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UITNODIGING KLOMPVOETJESDEBAT - 17 JUNI 2013
Met: Nieuwe Richtlijn Klompvoetjes, Arnold Besselaar, Wilna Wind en Pia Dijkstra
De Nederlandse Vereniging Klompvoetjes nodigt u van harte uit voor het Klompvoetjesdebat 2013.
Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 juni, van 14.00 tot 17.30 uur in Den Haag.
(Informatie over de locatie volgt volgende week. Zie ook email en telefoonnummer)
Belangrijk onderdeel van het programma is de nieuwe Richtlijn Klompvoetjes, momenteel in commentaarfase.
De richtlijn is ontwikkeld door de beroepsgroep (kinderorthopeden) en patiëntenvereniging (NVK),
mogelijk gemaakt door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en begeleid door de Orde van Medisch Specialisten.

Programma
14.00-14.30 Ontvangst
14.30-16.30 Inleidingen en debat
16.30-17.30 Borrel
Arnold Besselaar, orthopedisch chirurg
in het Caharina Ziekenhuis Eindhoven
en voorzitter van de commissie Richtlijn
Klompvoetjes, zal een toelichting geven
op de richtlijn.

Genodigden

Wilna Wind, directeur van de Nederlandse
Patiënten en Consumenten Federatie, zal
een inleiding verzorgen over de samenwerking tussen professionals en patiëntenverenigingen en het belang hiervan voor
het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Als deze uitnodiging ook interessant is voor
uw collega (in opleiding), voelt u zich dan
vrij deze mail door te sturen.

Deelnemers aan het debat leveren hopelijk
een positieve bijdrage aan de dialoog.
We hopen dat u uw ideeën en vragen wilt
delen, zodat het een inspirerende en leerzame middag wordt voor iedereen.
Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66,
zal het Klompvoetjesdebat 2013 leiden.

Kinderorthopeden, gipsverbandmeesters,
instrumentmakers en kinderfysiotherapeuten. Tevens vertegenwoordigers van
hun beroepsverenigingen.

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk maandag 10 juni
aanmelden door een e-mail te sturen naar
secretariaat@klompvoet.nl
Vermeld hierin svp uw naam, functie,
organisatie en telefoonnummer.
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging
vragen hebben dan kunt u mailen naar
secretariaat@klompvoet.nl of
bellen met 06 44 73 62 92.
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Wij verheugen ons erop u te ontmoeten
op 17 juni en hopen op een grote opkomst!
Hartelijke groet en tot ziens,

Sacha Margés en Robert Boekestijn
bestuur Nederlandse Vereniging
Klompvoetjes
www.klompvoet.nl

Van de redactie
Met mijn hoofd nog bij de ALV kruip ik weer
achter de laptop om voor u de volgende uitgave aan te kondigen. De altijd goed georganiseerde ALV is een prettige bijeenkomst van
collega’s om belangrijke zaken met elkaar te
bespreken. Als een goed geoliede machine
volgen de onderwerpen elkaar naadloos op,
evenals het middagprogramma met hun
sprekers, die hun vrije tijd opofferen om
hun onderwerp bespreekbaar te maken.
Als niet- organisator van de ALV heb je vaak
geen benul van hoeveel tijd en energie gaat
zitten in het in elkaar zetten van
zo’n grootse dag. De mensen die
daar verantwoordelijk voor zijn verdienen hiervoor waardering en lof.
Bij deze wil ik, namens de redactie,
mijn complimenten geven aan de
organisatoren! En ik wil mijn petje
afnemen voor een persoon als Cor
Feijten. Respect voor zijn prestaties.
(Ik denk dat ik na tien jaar zittend op de
redactiestoel er wel vanaf geschopt wordt.
Hopelijk zijn er dan genoeg opvolgers.) Feit is
dat de ALV de groep gipsverbandmeesters in
beweging zet. Niet alleen de goede opkomst
getuigt hiervan, maar ook de aanmeldingen
bij de commissies.
De collega’s die zich op de ALV aangemeld
hebben voor de redactie wil ik hartelijk bedanken. Maar, er is nog steeds plek in één van de
commissies. Bijkomend voordeel is dat het
ook accreditatiepunten oplevert, zowel het
schrijven van een artikel als zitting nemen
in een commissie.
Ik wil hierbij nog even de aandacht vestigen
op de plaats die onze financiële man, Jan
van Oene, maakt in de redactiecommissie.
Jan heeft aangegeven het stokje een keer te
willen overdragen. Hij heeft vele jaren de
contacten onderhouden met de commercie.
Steeds meer mist hij de binding vanaf de
werkvloer. Besloten is dat hij alleen de financiële administratie van het blad nog verzorgt.
Afspraken maken met de adverteerders wordt
overgenomen door Helmie, die veelvuldig
contact heeft met de industrie.
Voor de gipsverbandmeesters en andere aangeslotenen, die niet lijfelijk aanwezig konden
zijn op deze dag, kunt u het ALV-verslag in
deze uitgave terugvinden. De vaak terugkerende discussies over bepaalde onderwerpen
brengen veel beroering in gipsend Nederland.
Ook voor de redactie geeft deze dag weer stof
tot nadenken.

De auteurs die voor deze uitgave hebben
gezorgd wil ik hier hartelijk bedanken voor
hun inzet. Helmie Cornelissen speelt hierin
een dubbele rol als bestuurslid met ledenactiviteiten onder haar hoede. Ze heeft een
boeiend en actueel onderwerp beschreven,
namelijk gezondheidzorg en recht.
Wie nog meer een dubbele rol speelt is
Douwe, onze eigen redacteur die ook tijd
ziet vrij te maken om te schrijven over een
zeer nuttig dynamische onderbeenspalk.

Hoe zet de ALV ú
in beweging?
Wie nog meer de onderste extremiteit belicht
is fysiotherapeut Marijn van Dalen. Hoewel de
spitsvoet iets is wat je wilt voorkomen is het
niet onbelangrijk om er zoveel mogelijk van
te weten.
Verder hebben we nog een leuk artikel over
Terry Thomas, geschreven door Mark van
den Brink.
Vanaf deze uitgave is de verschijningstabel
een vast onderdeel van het blad zodat u, en
vele met u, kunnen zien wanneer de volgende
uitgave verschijnt en wanneer de copij bij de
redactie binnen moet zijn.
Verder mogen de vaste rubrieken niet
ontbreken zoals een positief woord van onze
voorzitter Joris Ruhe in Verenigingsnieuws
en Wat is gedaan, Wat zou u doen van Douwe
Haandrikman.
Tot slot kunnen we u verheugd mededelen dat 2
mensen zich aangemeld hebben als lid voor de
redactiecommissie. Dit zijn Barbera Roberti uit
het OLVG en Martin Leenders van Immotech.
Verder denken nog een paar mensen na of ze
contactpersoon willen zijn voor de redactie.
Ik wens u, namens de redactie, veel leesplezier
en tot ziens in de commissie of bij een volgend
evenement!
Miranda Philips
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Gezondheidszorg
en Recht
Helmie Cornelissen
In het eerste deel van de vorige eeuw voltrok de medische beroepsuitoefening zich op aanmerkelijke afstand van het juridisch
domein². Er waren wel regels waaraan diegene die zich bezig hielden met de medische beroepsuitoefening zich diende te houden,
maar die regels werden niet als knellend ervaren. Daarin is verandering gekomen. Het medicaliseren van de strijd tegen het
menselijk tekort en de juridisering van menselijke verhoudingen, zorgen ervoor dat de medische beroepsuitoefening steeds meer
verweven raakt met het juridisch domein. In veel specialistische beroepen, waaronder ook het beroep van gipsverbandmeester,
ontstaat een indekcultuur, wat laat zien dat er een duidelijke behoefte is naar een grensafbakening in de gezondheidszorg.
De laatste decennia zijn ontwikkelingen in de
gezondheidszorg en de beroepsuitoefening
steeds meer onder invloed van beleid en recht
komen te staan. Met betrekking tot de beroepsuitoefening en andere aspecten van de gezondheidszorg zijn tal van wetten tot stand gekomen
en rechtelijke uitspraken gedaan. De kwaliteit
van de hulpverlening heeft de publieke aandacht
getrokken en werd dan ook onderwerp van overheidsbemoeienis. Het beleid van overheid en
instellingen in de gezondheidszorg ging sterker doorwerken in de beroepsuitoefening en
de invloed van de zorgverzekeraars is toegenomen, zeker sinds de introductie van de
marktwerking.
Als gevolg van de toegenomen betekenis van
het gezondheidsrecht heeft het zich als afzonderlijke discipline ontwikkeld.¹ Door deze
ontwikkeling wordt er van beroepsbeoefenaren in de zorg verwacht dat zij vertrouwd zijn
en enige kennis hebben van gezondheidsrecht.
Deze kennis kan als volgt worden omschreven:
• Onderkennen van de grenzen van de eigen
juridische kennis, en het handelen hierin.
• Kennis van: voor de beroepsuitoefening
belangrijke onderwerpen uit het gezondheidsrecht.
Deze kennis zou in de opleiding van alle beroepsbeoefenaren moeten worden gedoceerd.
Ondanks dat de invloed van het recht in de
gezondheidszorg groter is geworden blijft het
recht op de eigen waarde van de beroepsprofessionaliteit erkend.¹ Deze professionaliteit
berust op beroepsdeskundige achtergrond,
de methoden en het denksysteem van het vak,
en in dat opzicht is de hulpverlening in belangrijke mate autonoom.
Door de onzekere positie van de beroepsbeoefenaar, is er een enorme neiging naar
standaardisering van het professioneel handelen, terwijl er ruimte is voor meer dan één
benaderingswijze. Standaardisering kan de
vrijheid van de beroepsbeoefenaar beperken.

Protocollen, richtlijnen en standaarden zijn
van belang, maar zij moeten niet als rigide
regel worden toegepast. Naast de neiging tot
standaardisering is er een ‘indekcultuur’ ontstaan, die juist het ontwikkelen van kansen
en mogelijkheden in de weg staat. De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is primair
zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. Het
is zijn inhoudelijke deskundigheid die hem tot
dat handelen legitimeert mits er aan de rechten
van de patiënt is voldaan.
De verantwoordelijkheid is in algemene zin
neergelegd in art. 7:453 B.W. dat bepaalt dat
de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de
zorg van een goed hulpverlener in acht moet
nemen en moet handelen conform de geldende
professionele standaard.

Beroepscodes en gedragsregels
Beroepscodes zijn een vorm van zelfregulering.
Het zijn beroepsorganisaties die de regels en
codes opstellen, ervan uitgaande dat leden
zich hier aan confirmeren en dit uitdragen.
Het zijn middelen om een beroepsgroep identiteit te verschaffen en om voor de beroepsgroep een zekere autonomie te verwerven.
De handhavingsmogelijkheden van beroepscodes zijn echter beperkt, omdat naleving
bijna niet te controleren is en de medewerking
van de beroepsbeoefenaar niet kan worden
afgedwongen. Interne beroepsregels kunnen
feitelijk externe werking krijgen. Ze kunnen
doorwerken in bijvoorbeeld klachtprocedures. Er wordt dan gekeken naar de codes en
anderen onderlinge afspraken om vast te
stellen wat bij de betreffende beroepsgroep
gebruikelijk is. Het is dan ook belangrijk dat
beroepsvereniging codes, richtlijnen en
afspraken maken die concreet, helder, haalbaar en relevant zijn.

Professionele standaard
Beroepsbeoefenaren beweren dat ze werken
volgens de professionele standaard. Wat houdt
deze nu in? De professionele standaard omvat
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enerzijds de medisch- wetenschappelijke
inzichten, EBM (Evidence Based Medicin) en
de ervaring die de beroepsgroep met medische
handelingen heeft opgedaan en anderzijds de
rechten van de patiënt en andere regelingen
die op de hulpverlening van toepassing zijn.
De professionele standaard wordt dus bepaald
door normen die uit verschillenden bronnen
afkomstig zijn. Als eerste vloeien ze voort uit
medisch- wetenschappelijke inzichten en de
ervaring die de beroepsgroep heeft opgedaan
met deze behandelingen. Ten tweede vloeien
normen voor het medisch handelen voort uit
de rechten van de patiënt, hierbij is het dus
niet de beroepsgroep die de regels vaststelt.
Een professioneel standaard vereist de plicht
zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de eigen professie. De beroepsbeoefenaar dient aantoonbaar bekwaam te zijn,
en bij conflicten zich op dat punt te kunnen
verantwoorden. Dat betekent, naast het volgen
van de nodige bijscholing ook het bijhouden
van relevante literatuur. Van de professional
wordt verwacht dat hij ingeschreven staat in
het kwaliteitsregister van de beroepsgroep.

Richtlijnen, standaarden en
protocollen
Voor een goede beroepsuitoefening zijn richtlijnen van groot belang. In plaats van richtlijnen wordt er ook wel gesproken van standaarden en protocollen. Men is geneigd om hier een
betekenisverschil aan toe te kennen, maar de
naamgeving is niet beslissend voor juridische
consequenties die aan het document zijn
verbonden.
• Een richtlijn kan worden omschreven als
enigerlei handelsinstructie voor zorgvuldig
professioneel handelen in de zorg.
• Richtlijnen zijn gericht op professionals en
structureren het behandelproces en helpen
om zorgvuldig te handelen en dragen bij
aan het leveren van verantwoorde zorg.
• Richtlijnen zijn een uitdrukking van de
professionele standaard. Ze kunnen dan
ook als zodanig door de rechter worden
gehanteerd in tucht-, straf en civielrecht.

De plicht van dossiervorming
Volgens Art.454 lid 1 WGBO is de hulpverlener
verplicht een dossier bij te houden met betrekking tot de behandeling van een patiënt. Het
is vanzelfsprekend dat artsen alle informatie,
die noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling, vastleggen in het dossier. Bij andere beroepsgroepen is het niet altijd vanzelfsprekend,
en bevindingen en aanpassingen van een behandeling worden dan ook niet altijd gedocumenteerd.
Het doel van de dossiervorming is het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van
de behandeling. Als zodanig gaat het dan ook
om een professionele verplichting die onlosmakelijk is verbonden met goed hulpverlenerschap.
Het is een aanbeveling voor de gipsverbandmeesters om, naast registratie van verrichtingen, ook de bevindingen van deze verrichting
vast te leggen. Het recente verleden heeft namelijk laten zien dat een zorgvuldige dossiervoering van groot belang is uit bewijsrechtelijk
oogpunt.

Het klachtrecht
Het klachtrecht in de gezondheidszorg is één
van de basisrechten van patiënten. Patiënten
die een klacht hebben over de behandeling(en)
kunnen verschillende wegen bewandelen om
hun klacht te uiten. Nederland kent diverse
vormen van klachtbehandeling die te onderscheiden zijn in twee procedures; informeel
en formeel.

Bij een informele procedure zijn er twee
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is
een procedure op persoonlijk niveau, waarin
klager en aangeklaagde in een gesprek met
elkaar het geschil oplossen. Bepalend zijn
communicatie, interactie en onderhandeling
tussen de klager en aangeklaagde. Als dit
lukt, is dit de meest wenselijke situatie om
een klacht af te handelen. Door het geschil
op dit niveau op te lossen, wordt de relatie
tussen patiënt en hulverlener sneller hersteld.
Een tweede mogelijkheid is dat het geschil
wordt opgelost door middel van bemiddeling
of mediation. Dit houdt in dat een bemiddelaar of mediator de betrokken partijen die
een geschil met elkaar hebben in gesprek
brengt, om zo gezamenlijk tot een oplossing
te komen.
De tweede mogelijkheid bestaat uit klachtopvang door een derde. Een patiënt met
klachten kan de behoefte hebben aan ondersteuning bij het doen van een klacht. Ondersteuning wordt vooral van belang bij situaties
waarin een patiënt in een afhankelijke positie
verkeerd of extra kwetsbaar is. In de meeste
ziekenhuizen is daarvoor iemand aangesteld,
vaak een klachtenfunctionaris. Zij geven ondersteuning bij klachten of andere vormen van
hulp die belangrijk kan zijn bij patiënten met
klachten.
Bij een formele procedure kan een patiënt
met een klacht deze voorleggen aan een
instantie die een formele procedure hanteert.

Informeel		
A
Persoonlijke klachtbehandeling
(Tussen klager en aangeklaagde)
		

Formeel

A
Interne klachtbehandeling
(Behandeling door een interne
klachtencommissie)

Binnen de gezondheidszorg bestaat de eerste
mogelijkheid uit het voorleggen van de klacht
aan een klachtencommissie die valt onder de
Wkcz ( Wet klachtrecht cliënten zorgsector).
Ieder ziekenhuis hoort een klachtencommissie te hebben die de klachtafwikkeling op een
onafhankelijke wijze uitvoerd.
De tweede mogelijkheid is om de klacht voor
te leggen aan een regionaal tuchtcollege voor
de gezondheidszorg. Krachtens de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (hierna:
Wet BIG) kan een tuchtprocedure worden
gestart. Het tuchtrecht is van toepassing op
personen die staan ingeschreven in het BIG
register. Op grond van artikel 3 Wet Big zijn
dit; artsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en
verpleegkundigen.
Het tuchtcollege toetst of een beroepsbeoefenaar heeft gehandeld volgens de tuchtnormen.
De eerste tuchtnorm verplicht beroepsbeoefenaren zorgvuldig te handelen ten opzichte
van de patiënt en/of zijn naasten. De tweede
tuchtnorm heeft betrekking op het handelen
in algemeen belang van de individuele gezondheidszorg.
De discussie over de reikwijdte en de uitdijing
van aansprakelijkheid zal zich de komende
jaren onverminderd voort zetten. Voor ons als
beroepsbeoefenaars moet dit geen doembeeld
worden. De wet beschrijft duidelijk criteria
waaraan een goede hulpverlener zich dient te
houden:
• Inhoudelijke deskundigheid op peil houden.
• Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
binnen de eigen professie.
• Aantoonbaar bekwaam zijn.
• Duidelijke dossiervorming.

Literatuur
1. Leenen, H.J.J . ,Handboek gezondheidsrecht

B
Bemiddeling en ondersteuning bij de
klacht door derden: klachtopvang.

B
Externe klachtbehandeling
(Tuchtrecht, civiel recht, strafrecht)

Bohn Stafleu Van Loghum 2009
2. Engberts, D.P., Kalkman- Boogerds, L.E.,
Gezondheidsrecht
Bohn Stafleu Van Loghum 2008
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De spitsvoet:
Een korte recapitulatie
Marijn van Dalen
Een spitsvoet (afbeelding 1) is een afwijking aan de stand van de voet waarbij deze in plantairflexie staat of wordt gehouden. Het
lopen wordt gedaan op de tenen waarbij de hak de grond niet raakt. De klinische term hiervoor is ‘pes equinus’, letterlijk vertaald
‘voet van een paard’. Hieronder volgt een duidelijke uitleg en behandeling van deze bijzondere voet.
Twee typen spitsvoeten
Er is een onderverdeling te maken
in de habituele spitsvoet en de gefixeerde spitsvoet. De habituele
spitsvoet wordt met name gezien
in de kinderfysiotherapie: De idiopathische tenenloper. Hierbij
wordt gelopen op de tenen zonder
dat hiervoor een onderliggende
afwijking in botten, gewrichten,
spieren, pezen of neurologie aan
te wijzen is. In principe betreft
het hier een reversibele standsafwijking. Bij dit type spitsvoet is
geen consensus bereikt ten aanzien van de beste behandelmethode. Het is zelfs discutabel of
fysiotherapeutische behandeling
zinvol is. In de reguliere fysiotherapie heeft men met name te
maken met de gefixeerde spitsvoet. Hier zal de focus op liggen
in dit artikel. De gefixeerde spitsvoet vindt zijn primaire oorzaak
in een verkorting van de achillespees. Dorsaalflexie is hierdoor
dan ook onmogelijk. Deze verkorting kan worden veroorzaakt
door een spasme van de kuit
musculatuur of gevolg zijn van
fysiologische adaptatie na langdurige immobilisatie. Deze eerstgenoemde oorzaak, de spastische
spitsvoet, vindt zijn oorzaak in
de neurologische aandoeningen,
waarbij door de continue hoge

spiertonus van de kuitmusculatuur het niet meer mogelijk is om
de voet in dorsaalflexie te brengen.
De andere belangrijke oorzaak
voor de gefixeerde spitsvoet is
langdurige immobilisatie.
Meestal wordt deze veroorzaakt
doordat een patiënt lange tijd
bedlegerig is. De voet wordt dan
langdurig in de zelfde houding
gehouden, waardoor fysiologische
adaptatie plaats vindt. Dit proces
is hieronder nader beschreven.

spierbuik en uit pezen. De spierbuik is opgebouwd uit spierbundels. Een spierbundel bestaat
weer uit een aantal spiervezels
c.q. spiercellen. We spreken van
een spiervezel vanwege de lengte
van de spiercel. In het algemeen
zijn de spiervezels even lang als
de spierbuik waar ze deel van
uitmaken. De spiervezel bestaat
uit met in de lengterichting verlopende myofibrillen. In de myofibrillen vindt de verkorting en
verlenging van een spier plaats.
Een myofibril is opgebouwd uit
twee typen in evenwijdige ketens
gerangschikte eiwitvezels: Actine
en myosine. Deze eiwitten zijn in
staat om in elkaar te schuiven.
Hierdoor vindt verkorting van
de spier plaats: Contractie.
Hierna gaan de twee eiwitvezels
weer uit elkaar en verlengt deze
spier, waardoor er relaxatie
plaatsvindt. Een segment van
naast elkaar gelegen myosine
en actine filamenten binnen de
spiervezel wordt een sarcomeer
genoemd. De sarcomeren liggen
langs elkaar (parallel) en achter
elkaar (serie). Daarnaast zit er
bindweefsel in en rond de spier,
wat er voor zorgt dat de krachten
die in de spier opgewekt worden
op de pezen worden overgebracht.

Algemene bouw en
functie spier
Als we willen weten hoe het komt
dat spieren gaan verkorten na
lange tijd in de zelfde houding te
hebben verkeerd, zullen we eerst
moeten weten hoe een spier in
elkaar zit en hoe deze werkt. De
skeletspier is een spier die bevestigd is tussen twee delen van het
skelet en zorgt voor een beweging
tussen deze twee skeletdelen.
Een skeletspier bestaat uit een

Afbeelding 2: Opbouw spier

Afbeelding 3 (a en b): Spiervezelrichting
Afbeelding 1: Spitsvoet
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Het bevat veel collageenvezels.
De pezen bestaan voornamelijk
uit parallelle collageenvezels die
in de lengterichting van de spier
lopen. De pezen brengen de
spierkracht over naar het skelet.
(afbeelding 2)

Verkorting van de
achillespees
De achillespees is de gecombineerde pees van de m. soleus en
de m. gastrocnemius. De verkorting in de myogene structuren bij
een spitsvoet zal dus ontstaan in
deze spieren. Echter zijn dit twee
verschillende type spieren, namelijk een parallelvezelige spier en
een pennate spier. Deze spieren
werken op een andere manier en
verkorten dus verschillend.
Bij een parallelvezelige spier
liggen de spiervezels in de lengte
richting van de pees. (afbeelding
3a) Als je dus een lijn van pees
naar pees zou trekken, de lijn noemen we even lijn X, liggen zij hier
evenwijdig aan. Bij pennate spieren hechten de spiervezels niet
aan op de pees, maar op een peesplaat (afbeelding 3b). Dit zorgt
ervoor dat de spiervezels niet
evenwijdig liggen aan lijn X, maar
onder een hoek van een bepaald
aantal graden, de pennate hoek.

Met dit in ons achterhoofd gaan
we het nu hebben over wat er dan
gebeurd bij langdurige immobilisatie van de m. soleus en de m.
gastrocnemius in verkorte houding. Als een spier langere tijd
geïmmobiliseerd is vinden er
twee adaptaties plaats: Een aanpassing in de fysiologische doorsnede en een aanpassing in de
spierlengte. Op het moment dat
een spier niet meer voldoende
prikkels van beweging krijgt,
gaat hij actine en myosine aan de
spiervezels ontrekken. Hierdoor
worden de myofibrillen smaller
en neemt de spierdoorsnede dus
af. De spier wordt smaller van
omvang. De aanpassing van de
lengte van de spier gebeurt als
volgt: Als een spier in verkorte
positie wordt geïmmobiliseerd,
liggen de eerste dagen de sarcomeren relatief te ver in elkaar
geschoven. Al snel gaat een spier
deze te sterke overlapping van
actine en myosine aanpassen aan
deze positie. Dit doet de spier
door het wegnemen van sarcomeren aan de uiteinden van de
spierfibrillen. Hierdoor krijgen
de overige sarcomeren meer
ruimte, waardoor er een nieuwe
optimale overlapping van actine
en myosine wordt bereikt. Dit
zorgt er dus voor dat bij een
parallel vezelige spieren zoals
de m. soleus er op hoog tempo
een afbraak van parallel gelegen
en serieel gelegen sarcomeren
plaats vindt tijdens de immobilisatie in verkorte stand. Echter
bij een pennate spier, zoals de m.
gastrocnemius, is dit een ander
verhaal. Bij de pennate spier
worden de spiervezels dunner
door het verlies aan myofibrillen.
De lengte van de pees blijft gelijk,
maar er vindt een verkorting van
de peesplaten plaats. Dit zorgt er
voor dat de afgeslankte spiervezels juist op rek komen om in
dezelfde pennate hoek te blijven

als dat ze waren voor de verkorting. De rekprikkel is een stimulus om het aantal sarcomeren in
serie optimaal aangepast te houden aan de opgedrongen lengte.
Het aantal serieel gelegen sarcomeren neemt dus niet af en de
myofibrillen zullen dus niet verkorten (afbeelding 4). Bij beide
soorten spieren zal daarnaast de
elasticiteit verminderen door een
toename van het niet-elastisch
bindweefsel. Dit komt doordat de
laagjes bindweefsel in en rondom
de spieren zich moeten aanpassen
aan het dunner worden van de
spiervezels. Dit aangepaste bindweefsel is echter niet gemaakt
op het verlengen van spieren,
omdat dit simpelweg niet plaats
vindt tijdens een periode van
immobilisatie. Hierdoor neemt
de elasticiteit af en ontstaat er
een bewegingsbeperking. Bij
een immobilisatie van een paar
weken vormen voornamelijk de
spieren met het bindweefsel de
beperkende factor voor de bewegingsuitslagen. Na maanden
lange immobilisatie gaan aanpassingen in het kapsel en de
ligamenten rond een gewricht
een steeds grotere rol spelen in
deze beperking.

Afbeelding 4: Verkorting spier

Behandeling
De behandeling van de spitsvoet is
afhankelijk van de onderliggende
oorzaak. Bij de spastische spitsvoet worden medicamenten en
intensieve fysiotherapie ingezet.
Als aanvulling worden spalken
en orthesen voor gebruik tijdens
de nacht en/of dag geadviseerd,
waarbij de voet in de neutraalstand wordt gefixeerd. Dagelijks
oefenen is noodzakelijk. Als dit
niet meer voldoende is, moet
operatief worden ingegrepen.
Meestal is het klieven van het
peesblad van de musculus triceps
surae en oprekken van de spieren
in de kuit voldoende. Slechts
zelden is een structurele achillespeesverlenging nodig. Bij de
behandeling van de spitsvoet,
ontstaan door langere tijd van
immobilisatie, zal de nadruk
liggen op het opnieuw adapteren
van de kuit musculatuur aan de
gewenste lengte en de gewenste
fysiologische doorsnede. Dit wordt
gedaan door het geven van oefeningen voor het rekken van de
kuitmusculatuur en een behandeling met een spalk of peroneusveer. Als dit niet het gewenste
effect geeft kan door middel van
een operatie de voet weer in de
juiste positie worden gezet.

Samengevat, zal bij een immobilisatie, in verkorte stand van de
achillespeesmusculatuur, de m.
soleus verkorten door een afbraak
van parallel en in serie gelegen
sarcomeren. De m. gastrocnemius zal dunner worden door
het verlies aan myofibrillen,
echter de spier zelf zal niet gaan
verkorten. Deze spier speelt dus
een minder belangrijke rol dan
de m. soleus in de pathogenese
van de spitsvoet. Beide spieren
zullen wel minder rek gevoelig
worden door een verandering in
elasticiteit van het bindweefsel
in en rond om de spier.

marijn_is_talking@live.nl
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Dynamisch onderbeen gips
- een praktische oplossing Douwe Haandrikman
Een spitsvoet is een vervelende complicatie. Vaak is er dusdanige stijfheid van de enkel, dat intensieve behandeling nodig is. Meestal
wordt fysiotherapie gegeven en vaak krijgt de patiënt een onderbeenspalk, die op gezette tijden vervangen wordt in verband met
redresseren naar de 900 stand. Een dynamische onderbeen spalk biedt beiden. Voordeel is “24-uurs fysiotherapie” en slechts 1 keer een
spalk aanleggen. Het effect wordt niet alleen gezien bij de verstijfde enkel door immobilisatie, maar ook bij uitval van de n. peroneus.
Benodigdheden:

Deze spalk werd ontwikkeld naar aanleiding van de ontevreden
resultaten bij het aanleggen van “een spalk zoveel mogelijk in 900
en volgende week nog maar een keer” bij dystrofie patiënten. De
spalk heeft zijn nut bij die groep ruimschoots bewezen. De patiënt
kan zelf de spanning van het elastiek bepalen. Zolang er spanning
op staat, hoe weinig ook, heeft de spalk het gewenste effect.

• badstof kous
• randpolster
• stift
• Delta Conformable, 1 x 7,5 cm
en 1 x 5 cm. ( voor gemiddeld
volwassen been)

• schaar en/of snij apparaat
• revolvertang
• klinknagels
• ponsapparaat
• Delta Terry Net
• D-ring klittenband
• Postbode elastiek

Werkwijze
Een rol Deltacast aan leggen om het onderbeen, in ieder geval 2 lagen
(afbeelding 3)

Een strook van 4 cm breed op de tibia plakken en een stiftstreep er op
trekken (afbeelding 1)

1

1

3

Leg de badstof kous aan van de knie tot over de enkel

Aftekenen als bij een onderbeenbrace met ruime malleolikappen

Een strook vilt (8cm breed) circulair om de enkel aanleggen en de
malleoli ruim aftekenen (afbeelding 2)

De koker doorknippen over het vilt aan de voorzijde en de koker op
maat knippen (afbeelding 4)

2

4

10

Doorknippen aan de voorzijde en schoen in model knippen en passen
(afbeelding 8)

De koker terugplaatsen en fixeren met een tape
(afbeelding 5)

5

8

Een strook vilt (met stiftstreep) op de voet en badstof kous over de voet
tot over de enkel aanleggen
Met de revolvertang gaatje maken in malleolikappen van voetdeel.
Let daarbij op symmetrisch scharnieren (afbeelding 9)

De voet (zonder teenstuk) tot over de enkel ingipsen met Deltacast 5 cm
(afbeelding 6)

9

6

De malleolikappen op elkaar leggen (schoen buitenkant) en met de stift
op malleolikappen van het onderbeendeel via de gaatjes van voetdeel een
punt plaatsen (afbeelding 10)

Aftekenen als een gipsschoen met ruime malleolikappen.
Deze moeten de kappen van het onderbeen gedeelte overlappen
(afbeelding 7)

7

10

11

Het aanbrengen van een postbode elastiek op de D-ring voetdeel
(afbeelding 13)

Met de revolvertang gaatjes maken in malleolikappen van het
onderbeendeel

13

Klinknagels plaatsen om beide delen aan elkaar te bevestigen.
Niet te vast in verband met scharniermogelijkheid (afbeelding 11)
en controleren (afbeelding 12)

11

Gaatjes perforeren in het uiteinde van het lusgedeelte van de klittenband
van de afgeknipte D-ring en hier aan het postbode elastiek vastmaken
De klittenband kan nu door de proximale ring gehaald worden. Hiermee
wordt het elastiek op spanning gebracht. Deze spanning hoeft maar
gering te zijn. Teveel spanning roept weerstand op en heeft een averechts
effect. Het is soms een beetje spelen met de lengte van de aanspan-klittenband in combinatie met het postbode elastiek. (afbeelding 14 en 15)

12

14

15

Afwerken met Delta Terry Net
D-ring klittenband plaatsen en fixeren met klinknagel
Aan de voetdeel een deel van de D-ring plaatsen op laterale voetrand
en eenzelfde proximaal aan de onderbeendeel (de ringen van de D-ring
worden gebruikt)
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Terry Thomas sign
Mark van den Brink
Het radiocarpale gewricht (polsgewricht) bestaat uit acht handwortelbeentjes die carpalia genoemd worden. De carpalia zijn met
elkaar verbonden door 26 ligamenten. Rondom het polsgewricht hechten nog eens 22 pezen4. Na een trauma, bijvoorbeeld een val
op de pols met uitgestrekte hand, kunnen enkele patiënten blijven kampen met pijnklachten. Bij negen op de tien beperkt dit letsel
zich uitsluitend tot een elongatie van de ligamenten en een distorsie van de carpalia die op termijn vanzelf genezen.
Één op tien heeft echter een ernstiger letsel.
Dit kan één van de oorzaken zijn van vroegtijdige artrose in de pols³.Een veel voorkomend
letsel is een laesie van het scapho-lunaire
ligament (SL-ligament). Dit is een scheur van
het ligament tussen het os scaphoideum en
het os lunatum (figuur 1). In de acute fase zijn
geen radiologisch afwijkingen waarneembaar
en zullen de eerste pijnklachten ten gevolg
van een val verdwijnen. In de loop van de tijd
zullen de klachten van de pols toenemen wanneer het SL-ligament zich niet hersteld.

Oorzaak
Door middel van het SL ligament zijn het os
scaphoideum en os lunatum met elkaar verbonden. Hierdoor volgen ze elkaar op bij het
bewegen van de pols. Door een scheur in het
SL ligament gaan het os scaphoideum en het
os lunatum onafhankelijk van elkaar bewegen.
Het os scaphoideum kantelt (van nature) naar
flexie en het lunatum kantelt naar extensie,
het dorsal intercalated segmental instability,
afgekort het DISI sign (figuur 2).

Figuur 3. Terry Thomas

Deze abnormale beweging kan binnen enkele
jaren leiden tot een versnelde artrose van het
radiocarpale gewricht. Na verloop van tijd
neemt de afstand tussen het os scaphoideum
en os lunatum toe. Dit spleetje is vernoemd naar
de Engelse komiek Terry Thomas en wordt
het “Terry Thomas sign” genoemd (figuur 3).

Diagnose
De diagnose kan worden gesteld aan de hand
van lichamelijk onderzoek. Een veel gebruikte
test is de Watson test¹. De Watson test bestaat
uit - met een duimtop van de onderzoeker - druk
naar distaal uitoefenen tegen het duidelijk prominerende daeel van het os scaphoideum en aan
de volaire zijde van de pols. De pols wordt hierbij in ulnaire abductie gehouden. Bij gelijkblijvende druk van de duim, wordt nu de pols
van ulnaire naar radiale abductie bewogen.
Wanneer hier een duidelijke pijnlijke klik optreedt, is de test positief. Echter deze is matig
betrouwbaar. Veelal wordt een röntgenfoto
gemaakt. Het betreft hier een stressfoto met
gebalde vuist. Hierdoor wordt de gewrichtsspleet tussen het os lunatum en os scaphoideum groter, doordat het os capitatum nu de
mogelijkheid krijgt zich tussen het os scaphoideum en het os lunatum te wiggen. Men spreekt
van een SL diastase als de ruimte tussen os
lunatum en os scaphoideum > 3mm is, al dan
niet met een DISI deformiteit.

Figuur 1. SL Laesie

Het meest betrouwbaar is echter een arthroscopie.

Behandeling
Indien uit het aanvullend onderzoek blijkt dat
er sprake is van een SL laesie waarbij nog geen
gewrichtsschade is opgetreden kan worden
volstaan met een reconstructie van het SL ligament (brunelli plastiek). Uit onderzoek² blijkt
dat reconstructie van de dorsale SL ligament
zorgt voor voldoende herstel van de stabiliteit,
pijn en functionele verbetering van de pols voor
patiënten met dynamische SL instabiliteit.
Indien er echter wel slijtage van het kraakbeen
in het radiocarpale gewricht is opgetreden
(SLAC wrist) moet uitgeweken worden naar

Figuur 2. Disi-sign
de zgn. salvage procedures. Afhankelijk van
de ernst kan er gekozen worden voor een proximale rijcarpectomie (PRC), partiële pols arthrodese (lunatum aan radius of 4 corner dese),
volledige pols arthrodese of polsprothese.
Mark van den Brink
Gipsverbandmeester
Sint Maartenskliniek Nijmegen

Literatuur
1. Watson test: http://www.youtube.com/watch?v=ZOD-4ItpTa0
2. Early results of reconstruction of the dorsal scapholunate ligament, Cižmář I, Ira D, Višňa P, Pilný J, november 2010
3. The diagnosis and treatment of scapholunate instability, J. Manual, SL Moran, april 2007
4. Atlas van de pols, J. van Lieshout, maart 2007
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Mocassys Modulair samengesteld
Gipskamer Hulpsysteem Type MMT1
Kees van Schie
De hierna volgende productomschrijving is een bijdrage van een praktisch ingestelde gipsverbandmeester die na jaren werk zijn
idee zelfstandig uitgewerkt heeft tot een in eigen beheer uitgebracht product, compleet met alles wat daaraan verbonden is, o.a.
CE-markering. Het is het eerste volledig nieuwe hardware product ten behoeve van de gipskamer sinds jaren.
Ontwikkeling van een idee en tot
standkomen van een product
In 1998 introduceerde collega gipsverbandmeester Rob Jacobs(1) het principe van
“atraumatisch reponeren”(1) van polsfracturen met behulp van het naar hem genoemde
ROJA- tractiehulpmiddel*. Dit bestaat uit een
armsteun en een katrol op standaard, beiden
op de rail van de behandeltafel gemonteerd.
De katrol met tractiekoord, plus gewichten,
zorgen voor (zo goed als) gelijkmatige tractie
tijdens de manoeuvres bij polsfractuur repositie.
Hierdoor beleeft de patiënt merkbaar minder
pijn, en het aanlegen van een gips wordt sterk
vereenvoudigd. Dit, bij klinisch aangetoond
gelijkblijvend repositieresultaat.
Het belangrijkste was dat vanaf dat moment
de aloude Charnley methode, waarbij men toch
met vrij brute en eigenlijk ongecontroleerde
kracht reponeerde, kon worden verlaten, mits
men geloofde in deze nieuwe techniek. Vanaf
dat moment fascineerde mij dit hele gebeuren.
Ik realiseerde mij dat de tractie bij deze methode
bijna constant even groot is als de afsteunende
kracht waardoor het mogelijk moest zijn om
deze elkaar opheffende krachten, tractie en
afsteuning, tot één afzonderlijk en verplaatsbaar tractietoestel te verwerken met alle voordelen van dien. Het steeds omschroeven van
links naar rechts, de hoogte van het katrol en
steun telkens afzonderlijk aanpassen, het tafel
gebonden zijn, dit moest eenvoudiger kunnen.

In datzelfde jaar ben ik gestart in mijn eigen
Spaarneziekenhuis met een eenvoudig prototype, een 3- wielig bijzetstuk van een oude
gipstafel, waarop ik met wat improvisatie van
onder andere oude tractie buizen, een bovenarmsteun, draagarm en zwaaikatrol fabriekte.
Het werkte vanaf de eerste dag! De rest was
jarenlang, met toestemming, in de praktijk
testen en thuis langdurig kritische verfijning
met heel veel las- slijp- draai- en freeswerk.
Terloops kwam ik er achter dat het mogelijk
was om meer dan uitsluitend een armtractietoestel op één frame te plaatsen: er zijn in de
dagelijkse gipskamersituatie zoveel handige
toepassingen te bedenken waarin bijvoorbeeld een snel inzetbare hijshulp de rug zou
sparen, dat ik tot de ontwikkeling van een los
basisframe kwam, met daarbij modulair uitwisselbare hulpstukken.
Nu het is voltooid wil ik mijn door-ontwikkelde en uitgebreid geteste idee aan de markt
toevertrouwen, en ben ik er van overtuigd dat
ik hiermee zeer veel patiënten, artsen, sehverpleegkundigen en collega- gipsverbandmeesters een grote dienst kan bewijzen.
Het volledige product omvat op dit moment
een centraal te verstellen verrijdbaar/blokkeerbaar basisframe, een horizontaal, en met
accessoire tevens verticaal werkend armtractietoestel, een kraan voor verticale arm en been
lift, een kindergipstafeltje uit één stuk, en een

mobiele stallingsplaat voor het overzichtelijk
en compact opbergen van alle modules. 1: met
toestemming gepubliceerd.
Alle onderdelen zijn uitgevoerd in onverslijtbaar en eenvoudig te onderhouden roestvaststaal, “gemaakt voor generaties”.
De mechanische werking van de diverse
onderdelen is logisch en eenvoudig van opzet,
waardoor de bediening van de verschillende
modules snel realiseerbaar is.
Risicomomenten in de bediening zijn tot een
minimum teruggebracht, door een logische
werkwijze. CE-markering: Het totale product
voldoet aan “Council Directive 93/42 CEE
concerning medical devices”.
Ik behoud mij het recht voor in de toekomst
wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan
ontwerp en of uitvoering, alsmede het uitbreiden van het totale systeem met nieuwe hulptoestellen/modules en accessoires.
Tijdens het ontwikkelingsproces heb ik
gemerkt dat het voordelen heeft om tot het
laatste moment direct invloed te hebben op
het productieproces.
Mede daarom heb ik besloten het zelf op de
markt te brengen.
Haarlem,
Kees van Schie, gipsverbandmeester,
eigenaar van Mocassys-Invent

ADVERTORIAL

Afbeelding 1: Basismodule met
gewichtarm plus stabilisatiebalk
in houder

De basismodule (Base) is
letterlijk de basis voor elke
opbouw- c.q. toepassing.
Uitgangspunten voor deze en
alle opbouwmodules zijn:
• naast elke behandeltafel
en bed te plaatsen
• specifiek een gipsbehandeling ondersteunen, compact en stabiel
• eenvoudig te bedienen en
ergonomisch
• veilig zijn (CE-markering
Medical Devices 93/42/
EEC)
• onderhoudsarm en
duurzaam

Afbeelding 2: Basismodule met
gewichtarm en Horizontaal werkend Armtractie apparaat (HATA)
HATA* (horizontaal werkend
arm tractieapparaat) is een
module die net als de overige
14

modules binnen seconden is
op te bouwen en waarmee
zonder tijdverlies door armsteun- en katrolombouw een
onderarmfractuur op ROJAwijze is te reponeren. Het
tractiegewicht uit één stuk
is altijd voorhanden op de
gewichtarm, waardoor de
tractiekracht van plm. 1 kg.
tot plm. 6 kg traploos binnen
seconden is aan te passen.
Met gebruikmaking van een
eenvoudige accessoire is
tevens op dezelfde wijze
een verticale repositie met
gipsaanleg, dan wel een

• Duurzame, hoogwaardige

afhangende gipswissel
mogelijk.
(Horizontal Arm Traction
Apparatus)

rvs apparatuur gaat een
veelvoud van 10 jaar mee,
(“een generatie”) in tegenstelling tot de huidige
apparatuur

• CE-markering 93-42 EEC

Afbeelding 3: Basismodule,
gewichtarm, stabilisatiebalk in
gebruik en Pelvicmodule
Het gipsbroekjesblad (Pelvic)
heeft door zijn doordachte
uitvoering de mogelijkheid
het kind zonder separaat
“spiegeltje” in te gipsen:
het kind ligt volledig op het
vrijstaand lexaanblad dat
mee wordt ingegipst in het
bekkendeel van de gipsbroek.
Na aanleg wordt het kind
eenvoudig hiervan afgetild.
Voordelen zijn:
• optimale werkhoogte,
meer ruimte en overzicht
niet alleen onder maar
ook rondom het kind voor
bijvoorbeeld anesthesie
en assistenten. Het blad
is in overleg met de anesthesist bewust vlak uitgevoerd om de armpjes niet
over een opstaande rand te
laten hangen.
• De rompkous kan, doordat
er geen rugbegrenzing
meer is vrij over de thorax
worden getrokken waardoor geen hinder van deze
rand en kous voordat deze
wordt omgeslagen
• goed overzicht en vrijheid
bij het maken van het venster
• röntgendoorlichting met
C-boog is mogelijk zonder
het kind te hoeven overtillen
• de dikte van het blad
(10 mm) kan van de dikte
van “de boterham” worden
afgetrokken, waarbij de
pasvorm van het bekkendeel van de gipsbroek niet
nadelig wordt beïnvloed
door het lexaanblad

Afbeelding 5: De Bergmodule (Hold)
is een compacte, overzichtelijke en
verplaatsbare rvs “plaat” waar alle
modules van dit moment op kunnen
worden opgeborgen. Achter het hoofdeinde van “wand-gerichte” gipstafels
is deze module met afmeting van
1000x400 mm tegen de wand te plaatsen. Bij alleen “ruimtelijk” opgestelde
gipstafels is ongetwijfeld langs een
wand deze smalle module te plaatsen.

Afbeelding 4: Basismodule,
gewichtarm, stabilisatiebalk in
gebruik, Kraanmodule, evenaar
De Kraanmodule (Crane):
elke collega kent ze wel; de
aan een elektrische rolstoel
gebonden zware patiënten
die niet zonder tillift op de
gipstafel kunnen komen.
Meestal worden zij in de
rolstoel met enig “kunst en
vliegwerk” van een passend
beengips voorzien. Dit vraagt
wel behoorlijke fysieke inspanning van diegene die het
been tijdens het gipsen moet
heffen en in de juiste stand
gefixeerd moet houden. Dit
is een slechte werkhouding
voor de rug van de gipsverbandmeester. De kraanmodule heft moeiteloos een
onderarm, onder- of geheel
been, de laatste met of zonder gebruikmaking van de
evenaar of “balancer”. Voor
extra stabiliteit wordt t.b.v
beenlift de stabilisatiebalk
in het basisframe geschoven
waarna veilig kan worden
gewerkt. Door gebruikmaking van gipskous als tractielus kan eenvoudig het gips
worden aangelegd waarna
de gipskous kan worden
weggetrokken. Uiteraard
ook geschikt om bij een gipstafel-/bedpatiënt een been
te heffen. Met behulp van de
“spalklift” is eenvoudig onder
het been een gipsspalk aan te
leggen.

Waarom aanschaffen?
• Tijdwinst voor seh-verpleegkundigen en gipsverbandmeesters door niet meer
tijdrovend omschroeven
van tafelgebonden armtractieapparatuur
• Onderarm repositie volgens
ROJA-methode op optimale wijze mogelijk, zowel
horizontaal als verticaal,
met voldoende werkruimte
voor de behandelaar(s)
• Universeel toepasbaar, bijv.
bij polytraumapatiënten
naast bed: de behandeling
komt naar de patiënt, in
plaats van andersom
• Fysieke ontlasting van gipsverbandmeesters, draagt
bij aan ergonomisch werken
• Efficiënter en prettiger
werken door apparatuur
speciaal voor elk doel
vervaardigd
• Door snelkoppelingsysteem
vlot van module te wisselen,
dus direct inzetbaar
• Vloer- en werkruimte
blijven in grote mate vrij
doordat het systeem, zowel
in gebruik als in opgeborgen toestand, weinig
ruimte inneemt
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verbonden aan dit product;
het is specifiek ontworpen,
veilig, kan goed worden
gereinigd en is geschikt
voor gebruik op de OK
• Gespreide aanschaf is
mogelijk, bijvoorbeeld
Basismodule plus Armrepositiemodule. In een
latere fase uit te breiden
naar wens met Pelvic en/
of Crane, dan ook de bergmodule
Mocassys® Fabrikant-leverancier van o.a. innovatieve
gipskamer hulpapparatuur
www.mocassys-invent.nl

Summary
Author is senior castroomtechnician and devellopped
and constructed a mobile
modular system of castroomsupporting equipment. Base
is a compact, stabile frame
on three central breakable
caster rollers. Each component mounted serves a
special cast- appliance goal,
as described. The module
needed can be fit on the base
within seconds since each
component has an indexing
plunger.
Main used module is an
apparatus which is an aid in
the reduction in atraumatic
way of fore arm fractures,
followed by plaster appliance.
“An old three man job with
drama can now become a
one man job with a near
smile”. Author has protected
the actual idea and features
of the whole apparatus, and
produces and merchandises
by himself, in the Netherlands.
The product is notified by
Council Directive 93/42/
EEC concerning medical
devices.

In de gezondheidszorg zijn we niet zo scheutig met complimenten geven aan elkaar. We
schromen over het algemeen niet om te zeggen wat er niet deugt of wat beter moet, maar
de positieve dingen benadrukken, daar doen
we minder aan. Maar misschien is het typisch
Nederlands. Of misschien ligt het aan mij, maar
ik word altijd wel erg blij van het ontvangen
of geven van welgemeende complimenten.
Je wordt geraakt door wat iemand zegt of
doordat je ziet wat je compliment met iemand
doet. En desondanks doe ook ik het te weinig.
En als je ze zelf weinig uitdeelt, zal je er waarschijnlijk ook niet veel terug ontvangen. Ik
ben van mening dat wij als rasechte kuddedieren elkaar “besmetten” met ons eigen
gedrag. Zo werkt het vaak ook andersom.
Als iemand de hele dag loopt te foeteren en
te mopperen, dan beïnvloedt de mopperkont

zijn/haar hele omgeving. Maar ik wil eigenlijk terug naar het positieve: het compliment.
Zeggen wat niet deugt doen we makkelijker
dan het complimenteren en dan slaat de
balans makkelijk door naar de negatieve
zijde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat
we onszelf tekort doen door te weinig complimenten aan elkaar te geven.
Tijdens de laatste ALV werd er na 30 jaar
afscheid genomen van Cor Feijten. Los van
alles wat gezegd is op deze dag, merkte ik dat
ik de dagen ervoor geïnspireerd raakte door
het schrijven van de afscheidsspeech die ik
namens u allen heb gegeven. Geïnspireerd
doordat ik via oud bestuursleden informatie
toegestuurd kreeg over zijn wapenfeiten uit
het verleden, maar ook door wat ze daarnaast
over hun oud collega schreven. Opvallend

veel lof werd toegestuurd. Soms een kritische
noot, maar alles vanuit een positieve grondhouding; vol respect voor Cor als vrijwilliger
binnen de VGN én als mens. Door dat allemaal te lezen en te bundelen raakt een mens
geïnspireerd… althans ik wel. En het was dan
ook een cadeautje om hem die complimenten
tijdens zijn officiële afscheid te mogen geven.
De langdurende staande ovatie die Cor mocht
ontvangen van de aanwezige leden vond ik
persoonlijk een zeer bijzonder moment. Het
was naar mijn mening het mooiste cadeau en
mooiste compliment dat iemand kan ontvangen.
…… we kunnen het dus toch!
Joris Ruhe
Voorzitter

Algemene Leden Vergadering in LUMC 27 april 2013: Innovaties in de Zorg
Zoals elke voorjaarsledenvergadering, hebben we ook dit jaar weer de zon afgedwongen om van de partij te zijn. Uiteraard een
fijne bijkomstigheid, waar dankbaar gebruik werd gemaakt, maar waar we voor kwamen was uiteraard de ALV en het interessante
middagprogramma. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door alle aanwezige bedrijven met de gastvrijheid en inzet van de
gipsverbandmeesters uit het LUMC. Hartelijk bedankt voor deze geslaagde dag. Binnenkort zijn de notulen op de VGN site terug te lezen.
Met een opkomst van 145 leden
werd begonnen met een openingswoord van onze voorzitter Joris
Ruhe. Na een soepele goedkeuring
van de notulen van de vorige vergadering, werd er vlot overgegaan op
de huidige stand van zaken binnen
het bestuur. De vereniging staat
er financieel goed voor. Hiermee
rekening gehouden, te samen met
de instemming van de leden is de
contributie gelijk gebleven op een
bedrag van €90,- per jaar. Uiteraard wordt dit geld geïnvesteerd in
de ontwikkeling van onze beroepsgroep, maar de geschiedenis wordt
ook niet vergeten. Zo is de jubileumcongrescommissie al druk
bezig met de organisatie van het
grootse jubileumcongres in het
voorjaar van 2015 ter ere van het
25 jarig bestaan van de VGN.
Tussendoor zal de ledenvergade-

ring van komend najaar worden
gehouden op 9 november 2013 in
het Elizabeth Ziekenhuis te Tilburg.
Minder groots, maar zeker even
interessant!
In het kader van de verdieping
binnen het gipsverbandmeesterschap wijst Wim Walet ons op een
nieuwe cursus die betrekking heeft
op orthopedische voorzieningen.
Voor ziekenhuizen is het financieel
aantrekkelijk dergelijke kennis
binnenshuis te hebben en kan voor
de gipsverbandmeester een weg
zijn om verder aan te timmeren.
Verder wordt er door de kwaliteitsen stuurgroep van de opleidingscommissie nog hard gewerkt om
de LOG verder te optimaliseren.
Mede dankzij de LOG mogen we
ook dit jaar weer 18 nieuwe collegagipsverbandmeesters verwelkomen.

Allen van harte gefeliciteerd! Dit
is de kans voor de nieuwelingen om
je debuut te maken en de redactie
van ´In dit verband´ kijkt uit naar
jullie onderzoeksverslagen. Naast
de onderzoeksverslagen, als inbreng
voor ´In dit verband´, spoort Douwe
Haandrikman de leden aan tot het
schrijven en plaatsen van artikelen.
Het schrijven dan wel het plaatsen
van een artikel heeft als voordeel
dat er uitbreiding van eigen kennis
en het is een investering in de kennis van collega gipsverbandmeesters, maar zeker ook in de eigen
accreditatiepuntenverzameling.
Een artikel van 500 woorden, een
klein A4, levert al vier accreditatiepunten op. Ondertussen wordt
er gewerkt aan een digitale database van alle uitgaven van ‘In dit
Verband’, waarin op trefwoord
gezocht kan worden. De accreditatiepunten en de registratie hiervan gaf een aanleiding tot kritische
vragen van enkele leden.
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De puntentoekenning per bij-/nascholing werd ter discussie gesteld,
alsmede de haalbaarheid van het
verzamelen van 80 accreditatiepunten in vijf jaar. Dit laatste is,
met name naar aanleiding van de
bezuinigingen binnen de zorg, die
ook hun weerslag hebben op het
scholingsbudget van de gipsverbandmeesters, niet voor iedereen
een gemakkelijk te behalen doel.
De discussie werd beslecht met
het feit dat vijf jaar geleden ingestemd is met de hoeveelheid te
behalen accreditatiepunten en de
grote meerderheid van de leden
reeds bewezen heeft dat dit ook
daadwerkelijk mogelijk is.

Cor Feijten liet zich, als bestuurslid, voor de laatste keer gelden bij
de instemming van het zelfstandig
bijhouden van accreditatiepunten
en het op basis van het ledennummer volledig openbaar maken van
het accreditatieregister. De naam
zal alleen openbaar zijn voor derden.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Van de voorzitter

Het postadres van het Secretariaat VGN is:
Secretariaat VGN
Merelweg 38
8191 XR Wapenveld

Meza Rijsdijk heeft de nieuwe
protocollen gepresenteerd en
geeft aan dat er weinig op- en
aanmerkingen zijn geweest op
de nieuwe lay out en inhoud hiervan. Er vanuit gaande dat geen
bericht goed bericht is, zijn we erg
blij met de nieuwe protocollen.
De accordering door alle leden
is hier dan ook een bewijs van.
Christ van de Rijt heeft acht
nieuwe visiteurs mogen verwelkomen, die in september zullen
starten met de cursus. Uiteraard
is er op deze cursus nog ruimte
genoeg voor meer visiteurs in spé.

heeft de trends binnen de acute
zorg doorgenomen. Op aandringen van de zorgverzekeraars zal
de acute zorg meer gespecialiseerd
worden. Dit heeft natuurlijk direct
gevolgen voor het patiëntenaanbod op de gipskamers. Concreet
is er nog geen beleid bepaald, maar
het is wel een ontwikkeling waar we
als beroepsgroep van op de hoogte
moeten blijven en op anticiperen
waar kan.

Joris sluit de vergadering met een
korte update van de politieke lobby,
omtrent de bezuinigingen in de
zorg die Nu’91 aan het voeren is.
Tijdens de lunch is er uitgebreid
de tijd voor een bezoek aan de
stands van de 13 bedrijven. Ook
in de gipswereld kunnen we inmiddels ‘Green’ werken met het zgn.
Woodcast, gemaakt van afvalhout en biologisch afbreekbaar
plastic en te gebruiken als een
thermoplastisch materiaal.

Chris Mewe, gipsverbandmeester
in het LUMC hield een presentatie
over een trial betreffende vitamine
D en herstel van een fractuur.
Deze trial is ongeveer een half
jaar geleden opgestart. De voorlopige resultaten laten zien dat veel
mensen een vitamine D te kort
hebben. Daarbij moet rekening
gehouden worden met het feit dat
deze data verzameld zijn in de
winterperiode. Uiteraard is er
dan minder zon en zal het lichaam
minder vitamine D aanmaken.
Latere resultaten zullen te zijner
tijd bekend gemaakt worden.

Na de pauze heeft Ben Nijman,
manager zorg LUMC, een korte
introductie gegeven over ‘Lean in
de zorg’. Deze reeds lang gebruikte
gestructureerde manier van probleemoplossing vind ook steeds
meer zijn weg in de gezondheidszorg, waaronder het LUMC en het
st. Elizabeth Ziekenhuis. Uit de
vragen in de zaal blijkt dat een
presentatie alleen onvoldoende
lijkt te zijn om de exclusiviteit van
deze vernieuwingsstrategie duidelijk te krijgen. Mede hierom zal er
binnenkort ‘In dit Verband’ meer
aandacht aan besteed worden.
Christian Heringhaus, afdelingshoofd en opleider SEH LUMC,

De ontwikkelingen binnen de
amputatietechniek hebben ook
niet stilgestaan, zo vertelde Nico17

a.u.b.

Op het eind van de vergadering
werd er met een staande ovatie
afscheid genomen van een zichtbaar geëmotioneerde Cor Feijten.
Cor heeft zich 30 jaar lang ingezet
als bestuurslid en heeft dus aan de
basis gestaan van waar we nu zijn
als beroepsgroep. Cor, nogmaals
bedankt voor al je inzet. Cor kennende, blijft hij achter de schermen
nog actief, maar zijn portefeuille
is overgedragen naar Annet van
Warners. Naast Annet is ook Iris
Gouweleeuw met goedkeuring van
de leden geïnstalleerd als algemeen
bestuurslid.

plakken

Dhr. M. van Griethuysen (Mendel)
Penningmeester VGN
Papyrusdreef 28
3564 CP Utrecht

postzegel

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Verband

in
dit

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

Dhr. J. Ruhe, voorzitter (dagelijks en algemeen bestuur),
voorzitter@vgned.nl
Mevr. E.A. Buter-Kanis, secretaris
(dagelijks en algemeen bestuur), secretariaat@vgned.nl
Dhr. M. van Griethuysen, penningmeester, vice-voorzitter
(dagelijks en algemeen bestuur), penningmeester@vgned.nl
Mevr. A. van Warners, bestuurslid met portefeuille
Registratie & Accreditatie, registratiecommissie@vgned.nl
Dhr. W. Walet, bestuurslid met portefeuille Opleiding en CZO,
opleidingscommissie@vgned.nl
Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt, bestuurslid met portefeuille
Visitatie, visitatie@vgned.nl
Mevr. H. Cornelissen, bestuurslid met portefeuille
Ledenaktiviteiten, leden@vgned.nl
Dhr. D. Haandrikman, bestuurslid met portefeuille
Redactie “In dit Verband”, haandrikmanredactie@vgned.nl
Mw. I. Gouweleeuw, algemeen bestuurslid,
gouweleeuw@vgned.nl
Mevr. M.W. Romijn, Notuliste, notulist@vgned.nl
Dhr. C. Feijten Website, communicatie@vgned.nl

lette Leijerzapf, nurse practitioner
orthopedie. Osseointegratie is een
techniek, geïnitieerd door Prof.
Per-Ingvar Bränemark uit Zweden,
die over is komen waaien uit de
tandtechniek. Een titaniumimplantaat wordt in het bot bevestigd,
waar de patiënt zijn prothese op
kan klikken. Dankzij het gebruik
van titanium hecht het bot zich
onmiddellijk aan het implantaat
en zorgt zo voor een uiterst stevige
binding. Vooralsnog zijn er goede
resultaten en is dus veelbelovend.
Louk van Doorn, nurse practitioner
woundcare hield een presentatie
over “een wond en hoe nu verder?”
Een verhelderende uiteenzetting
over de mogelijkheden bij een wond,
die moeilijk geneest.
De presentaties komen op de
VGN site. De volgende ALV is
op 09 november 2013
Iris Gouweleeuw

Bestelkaart / adreswijziging
Naam : _______________________________________________
Adres : _______________________________________________
Postcode/Woonplaats :_ __________________________________
Beroep/functie: _ _______________________________________
Organisatie/Werkgever. _ _________________________________

Thema-uitgave
verzoekt om toezending van de thema-uitgave:
 Nr: _______ , jaargang 20 ____ , € 4,50 (excl. porto, btw)

Bewaarmap ”In dit Verband”
(Gipsverbandmeesters krijgen deze bewaarmap tegen portokosten)
 verzoekt om toezending van de bewaarmap: € 8,-- (incl. porto en btw)

Abonnement ”In dit Verband”
verzoekt een abonnement:
 abonnement € 18,55 per jaar. (incl. btw)

Adreswijziging
verzoekt het tijdschrift voortaan toe te sturen aan:
 nieuw adres
Naam : _______________________________________________
Adres : _______________________________________________
Postcode/Woonplaats :_ __________________________________

Wat is gedaan?
Op de foto zijn 2 afwijkingen te zien. De verbrede enkelvork en een fractuur aan de laterale
zijde distaal van de tibia. Aangezien er geen fractuur mediaal te zien is, moet geconcludeerd
worden er een mediaal bandletsel is. Hiermee valt het letsel onder de Weber C fracturen.
Altijd moet een (hoge) fibulafractuur uitgesloten worden middels een onderbeenfoto.
In de indeling van Lauge Hansen is dit een PE2 (Pronatie Exorotatie) letsel. Hierbij roteert
de krachtinwerking om de enkel beginnend mediaal, langs de voorkant naar lateraal en
eindigend aan de achterzijde.
Het letsel bestaat dan uit een mediale malleolus fractuur of een mediaal bandletsel en een
avulsiefractuur aan de voorzijde distaal van de tibia (Tillaux Chaputfractuur) of aan de
voorzijde van de fibula (Le Fort-Wagstaffefractuur).
(zie ook http://orthoanimations.com/ankle/index.html)
Op de foto is mediaal geen fractuur te zien en is er dus een mediaal bandletsel in combinatie
met een Tillaux Chaput. De behandeling bestond uit het plaatsen van 2 stelschroeven
(afbeelding 1 en 2). Hiermee werd de enkelvork gesloten. Er was geen interpositie mediaal.
De nabehandeling was 6 weken onbelast en daarna opbouwend belasten.

Wat zou u doen?
Een meisje van 13 rijdt paard. Door een schrik maakt
het paard een onverwachte beweging en valt zij er af.
Met een pijnlijke enkel meldt zij zich op de SEH. 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@vgned.nl
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AP OK

Lateraal
OK

Colofon

Aanwijzingen
voor auteurs
Lever getypte tekst op papierformaat A4 regel
afstand 1.

” In dit Verband ”
• verschijnt 4x per jaar
• heeft een oplage van 2400 exemplaren
• is een uitgave van de vereniging:
VERENIGDE GIPSVERBANDMEESTERS NEDERLAND (V.G.N.)
• auteursrechten voorbehouden

U wordt verzocht hetmanuscript ook digitaal aan
te leveren (Word.).

Tekst

De V.G.N. is een vereniging, die o.a. tot doel heeft: het bevorderen van de
theoretische en technische vakbekwaamheid van gipsverbandmeesters.
De gipsverbandmeester behandelt patiënten met aandoeningen aan het
steun- en bewegingsapparaat. Met behulp van materialen tracht hij/ zij een
immobiliserende, mobiliserende, corrigerende of ondersteunende werking
te verkrijgen en maakt daarbij o.a. gebruik van verband, orthese, prothese
en extensie technieken.

De tekst moet beginnen met een samenvatting
van niet meer dan 100 woorden.
Aan het slot van het manuscript worden toegevoegd:
A. 1. Naam en functie van de schrijver(s).
2. Afdeling(en) waar het werk plaatsvond.
3. Naam en volledig postadres vande schrijver
waar correspondentie naar toe moet worden
gezonden, en e-mail adres. Dit komt te staan
onder de summary.
B. De bijschriften bij de figuren en de tabellen.
Geef met een verwijzing in de tekst aan waar
de figuren/tabellen moeten komen.
Voorbeeld: (figuur 1), (tabel 1).

Redactie-Commissie
• Drs. P.F.J. Houben, algemeen chirurg, Isala-Klinieken, Zwolle.
• Drs. M. van der Pluijm, orthopaedisch chirurg, Sint Maartenskliniek,
Nijmegen.
• Dr. R. Saouti, orthopaedisch chirurg, VUMC, Amsterdam.
• Dr. E.J.M.M. Verleisdonk, algemeen chirurg, UMC, Utrecht.

Vormgeving en grafische productie
• Lines & Letters, Soest

Illustraties (figuren/tabellen)

Advertenties / abonnementen

Illustraties, wij onderscheiden figuren en tabellen,
behoren apart bijgeleverd te worden, niet in de
tekst plakken. De kwaliteit moet goed zijn, beslist
geen polaroids! Bij voorkeur 300 dpi op ware grootte.

• J. van Oene
Bas Paauwestraat 116, 3077 MP Rotterdam
tel: 010 - 47 94 165, e-mail: jvanoene@planet.nl

Eindredactie

Aan de achterzijde van alle illustraties of met een
sticker op de diamoet worden vermeld:
1. Een nummer. Dit nummer moet overeenkomen
met het nummer van het figuur c.q. de tabel in
de tekst en die van het bijbehorende bijschrift.
2. Top/bovenzijde van de illustratie.

• Miranda Philips, gipsverbandmeester,
Scheper Ziekenhuis, Emmen,
e-mail: philipsredactie@vgned.nl
• Douwe Haandrikman, gipsverbandmeester,
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk.
e-mail: haandrikmanredactie@vgned.nl

Abonnement

Literatuur

gratis toezending aan:
• gipsverbandmeesters (V.G.N.)
• algemeen chirurgen
• traumatologen
• orthopaedisch chirurgen (N.O.V.)
• plastisch chirurgen (N.V.P.R.C.)
• neurochirurgen
• revalidatieartsen (V.R.A.)
• reumatologen (N.V.R.)
• Sport Medische Afdelingen (S.M.A.)
• medisch adviseurs ziekenfondsen/K.L.O.Z.
• algemene ziekenhuizen 1x
• academische ziekenhuizen 1x

Vermeld alleen de literatuur die in het artikel is
aangehaald. Vermeld in de tekst in klein superschrift het cijfer dat overeenkomt met die van de
literatuur lijst.
De volgorde in de literatuurlijst is: naam,
voorletter(s) (zonder punten er tussen), titel,
naam tijdschrift, jaartal, nummer (vet), bladzijde.
Voorbeeld:
1. Veth RA, Klasen BJ. Traumatic instability of the
proximal tibiofibular joint. Injury 1981; 13; 159-64.

Voor geïnteresseerden buiten de doelgroep:
Abonnementsprijs €17,50 per jaar.
Losse nummers €4,50 excl. porto.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor
het verstrijken van het abonnementsjaar (januari t/m december).

Indien de auteurs van een artikel in de tekst worden
aangehaald vermeld dan alleen de naam van de
eerste auteur met ”et al” (”en de zijnen/hare”) en
in superschrift het cijfer dat overeenkomt met de
literatuurlijst.
Voorbeeld:
Walle et al 19 beweren dat in Nederland ....

Reproductie
Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is de gehele
of gedeeltelijke overneming van artikelen, tekeningen en foto’s
uitdrukkelijk verboden.

ISSN: 0927-9954
De verantwoordelijkheid van de inhoud van de artikelen ligt bij de
auteurs zelf.
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