeks treatment and further increased thereafter until 8
was similar between semi-rigid brace (open red bars) and tape treatment (shaded
blue bars) (P=0.4).

(Group effect: F 0.492; partial
eta squared 0.005; PG=0.5)
(Figure 3), including time to
return to normal work and sport
activities.
In addition, the pain score was
similar between the tape and
brace treatment (Group effect:
F 0,277, partial eta squared
0.003; PG=0.4, Time effect:
Wilks’Lambda 0.526; F 18.023;
partial eta squared 0.474;
PT<0.0001, Interaction: Wilks’
Lambda 0.924; F 1.651, partial
eta squared 0.076; PTxG=0.4).
The passive and active range of
motion, expressed as the difference between the uninjured and
injured ankle improved similarly
in both the patients treated with
a brace and the patients treated
with taping (Table 3).

Discussion
Functional treatment is a widely
used and generally accepted treatment for ankle sprain. A number
of studies assessing the effectiveness of different conservative
treatments of acute ankle sprain
have been performed, but until

outcome Karlsson score was also
significantly higher in the brace
group compared to that in the
elastic bandage group at 10 days
and one month.
Kerkhoffs et al5 reviewed different functional treatment
strategies for acute lateral ankle
ligament injuries in adults in a
meta-analysis. Although it was
impossible to make definitive
conclusions about the most
effective functional treatment
because diversity of outcome
results prohibited pooling of
results, there seemed to be no
evidence that using a semi-rigid
brace is superior to taping concerning functional outcome in
the individual studies. A semirigid ankle support provided
more stability and a quicker
return to work and sport than
an elastic bandage 5. In addition,
as for the functional outcome,
objective (ROM) as well as
patient-reported functional
outcome score (Karlsson scale),
this study shows that there was
no difference functional ability
between the two groups. In addition, the pain score was similar
between the tape and semi-rigid
brace treatment at 3 months.
However, tape treatment
resulted in significantly more
complications, the majority
being skin irritations, when compared with treatment with an
elastic bandage 5,8 . In line with
these data, this study showed
that functional treatment with
a semi-rigid brace leads to significant less complications than
treatment by taping (RR 0.11;
95% CI 0.01 to 0.86). These
results match previous other
published studies 5,8,9,10,16
A number of remarks must be
made when interpreting these
observations. Although the loss
of follow-up for the primary outcome parameters was 17% at 5
weeks, incomplete data on the
secondary outcome parameters
was higher with a loss to followup for the secondary outcome
parameter of 29% at 13 weeks.
This loss to follow-up may have
introduced misclassification
bias 17. Although the lost-tofollow up was equally distributed among treatment groups and
remains below the cut-off value
of 80% for the primary outcome
parameter, this is not the case
for the secondary outcome parameter 17. Post hoc power analysis

now, little was known about
patient satisfaction in relation
to the functional outcome. The
results of this randomized controlled trial comparing semirigid ankle brace with tape treatment demonstrated improved
patient satisfaction with less
local complications in patients
treated with a semi-rigid brace,
but overall showed no improved
functional outcome.
Previously, two studies compared patient satisfaction with
treatment using brace. In total
76% of patients treated with a
brace in the study by Jongen et
al.8 were very satisfied or satisfied with brace treatment, while
in our study 95% of patients
qualified their satisfaction as
excellent or good. This higher
percentage may be due to another
design of the brace with a more
rigid lateral and medial support
in our study. Patients in the ankle
brace group in the randomized
trial from Boyce et al .16 reported
higher levels of comfort and
satisfaction, although the used
methods to evaluate satisfaction
were not specified. The functional

Table 3. Active and passive range of motion after functional treatment of acute
ankle sprain
Treatment

N)

Mean

SD

Passive ROM - week 4

tape
semi-rigid brace

39
41

12.5
12.3

8.9
11.3

P-value
0.9

Active ROM - week 4

tape
semi-rigid brace

39
41

13.7
12.8

9.0
14.1

0.7

Passive ROM - week 12

tape
semi-rigid brace

34
35

3.6
5.8

6.4
7.6

0.2

Active ROM - week 12

tape
semi-rigid brace

34
35

6.1
6.1

7.6
7.9

1.0

13

indicated that 25 patients should
be analyzed in both groups to
detect the differences in patients
satisfaction score as found in our
study. For detecting differences
in Karlsson score post hoc power
analysis indicated >100.000
patients should be included.
In addition, the costs of treatment with a semi-rigid brace are
higher than the treatment with a
tape. Diercks et al. 18 described
the effectiveness and costs in
relation to the patient satisfaction in a small study on the treatment of acute ankle sprain with
tape and treatment with a brace
and found higher patient satisfaction, but also higher costs of
the treatment with a semi-rigid
brace (€183 versus €238) Specification of the costs are illustrated
in the article by Diercks et al.
This comparison seems to be
different when tape and brace
interventions are used as a preventive measure. In a study by
Olmsted et al. found that the
costs of preventing one ankle
sprain was significantly higher
using preventive tape treatment
compared to preventive brace
treatment 19. The treatment of
an ankle sprain using tape in our
study was cheaper mainly due to
material costs than treatment
with a semi-rigid brace (total
costs: €167 (diagnostic costs 121;
working costs 27; material costs
8; overhead 11) versus €204,
(diagnostic costs 121; working
costs 22; material costs 35; overhead 26), respectively). A higher
level of comfort during treatment
of an ankle sprain therefore
comes at the expense at higher
treatment costs.

Conclusion
In summary this study shows
that treatment of acute lateral
ankle sprain with a semi-rigid
brace leads to less complications
and a higher patient satisfaction
than treatment with tape. In line
with previous studies there is no
difference regarding functional
outcome and pain. Therefore
using a semi-rigid brace should
be considered for treatment of
acute ankle sprains.
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Het effect van tape versus een semirigide brace op de behandelresultaten en patiënt
tevredenheid bij enkeldistorsies: een prospectieve, gerandomiseerde studie.
Nederlands samenvatting
Achtergrond
Functionele behandeling is een veel gebruikte
behandelmethode bij enkeldistorsies. Een
meta-analyse die de verschillende behandelopties met elkaar vergelijkt kon geen definitieve conclusie bieden met betrekking tot de
effectiviteit. Tot nu was er ook weinig bekend
over de patiënttevredenheid in relatie tot de
resultaten.

Methode
Patiënten met een acute enkeldistorsie kregen
op de SEH rust, ijs, elevatie een drukverband
voorgeschreven. Na 5-7 dagen, werden 100
patiënten met een graad II en III distorsie
gerandomiseerd in twee groepen: één groep

werd behandeld met tape (Coumans bandage)
en de andere met een semirigide enkelbrace
(AirLoc®, Bauerfeind), beide voor 4 weken.
Posttraumatische fysieke en proprioceptieve
training was gestandaardiseerd. Als primaire
uitkomst werden patiënttevredenheid en
huidproblemen geëvalueerd met behulp van
een vooraf gedefinieerde vragenlijst en een
numerieke scorelijst. De secundaire uitkomst,
de enkelfunctie, werd bepaald met de Karlsson scorelijst en range of motion.

Resultaten

significant verbeterd. De huidproblemen
waren in deze groep significant minder
vergeleken met de tape groep. ( 14,6% versus
59,1%, P<0,0001). De functionele resultaten
waren vergelijkbaar tussen de twee groepen,
zoals ook de pijnscore.

Conclusie
Behandeling van een enkeldistorsie met
een semirigide brace leidt tot een significant
hoger patiëntcomfort en –tevredenheid ten
opzichte van tape. Beide behandelmethoden
hebben goede behandelresultaten.

Het door de patiënten gerapporteerde comfort en de patiënttevredenheid gedurende de
behandeling met de semirigide brace was
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Charcot neuropathischeosteo-arthropathie
aangeduid als de Charcotvoet.
Helmie Cornelissen
Charcot-arthropathie is een belangrijke en invaliderende complicatie van onder andere diabetes mellitus. De incidentie is laag,
maar dit komt wellicht door onvoldoende herkenning van de aandoening. Het is een inflammatoir proces, wat zich vooral
manifesteert in de voet- en/of enkelgewrichten en dat in het acute stadium het beeld geeft van een rode, warme, gezwollen voet
wat kan lijden tot botdestructie.1 Later verdwijnt dit ontstekingsproces en vindt re-modellering plaats. Het eindresultaat is een
veelal ernstig misvormde voet met een verminderde functie. Hoewel de ontstaanswijze niet goed bekend is, lijkt het duidelijk
dat perifere neuropathie een belangrijke rol speelt.
Inleiding
De naam van de Franse arts Jean
Martin Charcot (1825 – 1893) is
reeds in 1868 verbonden aan de
ernstige misvorming van de voet
op basis van een neurologische
stoornis. Hij beschreef neuropathische arthropathie wat vooral
voorkwam bij mensen met een
vergevorderde syfilis. In die tijd
was de mortaliteit onder mensen
met diabetisch hoog, omdat er
nog geen insuline beschikbaar
was. Nadat in 1921 de insuline
werd uitgevonden en hierdoor
de diabetisch patiënten beter
behandeld konden worden, werd
in de jaren dertig neuropathische
arthropathie vastgesteld bij diabetisch patiënten. De aandoening kan zich ook voordoen bij
onder andere; alcoholisme, lepra,
syfilis en Charcot-Marie-Tooth.

Pathogenese
De pathogenese2 van Charcotarthropathie is waarschijnlijk multifactorieel, met een belangrijke
rol voor perifere polyneuropathie,
aangezien Charcotarthropathie
ook bij andere aandoeningen met
polyneuropathie voorkomt, zoals
bij bijvoorbeeld lepra.
Er bestaan twee belangrijke
oorzaken van diabetische polyneuropathie bij het ontstaan
van Charcot-arthropathie.
1. Door de polyneuropathie
gevoelloos geworden voet ontstaan er herhaaldelijk (micro)
traumata, hetgeen tot destructie leidt, waarbij mogelijk een
secundaire infectie optreedt.

gevoel aan. Het betreft met name
de middenvoet. De voetboog kan
afgevlakt of opgevuld zijn met
oedeem. Soms zijn botdelen op
abnormale plaatsen palpabel of
zijn de gewrichten ongewoon
mobiel. Bij neurologisch onderzoek vindt men aanwijzingen
voor polyneuropathie: Röntgenologisch ziet men in een vroeg
stadium meestal nog geen afwijkingen. In een later stadium zijn
er duidelijk radiologische afwijkingen: onder meer lokale osteoporose, fracturen, gewrichtsdislocatie of -subluxatie.
Bij de presentatie van een chronisch beeld heeft de patiënt geen
periode van roodheid of warmte
opgemerkt.

2. De autonome neuropathie leidt
tot verlies van sympathische
vasoconstrictie, waardoor
de doorbloeding toeneemt.
Hierdoor neemt de osteoclastactiviteit toe en de osteoblastactiviteit af, waardoor afname
van de botmassa (oteopenie)
ontstaat, met een verhoogd
risico op fracturen. Er is dus
sprake van hyperemische
demineralisatie of botresorptie in de vroege fase van het
Charcot-proces.

Klinische presentatie
De prevalentie van een Charcot
ligt op 1% van de diabetische
patiënten , en wordt vooral gezien
in de voet en enkel. Bij 30 % van
deze patiënten is de aandoening
dubbelzijdig en de incidentie is
bij mannen en vrouwen gelijk.
Het betreft veelal patiënten
van middelbare leeftijd met een
gemiddelde diabetesduur van
langer dan 10 jaar. Er is sprake
van een symmetrische perifere
neuropathie met tekenen van
autonome neuropathie aan de
extremiteiten.
De presentatie en het beloop van
Charcot arthropathie verschillen
sterk per patiënt. Zowel een acute
presentatie als een sluipend
beloop is mogelijk. Een (klein)
trauma kan aan het beeld zijn
voorafgegaan. Bij een acuut
optreden ontstaat in enkele
dagen of weken tijd een warme,
rode, (erythema) gezwollen voet.
Vaak is deze voet pijnloos, soms
geeft de patiënt een wat zeurend

Op de voorgrond staat een steeds
sterker misvormde voet met
afplatting, inzakking en/of verbreding van het voetskelet, de
zogenaamde ‘rocker bottom foot’.

Echt kenmerkend voor een Charcot voet is dat er een temperatuur
verschil is tussen de twee voeten
van verschillende graden en er is
een hoge arteriële bloedtoevoer
in de voet. Door de destructie die
later in het proces ontstaat is er
een ischemie van de voet en een
inactiviteitatrofie. Door de Rocker
Bottom ontstaan er drukpunten
die drukulcera veroorzaken. Als
deze ulcera aanwezig zijn moet
er gekozen moeten worden voor
ontlasten, anders zal de genezingstendens slecht zijn .
In dit stadium en ook na de acute
fase vindt toegenomen botvorming
plaats, leidend tot osteosclerose,
spontane artrodese en ankylose,
zoals die bij de gestabiliseerde
Charcot-voet kan worden aangetroffen. De mobiliteit van de
gewrichten is vaak verminderd;
sommige patiënten klagen over
instabiliteit in de enkel.

Afbeelding 1: Rocker Bottom foot, veroorzaakt door destructie van de tarsus met
luxatie aan de onderrand van het os cuboïd naar volair en ook het os cuneïforme
staat naar volair verplaatst.
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Bij een misvormde voet treden
gemakkelijk complicaties op als
overmatige eeltvorming, ulceratie
en secundaire infectie, met name
op abnormale drukplaatsen onder
de voetzool. De uiteindelijke mate
van misvorming valt niet te voorspellen.

Natuurlijk verloop
De eerste manifestaties van de
Charcot voet zijn vaak licht van
aard maar kunnen progressief
worden na een ongemerkt repetitief trauma. Vanwege de aanwezigheid van ongevoeligheid, is een
anamnese vaak lastig af te nemen.
Het verloop van Charcot arthropathie van het begin tot aan de
consolidatiefase verloopt in drie
stadia zoals beschreven door
Eichenholtz.1
Fase 1: De fragmentatie of
destructiefase.
In dit stadium gaat het gewricht
en het omgevende bot stuk. De
botfragmenten en het gewricht
worden onstabiel, en in sommige
gevallen verdwijnt het bot volledig
door absorptie. De eerste fase
geeft opvallend veel zwelling
(vaak met weinig pijn) roodheid
(erythema), en warmte. Door dit
fenomeen is het gemakkelijk te
begrijpen dat de eerste fase van
Charcot Arthropathie verward
wordt met een diepe infectie, vooral omdat er vaak geen sprake is
van een letsel of trauma. Tijdens
de bot en gewrichtsaantasting
ontwikkelen zich fracturen en
instabiliteit waardoor de gewrichten kunnen luxeren en er een
ernstige destructie ontstaat in
dat deel van de voet waar het
proces actief is.
Fase 2:De coalescentiefase.
Het acute destructieve proces vertraagt en het lichaam probeert
een genezingsproces in gang te

Tabel 1: Het natuurlijke verloop van Charcot arthropathie volgens de stadia van Eichenholtz¹

zetten. Zwelling en warmte verminderen. Als het acute proces
is verdwenen en de genezing
inzet, begint de consolidatiefase- of reconstructiefase.
Fase 3: De consolidatie of
reconstructiefase.
Dit is het genezingsproces. De
voet is al vaak door de acute fase
zo beschadigd dat er als restverschijnsel een blijvende destructie
en instabiliteit zal blijven bestaan.

Fase

Klinische beeld

Radiologie

1 De fragmentatie
fase

Erythema
Toegenomen warmte
Zwelling

Destructie van bot
Subluxatie
Dislocatie

2 De coalescentiefase

Afgenomen erythema
Afgenomen warmte
Afgenomen zwelling

Afgenomen zwelling
Samensmelting van botfragmenten
Sclerose van gewrichtsvlakken

3 De Consolidatiefase
of reconstructiefase

Verdwijnen zwelling
Rest deformiteit

Afgenomen sclerose
Re-modellering bot en gewrichten

De anatomische classificatie
volgens Brodsky
De2 meest gebruikte classificatie
bij voet en enkel chirurgie, is gemaakt op basis van de vier regio’s
in de voet waar de meeste anatomische afwijkingen voorkomen.
Type 1: Tarsometarsale
gewrichten
De Tarsometatarsale (Lisfranc)
regio is de plaats waar de Charcot
voet het vaakst gezien wordt (27%
tot 60%). De latere gevolgen
bestaan vaker uit deformiteiten
dan uit hypermobiliteit van de
voet. De deformiteiten variëren
van een subtiele subluxatie tot een
complete dislocatie en verplaatsing
van de gewrichten. Dit resulteert
in het inzakken van de longitudinale boog en ontwikkelt hierdoor
een rocker bottom deformiteit met
plantair benige uitsteeksel. Deze
worden gezien aan de mediale
zijde en in het midden van de voet.

Afbeelding 3. Brodsky classificatie
Er kunnen uitgebreide destructies en complete verplaatsingen
van deze gewrichten ontstaan,
met inzakking van het voetgewelf
waardoor een rocker bottom
deformiteit ontstaat.
Type 3A: Enkel
Charcot Arthropathie van de
enkel komt voor bij 9% van de
patienten. Hoewel minder vaak
dan bij de midden- of achtervoet,
worden er bij de Charcot van de
enkel meer complicaties gezien
door het ontstaan van gecompliceerde ulcera bij de laterale malleoli en meerdere progressieve
deformiteiten met hypermobiliteit als gevolg , wat een off load
behandeling uitsluit.

Type 2: Gewrichtslijn van
Chopart en het subtalaire
gewricht
De tweede meest voorkomende
plaats is de achtervoet bestaande
uit 30 % tot 35% van de Charcotarthropathie van de gewrichten
van de voet en enkel.
Er is sprake van een dislocatie van
de talonaviculaire, calcaneocuboid, en het subtalaire gewricht.

Afbeelding 2. Ernstige restverschijnselen met een volledige destructie
in de middenvoet. Er is sprake van een inzakking van het bovenste en
onderste spronggewricht.

Type 3B: Calcaneus
De Charcot posterior calcaneus
bestaat uit een avulsiefractuur
van de posterior tuberositas van
de calcaneus. Deze vorm van

Charcot wordt niet vaak gezien
en kan resulteren in het inzakken
van de longitudinale boog van de
voet.
Type 4: Meerdere regio’s
Sommige Charcot voeten zijn niet
naar een type te classificeren, omdat meer dan een anatomische
regio is betrokken bij het proces,
gelijktijdig of aansluitend met als
gevolg een gecompliceerde behandeling en een slechte prognose.
Meerdere gewrichten zijn dan
betrokken in één of beide voeten,
met verschillende Eichenholtz
fasen en ontwikkelingen.
Type 5: Voorvoet
Charcot Arthropathie van de
voorvoet wordt weinig gezien
in de praktijk. Vaak zijn de metatarsophalangeale gewrichten
betrokken bij ontstekingen die
veroorzaakt zijn door ulcera.

Afbeelding 4. Volledige destructie ter hoogte van het BSG met verdwenen talus en destructieve
veranderingen van het os naviculare en os calcaneus en een mediale luxatie van de voet.
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Afbeelding 5: laterale opname van een
Charcot voet

Tabel 2: Charcot arthropathie van de
voet en enkel: anatomische classificatie
volgens Brodsky1 Gewijzigd door Brodsky
met de toevoeging van type 4 en 5
Type 1

Tarsometatarsaal
(Lisfranc’s)

Type 2

Chopart’s en het
subtalaire gewricht

Type 3A
Type 3B

Enkel
Calcaneus

Type 4

Meerdere regionen
Gelijktijdig
Aansluitend

Type 5

Voorvoet

Hoe bepaal je nu of er
sprake is van een Charcot?
Acute Charcot Arthropathie kan
worden verward met reumatoïde
artritis. Het is lastig om een duidelijk onderscheid te kunnen
maken tussen een acute Charcot
Arthropathie en een infectie.
Een acute warme, erythemateuze,
gezwollen neuropatische voet zonder een geschiedenis van ulcera
is waarschijnlijk een Charcot voet.
Een infectie doet zich voor als er
een porte d’entrée aanwezig is,
in dit geval de aanwezigheid van
een ulcus, kloven of een infectie
aan een nagel. Systemische verschijnselen (koorts, leukositose)
zijn geen betrouwbaar onderscheid
tussen een Charcot en een infectie. Het afnemen van erythema
wordt waargenomen tijdens het
hoog houden van de voet, maar
een voet met cellulitis laat tijdens
het hoog leggen weer eerder erythema verschijnselen zien.
Daarnaast voelen patiënten met
een infectie zich vaak ziek terwijl
patienten met een Charcot
arthropathie zich goed voelen
met uitzondering van de gezwollen voet en eventueel pijn. De
aanwezigheid van ulcera bij acute
Charcot arthropathie maakt het
moeilijk om een infectie uit te
sluiten en maakt verder onderzoek noodzakelijk.

Röntgendiagnostiek van
de Charcotvoet
Als eerste in de beeldvormige
techniek zal ervoor een conven
tionele röntgenfoto worden gekozen. Deze geeft direct informatie
over de botstructuur, de uitlijning
en de botdichtheid. Een röntgenfoto laat fracturen en subluxaties
zien. Een laterale foto van een
charcot voet toont een ontwrichting van het tarso-metatarsale
gewricht en een verminderde
calcaneus hellingshoek (zie
afbeelding 5).

Mri

is kan er worden overgegaan naar
een afneembaar loopgips of een
diabetic walker.

Magnetic Resonance Imaging kan
in een vroeg stadium de subtiele
veranderingen inzichtelijk maken.
MRI heeft een hoge sensitiviteit
en is uitgegroeid tot de keuze om
een duidelijke indicatie te kunnen
stellen. En MRI biedt de mogelijkheid om de indicatie Charcot te
stellen voordat de deformiteiten
zichtbaar zijn op de conventionele
röntgenfoto.

Doordat de aandacht in de acute
fase vooral uitgaat naar de aangedane voet, mag er niet voorbij
gegaan worden aan de risico’s
van overbelasting van de andere
zijde. Overbelasting van de aangedane zijde kan lijden tot onnatuurlijke stressfactoren met als
gevolg wonden, fracturen en
subluxaties.

Behandeling in de acute
fase

Uiteindelijk is het radiologische
bewijs waar de genezing zichtbaar
is, beslissend om eventueel tot
aangepast schoeisel over te gaan.

Offloading in de acute fase is de
belangrijkste behandeling, om
progressie terug te brengen en
(verdere) misvorming te voor
komen.
De keuze voor een TCC (Total contact cast) is de enige goede keuze
als behandeling in deze fase.
Doel van dit gips is onder andere:
• Het verminderen van de
schuifkrachten,
• Ontlasten van het ulcus,
• Ondersteuning van het
voetgewelf
• Beschermen tegen externe
factoren
• Reductie van het oedeem

Om herhaling van ulceratie en
om latere deformiteiten te voorkomen is het belangrijk om in
overleg met de orthopedisch
schoenmaker te beslissen wat
het beste is voor de patiënt. Frequente controle is een vereiste.

Chirurgische behandeling
Als de deformiteiten dusdanig
ernstig zijn zal de chirurgische
behandeling ingezet worden om
weer een goed belastbare voet te
creëren. Chirurgische interventie
kan een amputatie besparen,
maar tijdens de voorbereiding
dient amputatie wel besproken
te worden.
Post operatief kunnen er diepe
wondinfecties optreden, instabiele nonunion van de artrodese
of mal union.

De eerste periode dient het gips
met grote regelmaat te worden
vervangen, minimaal 1 maal per
week, in verband met de zichtbare
vermindering van het oedeem.
Bij afname van de zwelling ontstaat er ruimte in het gips waardoor schuifkrachten ontstaan
en de kans op drukplekken toeneemt. Het gips moet als “een
handschoen” passen, vandaar
ook de term Total Contact Cast.

In de Sint Maartenskliniek worden regelmatig patiënten behandeld met ernstige deformiteiten,
veroorzaakt door een slecht
behandelde actieve charcot. Er
zijn 2 orthopeden die gespecialiseerd zijn in de aandoeningen
van voet en enkel, en vooral de
afwijkingen die worden veroorzaakt door een Charcot. Daarnaast is het een voorwaarde dat
er een goed team van gipsver-

De gipsperiode gaat door totdat
de zwelling volledig is verdwenen
en de temperatuur van de aangedane voet 2 graden minder is dan
de contralaterale voet. Een gipsperiode van 5 tot 6 maanden is
niet ongewoon, waarbij van onbelast naar belast wordt overgegaan.
Nadat de actieve fase vermindert
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bandmeesters, wondverpleegkundige en schoenmakers aanwezig zijn.
De chirurgische interventie
bestaat dan vooral uit het wegnemen van de misvorming in
het frontale vlak (enkel varus of
valgus) veroorzaakt door luxaties
in het talo-calcaneale gewricht.
Enkelartrodeses worden vaak
uitgevoerd, waarbij vooral gekeken wordt naar een stand van de
voet, die later goed te schoeien is.
Post operatief dient men rekening
te houden met ernstige wondproblemen. Ook hier is de noodzaak
van een multidisciplinaire samenwerking tussen orthopedisch
chirurg, gipsverbandmeester en
de wondverpleegkundige duidelijk om tot een goed eindresultaat
te komen. Deze samenwerking
bestaat uit wekelijks samen de
patiënt behandelen, de wonden
bekijken, evalueren en de interventies bespreken. De gipsperiode zal over een periode van 18
tot 36 weken worden uitgestreken. De onbelaste periode is
minimaal 12 weken of tot de
wond genezen is.
Casuïstiek:
Een vrouw van 50 jaar komt op
het spreekuur van de orthopedisch
chirurg voor een second opinion.
Ze is bekend met diabetisch en
heeft een ernstige Charcot
arthropathie beiderzijds, waarvoor in een ander ziekenhuis een
amputatie is voorgesteld.
Patiënt wil graag weten of er nog
een mogelijkheid is om de voeten
te behouden. Beide voeten laten
een ernstige destructie zien met
een Brodsky graad 4.
Aan beide voeten zijn aan de
mediale malleoli ulcera aanwezig
en ze heeft onderbeengips omdat
er zonder stabilisatie geen belasting mogelijk is.
Patiënt wordt op de wachtlijst
geplaatst voor een reconstructieve artrodese, eerst zal de rechtervoet worden geopereerd en
na genezing de linkervoet. In de
periode naar de operatie toe, zijn
de ulcera behandeld en is het gips
regelmatig vervangen. Post operatief laat een stabiele situatie
zien. Patiënt krijgt direct post
operatief een achterspalk en de
eerste controle is 6 dagen na de
operatie.

Afbeelding 9. wond 9 dagen p/o

Afbeelding 6. pre operatieve opname laat een destructie zien van de mid en achtervoet
Bij de eerste wondcontrole ziet
de wond er onrustig uit, de wond
randen zijn gemacereerd en de
huid is donker wat op een slechte
doorbloeding duidt. Alles wordt
weer verbonden met een goed
absorberend verband en de vol-

infect dat zich door de gehele
voet uitbreidt. De inzet van antibiotica en een goed wondbeleid
hebben ervoor gezorgd dat de
wonden na 4 maanden gesloten
zijn en dat de voet nu met een
goede schoen goed belastbaar is.

Conclusie
Afbeeling 7. Post operatieve opname laat
een stabiele fixatie zien

Afbeelding 10. uitbreiding infectie naar de hak

gende controle is 2 dagen later.
De wond laat veel exsudaat zien
en de hechtingen laten los. Deze
worden allemaal verwijderd en
er wordt een debridement gedaan.
Voor verder behandeling wordt
gekozen voor vacuüm therapie.
In deze periode ontstaat een diep

de acute fase uit een rode, warme
en gezwollen voet, terwijl later
de misvorming van de voet op de
voorgrond staat, met het risico
van ulceratie. Ook een sluipend
ontstaan is mogelijk. De diagnose
‘Charcot-arthropathie’ kan meestal
worden gesteld op grond van de
typische klinische verschijnselen
en röntgenologische afwijkingen.
Scintigrafisch onderzoek is soms

Hoewel3 de precieze ontstaanswijze van Charcot-arthropathie
niet bekend is, is het bestaan van
polyneuropathie een belangrijke
voorwaarde. Microtraumata
en perfusiestoornissen kunnen
uiteindelijk het klinisch beeld
veroorzaken. Dit beeld bestaat in

Afbeelding 8. wond 6 dagen p/o

nuttig om Charcot-arthropathie
te onderscheiden van infectie.
De behandeling bestaat uit langdurige immobilisatie van de voet
door het aanleggen offloading,
totdat de inflammatoire fase
voorbij is. Hierna zijn orthopedisch schoeisel en zorgvuldige
revalidatie aangewezen.

Afbeelding 11. 4 maanden p/o wonden gesloten
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Driedaagse gipsreis naar Neuwied, Duitsland.
Annetta Kroonenburg en Marco de Kort
Tijdens de diploma-uitreiking van onze groep (LOG 2010) hebben we een uitnodiging ontvangen van Lohmann en Rauscher, om
een bezoek te brengen aan de fabriek in Neuwied in Duitsland. Het bezoek stond gepland op 10, 11, en 12 oktober 2012. De groep
bestond uit 18 onlangs afgestudeerde gipsverbandmeesters. Ook waren er 5 gipsverbandmeesters mee die werkzaam zijn in
verschillende ziekenhuizen in Nederland. Zij hebben gedurende 2 dagen diverse workshops en presentaties gegeven. Louis, Theo
en Mindel zorgden voor een vlekkeloos verlopende organisatie.
Via diverse opstapplaatsen in Nederland verzamelde de groep zich en bracht de bus ons
naar Neuwied in Duitsland. We verbleven
deze 3 dagen in het Food hotel in Neuwied.
Een modern hotel met een geheel eigentijdse
inrichting. In het hotel was er voor ons allemaal een eigen kamer gereserveerd. Na aankomst woensdag in het hotel kregen we ’s avonds
een warm en koud buffet aangeboden en maakten we kennis met mevrouw Dr Kerstin Reich,
manager bij Lohmann en Rauscher Duitsland.
Tijdens het eten werden er onderling ervaringen
uitgewisseld over het werken in de praktijk als
onlangs gediplomeerde gipsverbandmeester.
Na een vroeg ontbijt verzamelde de groep zich
de volgende ochtend bij de bus. De groep werd
in tweeën gesplitst waarna er halverwege werd
gewisseld. Iedere groep kreeg daardoor hetzelfde
programma aangeboden. Ooit wel eens naar
“how its made” gekeken op Discovery Channel?
Het fabrieksbezoek was een live uitvoering
van dit programma, alleen nu op gips- en
wondverbandgebied.

Gipsproces
Bij de fabriek werden we opgevangen door
Kerstin en een medewerker van de fabriek die
de rondleiding verzorgde. Er werd iets verteld
over de historie van het ontstaan van de firma
Lohmann en Rauscher. De fabriek ligt aan de
Rijn; logistiek een prima plaats. Er ligt ook
een spoorrail langs het fabrieksterrein.
Hierdoor konden en kunnen grondstoffen
en producten worden getransporteerd. Nadat
we allemaal een papieren jas, slofjes en een
mutsje hadden aangetrokken mochten we de
fabriek in. Allereerst werd ons getoond hoe
het Cellacast-product tot stand komt. Het
polyesterverband wordt met behulp van een
camera gecontroleerd op fouten voordat het
wordt geïmpregneerd met een poly-urethaan.
Hoewel het productieproces voor een groot
deel is geautomatiseerd viel het ons op dat er
ondanks dat toch nog veel handwerk wordt
verricht. Het hele proces - vanaf de rol totdat
het Cellacast in de verpakking zit - werd ons
getoond en uitgelegd. Vervolgens gingen we
naar de fabriek waar het mineraalgips wordt
gemaakt. De grondstof wordt gewonnen in
Italië en in Duitsland. De droge grondstof
wordt gemengd tot een vloeibare stof en op
een rol gaas van katoen geïmpregneerd. Vervolgens gaat het in een 20 meter lange droogkast met een temperatuur van 800 Celsius.
De droge rollen gips worden vervolgens in

diverse maten gesneden, om daarna verpakt
te worden als rol of als longuette. Ook in deze
fabriek worden veel handelingen nog met de
hand verricht.

Verbandproducten
Als laatste namen we nog een kijkje in de
fabriek, waar de verschillende soorten verbandmiddelen worden gemaakt. We zagen
hoe - met behulp van machines - onder
andere een lijmlaag op kleefpleister werd
aangebracht, rollen pleisters van de band
afkwamen, enzovoort. Louis vertelde ons
dat Lohmann en Rauscher de grootste werkgever is van Neuwied.
Door de bezichtiging van de fabriek kregen
wij als groep inzicht in hoe het productieproces verloopt en kijken we er nu toch met
andere ogen naar, wanneer we een rol mineraal gips of Cellacast gebruiken. Aan het eind
van de tweede dag had Kerstin een verassing
voor ons in petto. Goede kennissen van haar
verzorgden de avondmaaltijd in een sfeervol
omgebouwde schuur die als eetlocatie diende.
Het vlees in dit gerecht konden we in de late
avonduren nog aanschouwen in het naastgelegen bos. De eigenaar nam ons na het eten
(in groepjes) mee om wilde zwijnen te spotten.
Een gezellig einde na een volle maar leerzame
tweede dag.

van softcast in bredere zin (voor meerdere
indicaties). De Mabal schoen werd besproken
en toegelicht. Er werd uitgebreid verteld wat
de aandachtspunten zijn wanneer deze applicatie bij een patiënt wordt aangelegd. Ook 2
onlangs afgestudeerde gipsverbandmeesters
gaven een presentatie. Vivian vertelde iets
over nieuwe inzichten met betrekking tot het
behandelen van distale radius fracturen. Ria
gaf een presentatie over het gebruik van faxiparine bij de behandeling van fracturen van
het onderbeen. In een statig gebouw in Rengsdorf werden de presentaties en de diverse workshops gegeven. We konden kennis maken met
de materialen die Lohmann en Rauscher ons
ter beschikking stelde. Als onlangs gediplomeerde
gipsverbandmeesters konden we onze vaardigheden uitbreiden door bij elkaar een Mabal
schoen aan te leggen. Wat zijn de aandachtspunten/kritische factoren die je tijdens het
aanleggen van deze applicatie in de gaten moet
houden. Het voelde weer even alsof we in de
opleiding zaten. Na de lunch en evaluatie zat
deze gipsreis er helaas weer op.

Weefmachine voor verbandmiddelen (begin 19e eeuw)

Gipsbehandelingen
Gedurende de 2 dagen verzorgden 5 ervaren
gipsverbandmeesters de diverse presentaties
en workshops. De verschillende presentaties
werden ondersteund met Powerpoint. Één
van de presentaties ging over de behandeling
van metacarpale fracturen. De noodzaak tot
anatomische repositie werd hier ter discussie
gesteld. We kregen uitleg over het aanleggen
van een applicatie waarbij flexie van het DIP-,
PIP- en IP-gewricht mogelijk zijn gedurende
de gipsperiode. De patiënt krijgt met deze voorziening, volgens de uitleg van de desbetreffende
gipsverbandmeester, wel voldoende bescherming van de metacarpale fractuur. Er was een
presentatie over afneembare 4-punts korsetten
voor behandeling van scoliose en het gebruik
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Vanaf deze plaats willen wij, (LOG 2010)
Theo, Louis, Mindel, Kirstin en de gipsverbandmeesters die de verschillende presentaties verzorgden heel hartelijk bedanken voor
deze leerzame en uitstekende verzorgde gipsreis. Het was TOP!
Marco de Kort,
gipsverbandmeester
Twee Steden ziekenhuis Tilburg
Annetta Kroonenburg,
gipsverbandmeester
Zaans Medisch Centrum Zaandam

Van de voorzitter
We zitten slechts enkele weken in
2013 en ook dit jaar blijkt Nederland nog niet helemaal gezond.
De derde dip is door het CBS
berekend en de gezondheidszorg
staat ook dit jaar voor ingrijpende
bezuinigingen en menig instelling
voor grondige reorganisaties. De
huidige zorg moet efficiënter en
effectiever. Met andere woorden:
goedkoper, sneller, beter op de
zorgvraag afgestemd en liefst ook
met een aantoonbare verbetering
van de kwaliteit. Als ik het zo opschrijf lijkt dit een bijna onmogelijk eisen pakket. Nu ben ik van
nature een optimist en niet sceptisch over de haalbaarheid van
deze eisen. Al was het alleen maar
omdat de geschiedenis ons leert
dat het juist in tijden van schaarste
en crisis is dat de mens zijn flexibiliteit en vindingrijkheid toont.
Bovendien is een crisis een uitgelezen moment om te veranderen.
Onder druk wordt alles vloeibaar.
Alles is in beweging en niets is
meer zeker. Dat biedt ook kansen
aan hen die willen veranderen.

om in tijden van onzekerheid tot
verandering over te gaan, want
reflexmatig zoeken we houvast
aan bekende patronen. Aan oude
zekerheden. Maar die worden
juist afgebroken. Ik zou u allen
dan ook willen aanmoedigen
juist nu uit uw comfortzone te
durven stappen en uw vindingrijkheid te tonen. Beschouw de
huidige crisis en reorganisatie
niet alleen maar als iets negatiefs, maar ook als het uitgelezen
moment om de zorg voor uw
patiënt te optimaliseren en daarmee voor de toekomst veilig te
stellen. Daardoor profileert u
niet alleen uzelf, maar ook uw
beroep. U toont daarmee de
waarde die het gipsverbandmeesterschap kan betekenen
voor de patiënt en de organisatie.
Al enkele collega’s uit verschillende ziekenhuizen hebben de
afgelopen jaren verbeterprojecten gestart en soms zelfs al afgerond. U hoeft echt het wiel niet
zelf uit te vinden. Dus zoek die
best-practise projecten uit die u

En in de gezondheidszorg krijg
je die kans niet vaak. Van nature
neigt de zorg naar conservatisme.
Daar is niets mis mee, want het
zorgt voor stabiliteit en rust.
Verandering in de zorg is geen
eenvoudige opgave. Door verdere
specialisatie wordt iedere patiënt
door verschillende disciplines
gezien en behandeld. Mede daardoor houdt verandering in dat
alle disciplines mee moeten
bewegen. En dat kan, zeker in
een tijd van overvloed, een lastige hobbel zijn. De noodzaak
tot verandering is dan niet altijd
voor iedereen gelijk. Nu wel.
U en ik hebben een bijzonder
specialisme waar veel verschillende disciplines graag gebruik
van maken. Het maakt dat u bij
een aantal patiëntencategorieën
de spin in het web bent. U kunt in
die rol niet alleen de patiënt, maar
zeker uzelf een groot plezier doen
door juist in deze periode de uitdaging tot verandering aan te gaan.
Het klinkt wellicht paradoxaal

in uw eigen instelling goed kunt
gebruiken. Veranderingen die op
korte termijn eenvoudig te implementeren zijn. Ik ben dan ook een
groot voorstander van het delen
van kennis en ervaringen. Laten
we er samen voor zorgen dat ons
beroep sterker uit deze crisis stapt.
Want delen betekent vermenigvuldigen. Uw patiënten en uzelf
zullen daar, ook in de “vette” jaren
erna, nog lang van profiteren.
Ik heb namelijk de stellige overtuiging dat we af en toe een goede
crisis nodig hebben om niet alleen
onze zorg, maar ook onszelf opnieuw uit te vinden.
Mijn motto: blijf niet hangen,
maar wapper!
Joris Ruhe
Voorzitter

Verenigingsnieuws

Aankondiging cursus aandoeningen aan de voet en de enkel, wat dan?
Letsels en afwijkingen aan de
voeten komen steeds vaker voor.
De toename van onder andere
Diabetisch Mellitus zorgt ervoor dat
er steeds vaker patiënten gezien
worden met ernstige afwijkingen
aan de voet en enkel.
De gipsverbandmeester raakt hierdoor
ook vaker betrokken bij het multidisci
plinair behandelen en vormt een steeds
belangrijkere schakel binnen deze benadering. De vraag naar een opleiding rondom dit terrein neemt daarom ook sterk toe.
De cursus behandeling van voet/enkel
problematiek is een uitgebreide cursus
waarin de deelnemer kennis en vaardigheden opdoet. Er is veel aandacht voor
de meest recente kennis en nieuwe technieken rondom de aandoeningen van
voet en enkel.

• Anatomie, fysiologie en biomechanica
van de voet van de voet
• Onderzoek van de voet
• Röntgendiagnostiek
• Pathofysiologie en therapie van letsels
aan voet en enkel. Degeneratieve aandoeningen van de voet en enkel. Voetafwijkingen ten gevolge van neurologische problemen.
• De diabetische voet, Charcot.
• De reumatische voet.
• Wondgenezing
• Chirurgie van de voet
• Nabehandeling van de voet, schoeisel,
wat en wanneer.

Bestemd voor:
Gipsverbandmeesters, die zich verder
willen verdiepen en bekwamen in de
specifieke behandeling van aandoeningen aan voet en enkel.

Data
Zaterdag 2 oktober en
zaterdag 5 november

Locatie
Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Kwaliteitsregister
De opleiding bestaat uit 3-4 modules
verdeeld over 2 dagen die eventueel apart
van elkaar gevolgd kunnen worden. Het
doel is kennis opdoen van:

Accreditatie wordt aangevraagd bij de
VGN.

Duur
2 dagen
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Na deze cursus zal de deelnemer:
• Gedetailleerd inzicht hebben in de
anatomie en fysiologie van de voet en
enkel.
• Inzicht hebben in de radiodiagnostiek.
• Inzicht hebben in de pathofysiologie
van de voet en enkel, kennis hebben
van de pathofysiologie bij degeneratieve, traumatische aandoeningen en
neuromusculaire aandoeningen.
• Kennis hebben van de fasen van wond
genezing en het fysiologisch herstel
• Een gedetailleerd inzicht hebben in
de indicaties voor de verschillende
operatietechnieken en de uitvoering
hiervan.De indicaties kunnen benoemen wanneer er aangepast schoeisel
wordt voorgeschreven en de keuze van
het soort voorziening kan benoemen.

Docenten
De docenten bestaan uit ervaren ortho
pedisch chirurgen ,radiologen , wond
verpleegkundige, schoenmaker en podo
therapeuten uit gerenommeerde centra.

Verband

in
dit

Uitnodiging
Op zaterdag 27 april 2013 zal de voorjaarsvergadering van de
VGN worden georganiseerd in het LUMC te leiden.

In dit Verband
J. van Oene
Bas Paauwestraat 116
3077 MP Rotterdam

Het thema van de dag is:
Innovaties in de zorg. Ik wil
iedereen van harte uitnodigen
om deel te nemen aan deze
dag en weer mee praten en te
denken over ontwikkelingen
binnen het vakgebied.
Helmie Cornelissen

Indeling van de dag:
9.30 ~ 10.00
10.00 ~ 12.00
12.00 ~ 13.30
13.30 ~ 16.30
		

Inschrijven en ontvangst
Algemene Ledenvergadering
Uitgebreide lunch
Middagprogramma

Dit is een typisch beeld voor myositis ossificans traumatica. Dit is de meest voorkomende vorm van myositis ossificans,
ongeveer 65%. Hierbij vormt zich botweefsel in het spierhaematoom dat is ontstaan na een trap tegen het bovenbeen. De
bloeding wordt na het trauma niet geheel geresorbeerd. Om nog onbekende oorzaak ontstaat er botvorming in de spier.
Klachten kunnen bestaan uit pijn en functiebeperking. De botvorming kan uit zichzelf verdwijnen. Als dat niet gebeurt
en de patiënt klachten heeft kan het behandeld worden met ESWT. Eventueel wordt operatief behandeld.

Wat zou u doen?
Een 54 jarige man verstapt zich in een kuiltje tijdens een
wandeling in het bos. Hij heeft gelijk heftige pijn en kan er
niet meer op staan. De enkel wordt gelijk dik. De volgende
foto’s worden gemaakt.
Wat ziet u en wat zou u doen?
Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband:
haandrikmanredactie@upcmail.nl
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a.u.b.

plakken

Wat is gedaan?

postzegel

Deze wordt mogelijk gemaakt door: Medi, Lohmann & Rausher,
BSN, 3M Health Care, Endamed, Genimedical, Donjoy, van
Straten Medical, Lomed, Thuasne en Mocassys-Invent

