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Van de redactie
Voor deze laatste uitgave van dit jaar aan Douwe Haandrikman de eer om voor u het voorwoord te schrijven.
Omdat ik mijn gedachten alleen maar heb bij mijn pasgeboren tweede zoon Celvin.
Miranda Philips
Wat een mooie gelegenheid: 175 collega’s op
de ALV van 9 november dit jaar. En wat veel
mogelijkheden om kennis en ervaring met
elkaar uit te wisselen. En wat een mooi middagprogramma om je kennis te verruimen.
Prima sprekers en stof tot nadenken,
want nadenken moeten we blijven
doen. Naast een samenkomst, zoals
de ALV, biedt ook In dit Verband de
mogelijkheid om kennis en ervaring
uit te wisselen. Collega’s schreven
zelf een artikel en we vonden weer
een leuk artikel in een ander blad.
Een mooi aanbod is weer te vinden
in deze uitgave.
Zo schreven Frank van Kemenade en HarryJan Raad een artikel naar aanleiding van
literatuurstudie over de nabehandeling van
het operatief herstellen van een achillespeesruptuur. Wat is het beste? Loopgips voor 6
weken, 2 weken gips en dan tape? Iets anders?
Wat zijn de resultaten op termijn?
Van Linda Zoon kwam een verslag van de 2de
Nationale Traumadag van de Ongevalstichting.
Gastheer UMC bood de ruimte om een symposium voor de professionals te organiseren
en een algemeen programma voor het publiek.
Autorijden met gips is al sinds jaar en dag een
onderwerp van discussie. Nog altijd brengt
het onduidelijkheid. Kan een behandelaar
verantwoordelijk gehouden worden voor calamiteiten bij autorijden met gips of is dit voor
de verzekering? Of blijft de bestuurder te allen
tijde verantwoordelijk? Hendrike Bolkenstein
heeft dit uitgezocht en op een rijtje gezet. Het
zou mooi zijn als er antwoord zou zijn op deze
vraag.
Van Drs. van der Zwan en Dr. Ham ontvingen
we een interessant artikel over ‘Hereditaire
Multipele Exostose/ multipele Osteochondromen; een veelzijdige orthopedische aandoening’.

Een erfelijke aandoening wat leidt tot pijn,
beperkingen in het dagelijkse leven en deformiteiten van het skelet. Wat de rol van de gipsverbandmeester is in het leven van deze patiënten, leest u in dit artikel.

“Aanbod”
In Orthonieuws van het Orthopedisch Centrum
van het academisch ziekenhuis in Kortrijk
verscheen een artikel over Osteochondraal
letsel van de talus. Hierin beschrijven dr. Jan
Van Der Bauwhede en dr. Frederick Michels
de actuele inzichten omtrent dit letsel. Met
toestemming mochten we het plaatsen in ons
blad. Een noot van de redactie, van Rachid
Saouti, Orthopedisch chirurg in VUMC
Amsterdam, werd er aan toegevoegd.
Sandra van Bruksvoort, Mariëlle de Kruijf en
Leonie Kuijer beschrijven in hun artikel ”Een
recente thoracolumbale burst fractuur behandel je zo” de bevindingen over het behandelen
van een fractuur van T11 tot en met L4. Opereren
over conservatief?

duidelijk dat er mensen zijn die mogelijk niet
voldoende accreditatiepunten hebben voor de
herregistratie in het Titelregister van de VGN.
De redactie van In dit Verband wil die mensen
graag een handje helpen door de mogelijkheid
te bieden om 16 accreditatiepunten
te verzamelen in 2014. Dit kan door
een artikel te schrijven van minimaal 500 woorden. Het artikel moet
uiteraard een link hebben met de
gipskamer, maar het kan van alles
zijn; een ervaring met een patiënt,
een case-report, een onderzoek,
een werkwijze, enz. Het hoeft zeker
niet moeilijk te zijn. Richtlijnen voor het schrijven
vindt u in iedere uitgave. Voor elk artikel dat
geplaatst wordt krijgt de auteur 4 punten. In
elke uitgave een schrijven van uw hand is dus
16 punten. Een mooi aanbod toch?
Douwe Haandrikman

Namens de redactie wens ik u
fijne feestdagen en
een gezond 2014 toe!

In de vaste rubriek Wat is gedaan? Krijgt u
antwoord op de Wat zou u doen? uit de vorige
uitgave. Reageer gerust op de nieuwe Wat zou
u doen. Het is altijd leuk om te zien en horen
wat anderen zouden doen.
Uiteraard ontbreekt ook deze keer niet een woord
“Van de voorzitter”. Hij zet je weer aan tot nadenken. Deze keer over schaalvergroting en
fusies met de gevolgen voor de zorgbehoeftigen.
Ook stof tot nadenken wil ik een ieder meegeven die dit leest. Op de afgelopen ALV werd
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Van de voorzitter
Het ziekenhuis waarin ik werkzaam ben
is begin jaren negentig ontstaan uit de
fusie van drie van oorsprong zelfstandige
ziekenhuizen in de regio Haarlem. Van
concurrentie was destijds nog geen enkele
sprake. Net als veel andere (semi-) overheidsinstellingen werden ziekenhuizen
de afgelopen decennia gestimuleerd
samen te werken of te fuseren. Inmiddels is onze instelling toe aan een fusie
met de ‘concurrent’ die op haar beurt is
ontstaan uit een fusie van twee andere
ziekenhuizen in Haarlem en omgeving.
In een kleine 20 jaar tijd is het aantal
ziekenhuizen in onze regio van vijf zelfstandige en aparte organisaties naar
één instelling gegaan. Weliswaar met
verschillende locaties, maar toch. Het
is lang geleden aangekondigd dat dit in
Nederland zou gaan gebeuren en ik weet
dat de regio Zuid-Kennemerland geen
uitzondering is.
Het gebeurd overal om ons heen en niet
alleen in de zorg. Privatisering en schaalvergroting. Ziekenhuizen hadden tot
voor kort de omslag van liefdadigheidsinstelling tot een efficiënt en economisch
rendabel bedrijf nooit echt helemaal
gemaakt. Veel ziekenhuizen bleven in
een oude cultuur hangen die niet meer
in de tijdgeest paste. De laatste jaren
wordt er door velen een inhaalslag
gemaakt. De ene reorganisatie is nog
niet afgerond of de volgende saneringsronde is alweer gestart. Sinds ik werkzaam ben in de zorg heb ik nog geen jaar
meegemaakt waarin dit niet op de achtergrond speelde. De huidige, bijna overhaaste, veranderingen in zorgland zijn
dan misschien vooral economisch gedreven, maar dat maakt ze niet minder
noodzakelijk. Veranderingen zijn nu
eenmaal nodig. Ook in de zorg is stilstand achteruitgang. Persoonlijk zie
ik de veranderingen met vertrouwen
tegemoet. Ook ik wil als klant de best
mogelijke zorg. Desnoods wat verder
weg. Maar ik heb makkelijk praten.
Ik ben geen chronisch zieke patiënt,
die afhankelijk is van zorg en volledig
mobiel.
Waar ik zelf als zorgverlener wel regelmatig mee geconfronteerd word is de
keerzijde van de huidige ontwikkelingen. Met name voor de oudere patiënt
leiden de steeds snellere veranderingen
en schaalvergroting tot vervreemding.
Het gebeurt me vaak dat patiënten aangeven dat ze het kleinschalige en meer

persoonlijke van de oude stadsziekenhuizen missen. Ze lopen een enorm
glimmend gebouw binnen waar alles
snel en efficiënt gaat. Waar ze zich verdwaald voelen in een vreemde wereld.
Waar het tempo hoog ligt en soms te hard
gaat. Goed voorbeeld is dat patiënten met
een heupfractuur vijf dagen later in een
andere instelling liggen voor verdere
revalidatie, terwijl ze nog niet eens
beseffen wat er nu precies gebeurd is.
Een groot deel van mijn huidige spreekuur ruim ik inmiddels in om de patiënt,
maar ook de direct betrokkenen, uit te
leggen wat het letsel nu precies is, of welke
operatie uitgevoerd is. Waarom ze zo snel
weer naast hun bed moesten staan; wat
het nut en de noodzaak ervan is. In onze
drang naar efficiënte en snellere behandelingen vergeten we wel eens dat dit niet
voor iedereen noodzakelijkerwijs beter
is. Soms slaat bedrijfsmatigheid namelijk door en is de fout gemaakt dat economisch belang boven de zorg is geplaatst.
Zorg moet betaalbaar blijven. Zeker, maar
niet over de rug van de patiënt.
Ik moet zo vaak denken aan het voorbeeld in de thuiszorg, waar de fusies tot
grote logge thuiszorgorganisaties en de
economisch gedreven drang naar meer
efficiëntie uiteindelijk heeft geleid tot
een noodzakelijke tegenbeweging: het
concept ‘Buurtzorg’. Kleine zelfsturende
teams waar wijkverpleegkundigen en
verzorgenden samen de wijk bedienen.
Zonder managementlagen of grote kantoren. Terug naar de kern: laat de zorg
weer om de patiënt draaien en zet de
(wijk)verpleegkundige weer in haar/zijn
kracht terug. Namelijk de patiënt die
zorg bieden die nodig is op dat moment,
omdat zij de mensen iedere dag zien en
ze precies weten wat er speelt. Zorg op
maat. Buurtzorg blijkt goedkoper en
efficiënter. En het allerbelangrijkste:
effectiever. De patiënt én zorgverlener
zijn er blij mee. Een mooi voorbeeld dat
de zorgverlener dicht bij de patiënt moet
blijven staan om goede en verantwoorde
zorg te kunnen leveren. Wat de toekomst
ook aan nieuwe veranderingen in petto
heeft, uiteindelijk draait het maar om
één ding: aandacht voor het individu.
Joris Ruhe
Voorzitter

5

5

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
Het postadres van het Secretariaat
VGN is:
Secretariaat VGN
Merelweg 38
8191 XR Wapenveld
Dhr. M. van Griethuysen (Mendel)
Penningmeester VGN
Papyrusdreef 28
3564 CP Utrecht

Hereditaire Multipele Exostose/
Multipele Osteochondromen; een
veelzijdige orthopedische aandoening
drs. A.L. van der Zwan, Dr. S.J. Ham.
Samenvatting
Multipele osteochondromen/hereditaire multipele exostosen is een zeldzame, erfelijke aandoening, die wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van meerdere osteochondromen. De aandoening leidt vaak tot pijn, beperkingen in de activiteiten van het dagelijkse
leven, werk en school. Daarnaast komen kenmerkende deformiteiten van het skelet en standsafwijkingen van de gewrichten voor.
Symptomatische osteochondromen vormen vaak een indicatie voor excisie; kennis van het natuurlijke beloop van de afwijkingen is
hierbij van belang. Maligne ontaarding tot een chondrosarcoom komt voor bij 1-5%. Periodieke controle is essentieel, onder meer
op kinderleeftijd om deformiteiten en standsafwijkingen te voorkomen of te corrigeren en bij volwassenen om maligne ontaarding
van osteochondromen in een vroeg stadium te diagnosticeren en te behandelen.
Inleiding

Osteochondromen

Hereditaire multipele exostosen (HME) is
een aandoening waarbij osteochondromen
gevormd worden uit de groeischijven. Dit zijn
benige uitstulpingen van het bot bekleed met
een kraakbeenkap. De World Health Organisation heeft in 2003 de naam van het ziektebeeld veranderd in ‘multipele osteochondromen’ (MO). In dit artikel gebruiken wij de
afkorting ‘HME-MO’. HME-MO is een autosomaal dominant overervende aandoening
die aanleiding kan geven tot gevarieerd beeld
van klachten en afwijkingen. Omdat HME-MO
relatief zeldzaam is, zijn weinig medische en
paramedische behandelaars bekend met de
problemen die de patiënten ondervinden.
Het doel van dit artikel is om, met onze eigen
ervaringen hierin en een beknopt overzicht
van de literatuur, meer inzicht te verschaffen.

Osteochondromen van de lange pijpbeenderen ontstaan metafysair, groeien bijna altijd
in de richting van de diafyse en dus van het
gewricht af gericht. De vorm van de osteochondromen bij HME-MO is dikwijls grillig
met een brede basis of gesteeld. Osteochondromen komen vooral voor nabij de actiefste
groeischijven van de lange pijpbeenderen: de
proximale humerus, de distale radius en ulna,
de proximale tibia en fibula en het distale
femur (figuur 1). Ook bij minder actieve groeischijven zoals in het bekken, de ribben en de
scapula worden veel osteochondromen gezien.
Ze komen niet voor in het aangezichtsskelet
en de schedel en minder in de middenhandsen middenvoetsbeentjes. Osteochondromen
groeien zolang de epifysairschijven open zijn.
Na excisie van een osteochondroom bestaat
er zeker bij kinderen een kans op een lokaal
recidief, hetzij door incomplete excisie, hetzij
door nieuwvorming op dezelfde locatie. Bij
uitzondering gaat een osteochondroom spontaan in regressie. Soms wordt een osteochondroom ten onrechte aangezien voor callus
vorming na een fractuur.

Figuur 1. Laterale kniefoto: osteochondromen van het
distale femur en proximale tibia en fibula.

Epidemiologie
De prevalentie van HME-MO bij het Kaukasische ras zou volgens de gegevens uit de literatuur 1:50.000 zijn; de werkelijke prevalentie
is echter onbekend, omdat individuen zonder
klachten niet altijd worden gediagnosticeerd.1,2
Prevalenties van 50 en 655 per 50.000 zijn
gerapporteerd in geïsoleerde populaties van
respectievelijk de Chamorros (Guam) en de
Ojibway-indianen (Canada).3,4 Hierbij spelen
erfelijke factoren overduidelijk een rol. In dit
kader zijn 2 genen geïdentificeerd die geassocieerd zijn met het ontstaan van HME-MO,
het EXT1- en het EXT2-gen (afgeleid van
6

‘exostose’)5 . Bij 60-70% van de patiënten met
HME-MO komt de ziekte familiair voor. Bij
de overige 30-40% is een spontane mutatie
opgetreden. Bij de familiaire groep wordt in
de eerste levensjaren vastgesteld of het kind
de aandoening heeft, doordat veel ouders en
artsen op de hoogte zijn van het erfelijke
karakter hiervan. Bij kinderen die de aandoening hebben, worden osteochondromen vaak
het eerst waargenomen op de tibia, scapula of
ribben, waar ze goed zichtbaar en palpabel
zijn. Röntgenonderzoek bevestigt de diagnose. Bij twijfel over de vraag of een kind de
aandoening heeft kan een röntgenfoto van de
knieën uitkomst bieden, omdat zich daar bij
alle patiënten met HME-MO osteochondromen ontwikkelen. Genetisch onderzoek (o.a
uit navelstrengbloed) kan de aanwezigheid
van een mutatie in een van de EXT-genen
aantonen. Het gebeurt ook dat een kind met
HME-MO zich presenteert met slotklachten
van de knie of pijn in de extremiteiten na een
trauma en dat bij röntgenonderzoek de kenmerkende osteochondromen zichtbaar zijn.
Er bestaat dan een indicatie voor aanvullend
onderzoek naar de uitgebreidheid van de aandoening, periodieke screening op onder andere
groeistoornissen en informatievoorziening
aan de ouders. Het is bijzonder dat het aantal
osteochondromen, de vorm en de omvang van
de osteochondromen en de ernst van de groeistoornissen en skelet deformiteiten bij patiënten met HME-MO sterk kunnen verschillen
tussen leden van dezelfde familie en zelfs bij
tweelingen6. Andere tot nog toe niet volledig
bekende factoren dan de mutatie spelen een rol.

Pijn, Psychosociale problematiek en
cosmetische aspecten
HME-MO kan zoals gezegd leiden tot een
gevarieerd beeld aan klachten en afwijkingen.

In de literatuur wordt weinig aandacht
besteed aan pijn, de meest voorkomende
klacht van HME-MO patiënten. Pijn wordt
veroorzaakt door compressie van het osteochondroom op pezen, spieren en neurovasculaire structuren, door een bursitis op het
osteochondroom of soms door het afbreken
van een gesteeld osteochondroom als gevolg
van een trauma. Het komt voor dat er bij patiënten geen duidelijk verband bestaat tussen
de pijnbeleving en de aanwezigheid van osteochondromen. In 2 studies, uit respectievelijk
de Verenigde Staten en Nederland, bleken 84
en 76% van de patiënten met HME-MO pijn te
ervaren, veel van hen dagelijks2,7. Dit had een
duidelijk negatieve invloed op de activiteiten
van het dagelijkse leven, het slapen en de
stemming, bij zowel volwassenen als kinderen. In de Nederlandse studie provoceerde
lopen de klachten het meest. Rust en warmte
zijn een van de middelen om de pijn te verminderen2. Verwijzing naar een pijn- of revalidatiecentrum kan in bepaalde gevallen nodig zijn.

Psychosociale gevolgen
Uit de Nederlandse studie bleek het opleidingsniveau van patiënten met HME-MO niet wezenlijk te verschillen van dat in de algemene bevolking. De beroepskeuze en beperkingen bij uitvoeren hiervan leek wel te worden beïnvloed
door de aandoening. Van de schoolgaande kinderen bleek 53% wel eens problemen te ervaren door de aandoening. Vooral gymnastiek,
schrijven en het werken achter de computer
leidden tot klachten. 46% van de volwassen
patiënten en 27% van de kinderen had moeten
stoppen met sport vanwege pijn en bewegingsbeperking.2
Cosmetische aspecten krijgen eveneens
weinig aandacht in de literatuur, toch spelen
deze een belangrijke rol. Zichtbare osteochondromen, standsafwijkingen van de gewrichten,
de vaak aanwezige kortere tenen en vingers en
been- of armlengteverschil worden dikwijls als
niet mooi ervaren2,8. Door de operaties zijn er
vaak veel littekens en mogelijk meer keloïd
vorming. Er is een kortere lichaamslengte dan
gemiddeld bij HME-MO patiënten.1,9

Figuur 2. Deformatie van de onderarm met bowing van
de radius, verkorting van de ulna en een radiuskop
luxatie (Masada type 2A).

Groeistoornissen
Bij kinderen met HME-MO is het belangrijk
om te screenen op het ontstaan van groeistoornissen; deformiteiten van de onderarm
en de versterkte valgus stand van de knieën
en enkels zijn hiervan meest voorkomende.
Deformiteiten van de onderarm worden bij
40-74% van de patiënten gerapporteerd en
kunnen enkel of dubbelzijdig voorkomen
(figuur 2).1 De functie van de pols en vooral
de rotaties van de onderarm zijn dikwijls
beperkt. Er bestaat nog altijd discussie over
de noodzaak en het effect van vroegtijdige
chirurgische behandeling. Veel individuen
met HME-MO functioneren ook goed zonder
operatie.10 Indicaties voor chirurgische behandeling kunnen zijn: pijn, functiebeperking van
de pols, krachtsverlies of rotatiebeperking en
luxatie of dreigende luxatie van de radiuskop.
Diverse operatieve procedures zijn mogelijk,
variërend van excisie van osteochondromen tot
volledige standscorrectie van de onderarm.11-13
De versterkte valgusstand, die bij ongeveer
50% van de individuen voorkomt is de meest
voorkomende standsafwijking rond zowel de
knie als de enkel. (figuur 3).14,15 Een versterkte
varus-stand komt weinig voor. Tijdens de groei
kan bij valgusstand van de knie of enkel een
hemi-epifysiodese aan de mediale zijde van het
gewricht worden verricht, om de afwijkende
stand gedurende de verdere groei te corrigeren.16
Herhaalde controle is nodig om deze standsafwijking te onderkennen. De planning van
deze operatie op het juiste tijdstip is essentieel
om deze groeicorrectie mogelijk te maken. De
hemi-epifysiodese is een relatief eenvoudige
ingreep die ook op meerdere locaties tegelijkertijd kan worden uitgevoerd, met een snel
herstel. Na voltooiing van de groei kan een
standsafwijking alleen worden gecorrigeerd
door veel uitgebreidere procedures, zoals osteotomieën. Er is vaak een versterkte valgusstand
van het proximale femur en het collum femoris
is breder dan normaal.
Acetabulaire dysplasie komt vaker voor
dan in de algemene bevolking, maar lijkt zich
vooral te ontwikkelen tijdens de groei. De dys-

Figuur 3. Beenasopname
met een beenlengtverschil,
valgus as en multipele
osteochondromen.

Figuur 4. Synostose en
usurering van de enkel.
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plasie zou kunnen worden veroorzaakt door
osteochondromen in of rond het acetabulum,
door osteochondromen op het mediale collum
femoris die leiden tot lateralisatie van de heupkop.17 Screening van de patiënten op de aanwezigheid van dysplasie is noodzakelijk. Bij
klachten kan het nodig zijn de overdekking
van de heupkop te verbeteren, bijvoorbeeld
door een bekkenosteotomie. Deze ingreep zou
theoretisch ook een positief effect kunnen
hebben op het voorkomen van slijtage van de
heup.

Overige problemen kenmerkend bij
multipele osteochondromen
Osteochondromen kunnen leiden tot neurovasculaire problemen in onder andere de oksel,
knieholte, ter hoogte van het fibulakopje en in
het wervelkanaal. Osteochondromen van de
proximale fibula leiden door hun grootte en uitbreiding nogal eens tot pijn en compressie van
de nervus. peroneus. De behandeling bestaat
veelal uit het verwijderen van de proximale
fibula inclusief de osteochondromen. Onze
ervaring is dat deze ingreep geen instabiliteit
klachten geeft bij HME-MO patiënten.
Volgens recente studies komen in de wervelkolom osteochondromen voor tot bij 68%
van de patiënten.18,19 MRI-onderzoek toonde
voorts uitbreiding van osteochondromen in
het spinale kanaal bij 27% van de patiënten.19
Hoewel symptomatische compressie van het
ruggenmerg een zeldzame complicatie is, was
het advies van deze auteurs om tenminste eenmaal tijdens de groei een MRI te verrichten vanwege het potentiële gevaar op neurologisch
letsel. Osteochondromen gaan dikwijls uit van
de scapula en kunnen, als zij gelokaliseerd zijn
aan de ventrale zijde, het beeld geven van een
afstaande scapula (figuur 2).20 Bij abductie van
de schouder bewegen deze osteochondromen
met de scapula mee over de ribbenboog; dit is
te voelen en soms te horen als een ratelende
sensatie, het wasbordfenomeen. De behandeling voor symptomatische osteochondromen
is excisie. Ook op de ribben komen osteochondromen vaak voor. Deze zitten meestal aan de
binnen zijde van de ribben waardoor de exacte
prevalentie niet bekend is. Excisie van osteochondromen met of zonder partiële rib resectie
kan noodzakelijk zijn bij pijn of mechanische
bezwaren. In de onderarm en het onderbeen
kan door uitgroei van osteochondromen usurering van het naastgelegen bot ontstaan. Dit
kan gepaard gaan met een rotatiebeperking in
de onderarm en pijnklachten die vooral in de
enkelregio voorkomen (figuur 4).21 Zowel de
rotatiebeperking als de pijnklachten vormen
een indicatie voor excisie van de symptomatische osteochondromen. Tijdens de partus kunnen zich complicaties voordoen als gevolg van
de vaak steile stand van het bekken of door
osteochondromen aan de binnenzijde van het
bekkenskelet. In een Nederlandse studie bleek
dat 51% van de vrouwen met HME-MO die 1 of
meer kinderen hadden gekregen, problemen
hadden ervaren tijdens de partus.2 Het percentage keizersneden (34%) lag ook significant hoger dan voor de algemene bevolking.

De meest gevreesde complicatie van HME-MO
is maligne transformatie van een osteochondroom tot chondrosarcoom. In de literatuur
wordt beschreven dat het percentage ligt tussen de 1-5%.1 De voorkeurslocaties zijn het
bekken en de schoudergordel.1,2,6,8,22 De patiënten bij wie dit gebeurt zijn gemiddeld jonger
dan patiënten met chondrosarcomen in de
algemene bevolking. De behandeling is over
het algemeen chirurgisch. Er is geen bewijs
dat sarcomen vaker ontstaan in families met
ernstigere vormen van HME-MO of waarin
meer osteochondromen voorkomen.6
Vanwege de kans op maligne ontaarding behoren ook volwassen patiënten met HME-MO
zorgvuldig en periodiek te worden gecontroleerd.22 Bij groei van een osteochondroom,
met of zonder pijn, na het bereiken van volwassenheid van het skelet moet men altijd
verdacht zijn op maligne ontaarding. Een
MRI onderzoek is dan geïndiceerd.22,23

Belangenconflict: geen gemeld.
Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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afwijkingen. Dit bestaat uit het aanleggen van
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HME-MO geeft aanleiding tot het ontstaan
van klachten zoals pijn, beperkingen van ADLactiviteiten en lichamelijke afwijkingen uitend
in standsafwijkingen en functie beperkingen.
Bij kinderen met HME-MO is het van belang
te screenen op het ontstaan van groeistoornissen, bij volwassenen op maligne ontaarding
van osteochondromen. De behandeling van
HME-MO patiënten vergt dikwijls een multidisciplinaire benadering. Daarbij is de inbreng
van niet-medici zoals fysiotherapeuten, kinderpsychologen en (in geringere mate) gipsmeesters van groot belang.
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Een recente thoracolumbale
burst fractuur behandel je zo...
S. van Bruksvoort, M. de Kruijf, L. Kuijer

Welke nabehandeling geeft het beste eindresultaat voor patiënten met een recente, (niet ouder dan één week) laag thoracale
en hoog lumbale wervel burst fractuur in het gebied van Th11 tot en met L4: behandeling door middel van een gipskorset of door
middel van een operatie?
Als gipsverbandmeester ben je een professional in je vakgebied. Er wordt dan ook van je
verwacht dat je op zowel het niveau van arts
als patiënt kunt communiceren en adviseren
met betrekking tot behandelingen. Bij een
thoracolumbale burst fractuur van Th11 t/m
L4 is er qua behandelingskeuzes nog veel
onduidelijk. Kies je voor een operatieve
behandeling of een conservatieve behandeling. Welke behandeling heeft de kortste ziekenhuis opname, is het meest patiëntvriendelijk, geef de beste functionaliteit nadien, is
minst pijnlijk voor de patiënt en geeft radiografisch de beste uitkomst. Reden genoeg
om onze kennis op dit gebied naar voren te
krijgen.

Diagnostiek
De diagnose wordt gesteld door middel van
röntgenfoto’s in twee richtingen. Bij het
beoordelen van de foto’s wordt gelet op:
• Hoogteverlies van het wervellichaam
• Onderlinge stand van de wervels, zijdelingse
verplaatsing of kyfotische knik
• Afstand pedikels
• Afwijkende paraspinale lijn
• Verbreed mediastinum
Vaak wordt aanvullend een CT-scan gemaakt.
Afgezien van de röntgenologische beeldvormende diagnostiek is het neurologisch onderzoek van groot belang om de ernst van een
eventueel begeleidend neurologisch letsel
te classificeren. Hierbij maakt men vooral
gebruik van de gradering volgens Frankel .

behandeld. Na een immobilisatietechniek
(gipskorset of brace), wordt de patiënt op
geleide van de pijn en met de hulp van de
fysiotherapie gemobiliseerd. De immobilisatie
wordt meestal 6 weken gehandhaafd. Bij
deze behandeling treedt meestal een lichte
toename van de wigvorming van de fractuur
op. In de meeste gevallen heeft dit geen klinische consequenties en is een groot deel van
de patiënten na deze behandeling klachtenvrij.

Operatieve behandeling
Door een betere kennis van de biomechanica
van de wervelkolom en de ontwikkeling van
chirurgische implantaten, lijkt de laatste jaren
een voorkeur te bestaan ernstige burst fracturen, distractieletsels en fractuurdislocaties
operatief te behandelen. Het doel van deze
chirurgische therapie is:
• Decompressie van het spinale kanaal
optimaal neurologisch herstel
• Rigide fixatie vroege mobilisatie en
revalidatie
• Posttraumatische deformiteit voorkomen
• Verpleging patiënt verlichten

→

→

Uit het literatuuronderzoek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
kunnen we de volgende conclusies trekken:

Behandelduur
Uit de verschillende artikelen kunnen we geen
conclusie trekken welke behandeling de kortste behandelduur heeft. Wel wordt duidelijk
dat de gemiddelde gipsbehandeling acht tot
twaalf weken duurt.

Behandeling

Ziekenhuisopname

Zoals al beschreven zijn de ernst van het
wervelkolomletsel en het begeleidend neurologisch letsel bepalend voor de vraag of een
conservatieve dan wel chirurgische therapie
zal worden ingesteld. Bij letsels zonder neurologische afwijkingen is de keuze van de behandeling afhankelijk van de stabiliteit, van de
ervaring van de behandelaar en van de wens
van de patiënt. Vrijwel alle fracturen van de
thoracolumbale wervelkolom worden stabiel
door genezing van de fractuur.

Uit alle zes geselecteerde artikelen komt duidelijk naar voren dat de patiëntencategorie,
die operatief behandeld is, een kortere ziekenhuisopname heeft dan de patiëntencategorie,
die conservatief behandeld is. Gemiddeld
komt dit uit op een verschil van vijf dagen.

Conservatieve behandeling
Compressiefracturen en de meeste burst
fracturen (type A), worden conservatief

Patiëntvriendelijkheid
Uit de verschillende onderzoeken en artikelen
komt naar voren dat de conservatieve behandeling bij de meeste patiënten geen tot nauwelijks complicaties geeft, dit in vergelijking tot
de groep die operatief behandeld is. Over het
algemeen kan gezegd worden dat patiënten
die operatief behandeld worden, 66% van de
9

patiënten, één of meerdere complicaties krijgt.
Bij de conservatief behandelde patiënten is dit
een percentage van 13%.

Functionaliteit
Uit de verschillende artikelen blijkt dat patiënten, die operatief zijn behandeld, in de meeste
gevallen terugkeren naar een full-time baan.
Bij patiënten die conservatief zijn behandeld
verschilt dit enorm. Zo keert er een percentage
volledig terug bij de huidige werkgever, keert
er een percentage met restricties retour bij de
huidige werkgever en keert er een percentage
wel terug op de arbeidsmarkt maar wisselt
hierbij van baan en/of vermindering van uren.

Pijn
Uit de verschillende artikelen is veel informatie te vinden over de pijnscores bij patiënten
die conservatief behandeld zijn. Hieruit komt
naar voren dat patiënten over het algemeen
weinig pijn er varen. Desondanks zijn er een
aantal patiënten die constant met pijn door het
leven gaan en hiervoor pijnmedicatie moeten
gebruiken. Bij patiënten die operatief behandeld worden, zijn er weinig getallen beschikbaar. Hierbij moet een kanttekening geplaatst
worden dat in alle artikelen naar voren komt
dat deze patiëntencategorie erg pijnlijk blijft
gedurende het revalidatieproces.

Radiografisch uitkomst
De conservatieve behandeling geeft radiografisch direct een verbeterd resultaat. Hierbij
kijkend naar de verbeterde kyfose. Een paar
jaar na de gipsbehandeling blijkt deze verbetering geheel verdwenen te zijn. De operatieve
behandeling geeft een betere kanaaldecompressie waardoor deze grotendeels herstelt
en de kyfose vermindert. Echter, deze verbetering is minder dan de conservatieve behandeling maar, blijft op lange termijn behouden.
Hiermee kunnen we concluderen dat de operatieve behandeling op lange termijn een beter
radiografisch resultaat geeft dan een conservatieve behandeling.

Conclusie
Als we antwoord willen geven op de vraag of
een patiënt met een recente, niet ouder dan
één week, laag thoracale en hoog lumbale
wervel burst fractuur, in het gebied van Th11

tot en met L4, beter conservatief of operatief
behandeld kan worden, kunnen we geen eenduidig antwoord geven. Kijken we naar de
radiografische uitkomsten op lange termijn,
geven we de voorkeur aan een operatieve
behandeling. Als we kijken we naar de pijnbeleving kunnen we beter voor een conservatieve behandeling gaan. Operatieve behandeling geeft een superieure uitkomst op het
terugkeren naar een zware full-time baan en
heeft de kortste behandelduur. Wanneer we
kijken naar de complicaties zien we bij een
conservatieve behandeling minder klachten.
We kunnen stellen dat we per casus moeten
kijken naar de leeftijd, medische voorgeschiedenis, activiteitenniveau voor het trauma en
beoogd resultaat op lange termijn. Daarnaast
is de voorkeur van de patiënt belangrijk.
M. de Kruijf, Gipsverbandmeester
Meander Medisch Centrum Amersfoort
L. Kuijer, Gipsverbandmeester
Isala Klinieken Zwolle
S. van Bruksvoort, Gipsverbandmeester
Ziekenhuis Rijnstate Arnhem/Zevenaar

Naar aanleiding van ons afstudeeronderzoek
voor de Landelijke Opleiding tot Gipsverbandmeester te Rotterdam.

6. Mirza, Sohail K. MD; Chapman, Jens R. MD;
Anderson, Paul A. MD, Functional outcome of
thoracolumbar burst fractures managed with
hyperextension casting or bracing and early
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mobilization. Spine. 22(12):1421-1422, June 15,
1997.
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Tweede Nationale Traumadag groot succes
De 2e Nationale Traumadag die de Ongevalstichting samen met het UMC Utrecht afgelopen zondag 8 september bij het UMC
organiseerde, was een groot succes. Naar schatting bezochten zo’n 5000 mensen het evenement.
De 2e Nationale Traumadag die de Ongevalstichting samen met het
UMC Utrecht afgelopen zondag 8 september bij het UMC organiseerde,
was een groot succes. Naar schatting bezochten zo’n 5000 mensen het
evenement.
De weersberichten en de regen in de ochtend voorspelden niet veel
goeds, maar dat weerhield duizenden geïnteresseerden er niet van om
de Nationale Traumadag te bezoeken. De regen trok weg en vele vrijwilligers konden, zelfs af en toe in de zon, alles wat met traumazorg
te maken heeft, demonstreren aan het publiek.

Congres sporttraumatologie
De Nationale Traumadag is in de middag standaard gereserveerd voor
het algemeen publiek. De ochtend is ingericht voor een symposium voor
medisch professionals. Dit jaar stond het symposium in het teken van
de sporttraumatologie. Ruim 100 professionals volgden lezingen over
onder andere de rol van een teamarts bij een wielerploeg, de carrière
van een Olympisch zwemster en haar rol als teamarts bij het nationale
dames- en herenhockeyteam en de samenwerking tussen orthopedie,
sportgeneeskunde en sportfysiotherapie bij sporttrauma’s.

Heli, natte neuzen en gebroken polsen…
In de middag was het tijd voor het algemeen publiek. Jong en oud kregen
op verschillende manieren een kijkje in de traumakeuken. Zo waren er
onder andere demonstraties van brandweer, politie en Defensie en kon
iedereen zien hoe reddingshonden getraind worden. Op het helidek van
het UMC Utrecht was de traumahelikopter van dichtbij te bekijken en
men kon een kijkje nemen in het Calamiteitenhospitaal van het UMC.
Naast zien, konden jong en oud ook veel zelf doen en beleven, zoals het
prikken van een infuus en het reanimeren van oefenpoppen. Kinderen
konden hun geluk niet op. Zij konden hun arm laten ingipsen. De gipsverbandmeesters hebben dit geweten: het zweet stond op hun voorhoofd.
Er is dan ook heel wat gips doorheen gegaan!
De Ongevalstichting is erg blij met het succes dat de 2e Nationale Traumadag absoluut is geweest. De stichting organiseert
het evenement jaarlijks bij een traumacentrum in Nederland
om algemeen publiek bekend te maken met alle aspecten van
de traumazorg.
Foto’s van het evenement zijn te bekijken op www.ongevalstichting.nl.
Tekst en foto: Linda Zoon
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Een operatief herstelde
achillespeesruptuur, wat nu?
Frank van Kemenade, Harrie-Jan Raad

Inleiding
Een achillespeesruptuur is een letsel dat nogal eens voorkomt. Over de nabehandeling van een operatief herstelde achillespeesruptuur bestaat allerminst consensus. In de verschillende ziekenhuizen in Nederland lopen de nabehandel- methodes uiteen.
Ter afsluiting van de opleiding voor gipsverbandmeester leek het ons interessant om te onderzoeken welke nabehandeling van een
operatief herstelde achillespeesruptuur de beste prognose gaf. Een statische of een dynamische nabehandeling van een operatief
herstelde achillespeesruptuur?
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was, onderzoeken
wat de meest geschikte nabehandeling is van
een operatief herstelde achillespeesruptuur.
Ook wilden we onderzoeken wat de objectieve
en subjectieve verschillen zijn tussen een
statische en dynamische nabehandelingen.

Een achillespeesruptuur
De incidentie van een achillespeesruptuur
ligt tussen de 6 en 37 per 100.000 mensen per
jaar. Er zijn twee pieken zichtbaar, de eerste
piek is tussen het 30e en het 40e levensjaar
wat vaak sport of trauma gerelateerd is.” De
tweede piek treedt op tussen het 70e en 80e
levensjaar. De rupturen die dan voorkomen,
zijn meestal niet in verband te brengen met
sport. Naast verschil in degeneratie van musculatuur en pezen, en chronische belasting
door sportbeoefening is er een aanzienlijk
aantal potentiële risicofactoren voor het
krijgen van een achillespeesruptuur. De
meest frequente zijn niertransplantatie
in de voorgeschiedenis, terminale nierinsufficiëntie, reumatische aandoeningen,
diabetes mellitus en het gebruik van
corticosteroïden(1).

Resultaten en conclusies uit de
verschillende literatuurstudies
beschrijven
Om een gedegen onderzoek uit te kunnen
voeren hebben we vier artikelen bestudeerd.
In de artikelen werden verschillende dynamische en statische behandelingen met elkaar
vergeleken.

• Dynamisch onderbeengips (plantairflexie
vrij, dorsaalflexie tot 90 graden) versus
loopgips in de neutrale stand.
• Schoen met hakverhoging en stabilisatoren
mediaal, lateraal en anterieur versus onderbeenloopgips.
• Tape vs. loopgips.
• De invloed van volledige belasting in vergelijking met onbelaste mobilisatie na een
operatief herstelde achillespeesruptuur

Hieruit kwamen de volgende conclusies naar
voren.

Artikel 1:(2)
Patiënten die met een dynamisch onderbeengips (plantairflexie vrij, dorsaalflexie beperkt
tot 90 graden) werden behandeld hadden minder pijnklachten, minder last van stijfheid, de
range of motion was beter en de patiënt tevredenheid was hoger dan patiënten die met een
statische manier (onderbeenloopgips) werden
behandeld. De kuitspierzwakte liet geen duidelijk verschil zien. De onderzoekers beschrijven
niet of de resultaten gelijk blijven, veranderen
of dat de verschillen van definitieve aard zijn.
De eindconclusie is dat patiënten die worden
behandeld met een dynamisch onderbeengips
een beter resultaat geeft in vergelijking met
patiënten die worden behandeld met een onderbeengips in neutrale stand. Zowel tijdens de
behandeling maar ook daarna.

grafiek 1
The patients immobilized in a cast had a
significantly longer period before return to
work compared to the patients treated with
early functional therapy. The patients in the
cast group returned to work after a mean of
67 days (median 73 days; range: 12 – 123 days).
The patients in the shoe group returned to work
after a mean of 37 days (median 30 days; range:
5 – 132 days).(3)

Artikel 3(4)

afbeelding 1

Artikel 2(3)
Patiënten die met een schoen met hakverhoging werden behandeld hadden een grotere
range of motion, minder afname van kuitspieromvang, minder last van spieratrofie,
patiënt tevredenheid was hoger en minder
tijd nodig om werk te hervatten dan patiënten
die werden behandeld met een onderbeenloopgips. De eindconclusie die getrokken kan
worden is dat vroege dynamische mobilisatie
met een schoen met hakverhoging en mediaal, lateraal en anterieure stabilisatoren een
beter klinisch resultaat levert en zorgt voor
een sneller herstel van werkzaamheden en
sportactiviteiten, zie grafiek 1.
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Patiënten die met een tape zijn behandeld
is de post-operatieve functie beter, range of
motion is hoger en de patiënt tevredenheid
is beter dan bij patiënten die met een onderbeengips zijn behandeld. Het verschil tussen
werkhervatting en pijnscores lieten geen verschil zien tussen beide behandelingen. De
eindconclusie die getrokken kan worden uit
dit onderzoek is dat de nabehandeling van een
achillespeesruptuur door middel van tapebandage net zo effectief is als bij gipsimmobilisatie. Bij beide behandelingen kwamen enkele
complicaties voor zoals, blaarvorming, allergie
voor tape en littekenadhesie.

Artikel 4(5)
De eerste twee weken mochten beide patiënten groepen niet belasten. Vervolgens kreeg
de één groep patiënten een functionele dynamische behandeling, ze moesten gaan belas-

De patiënt tevredenheid is bij functionele
dynamische behandeling groter dan bij een
onderbeengips wat niet belast mag worden.
Ook werd er een grotere dorsaal- en plantairflexie gezien bij patiënten die een functionele
dynamische behandeling hadden ondergaan.
Het verschil tot werkhervatting, pijnscores en
complicaties lieten geen verschil zien tussen
beide nabehandelingen. De eindconclusie die
getrokken kan worden uit dit onderzoek is dat
patiënten de functionele dynamische behandeling prettiger ervaren als de statische behandeling met een onderbeengips.

komen complicaties als een trombose, stijfheid van het enkelgewricht en degeneratieve
veranderingen van het gewrichtskraakbeen
meer voor dan bij een dynamische behandeling. Wij bevelen een dynamische nabehandeling aan, waarbij onze voorkeur uit gaat naar
een tapebandage. De achillespeesbandage
(foto1 t/m 17) is een functionele bandage die
als functie heeft steun, compressie en decompressie, frictie en bewegingssturing van de
achillespees. Tevens geeft het een positieve
proprioceptieve prikkel bij de patiënt. Wel
is het van belang dat de patiënt postoperatief
10 dagen een gipsachterspalk krijgt die niet
belast mag worden, na 10 dagen worden de
spalk en hechtingen verwijderd en wordt er
gestart met de tapebandage die belast mag
worden.

Eindconclusie en aanbevelingen
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de achillespees is bij beide nabehandelingen
vergelijkbaar. Bij een statische nabehandeling

1. Ned Tijdschr Geneeskd, 30 september 2006,

ten met krukken zonder een vorm van immobilisatie voor het onderbeen. De andere groep
patiënten kreeg een statische behandeling met
een onderbeengips wat niet belast mag worden.

3. Post-operative rehabilitation after percutanous
Achilles tendon repair: Early functional therapy
versus cast immobilization, Majewski M,
Schaeren S, Kohlhaas U, Ochsner P.E.,
(2008), Disabil Rehabil.
4. Postoperatieve nabehandeling van acute
achillespeesrupturen, Hanssen, N.M.I.,
Schotanus M.G.M, Arts S.J., Thomassen B.J.W,
Dobbelaar P.R.M, van Os J.J., Kort N.P.,(2012,
p.144t/m 148), Nederlands Tijdschrift voor
Traumatologie.
5. The influence of early weight bearing compared
with non weight bearing after surgical repair of
the achilles tendon, Suchak, A.A, Bostick M.D.,
Beaupré G.P., Lauren P.T., D’Arcy P.T ., Durand C.,
Jomha M.D., (2008, p.1876 t/m 1883) The Journal
of Bone & Joint Surgery.

Frank van Kemenade
St. Anna ziekenhuis, Geldrop

pag. 2155-2158
2. Early functional treatment versus early immo-

Harrie-Jan Raad,
Franciscus ziekenhuis, Roosendaal

bilization in tension of the musculotendinous
unit after Achilles tendon rupture repair: A
prospective, randomized, clinical study, Kangas
J, Pajala A, Siira P, Hämäläinen M, Leppilahti J,
(2003), the journal of trauma.

1

2

3

4

5

6

Dekbandage over het gehele onderbeen (foto‘s 1, 2, 3).

Fixeer deze met 3 werkstroken
van 3.75 cm (foto‘s 5, 6).

Leg een stuk sling of foam van 10 cm lang over de
achillespees (foto 4).
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9

Functie is beperking dorsaalflexie tot
90 graden. Met de verbindingsbandage
het gehele onderbeen bandageren
(foto‘s 7, 8, 9 ,10 ,11).

Laterale voetrand aanzetten, circulair naar
proximaal afwerken. Eindstroken met een
niet elastische tape van 2.5 cm fixeren.
Mediale en laterale eindstroken, onder de
malleolus aanzetten over de voetrug en
eindigen onder de voetzool (foto‘s 12, 13).

Mediale en laterale hielsteunen, functie stabilisering voetfunctie en fixatie verbingingsbandage (foto 14, 15, 16).

17

Bandage met talkpoeder behandelen ivm opkrullen randen (foto 17).
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Voor u gelezen

Osteochondrale letsels van
de talus: nieuwe inzichten.
Dr. Jan Van Der Bauwhede, Dr. Frederick Michels
Een osteochondraal letsel van de talus (OLT) omvat zowel het hyaliene kraakbeen als het onderliggende bot. Het kraakbeen kan niet
spontaan genezen maar blijft metabool in leven door het synoviale vocht. Het is dan ook eventueel bruikbaar om te kweken in cultuur
als latere ent. Vaak wordt een OLT nog te laattijdig vastgesteld na een enkelverzwikking. Daarnaast vinden we soms toevallig, bij het
nemen van een radiografie van de enkel, letsels zonder enige klacht.
Hoe ontstaan deze letstels?
Eén enkel inversietrauma kan een OLT veroorzaken door compressie van de talus in de
enkelvork, waarbij de houding van de voet de
locatie van het letsel bepaalt. (1, 2) Daarnaast
kunnen continue microtraumata hetzelfde
effect geven. De oude term ‘osteochondritis
dissecans’, die een inflammatoir proces suggereert, verhuist hierbij naar de geschiedenisboeken.

Waar liggen ze?
De meeste letsels (80%) liggen op de frontale
middenlijn, en niet posteromediaal zoals
vroeger werd gedacht.(3) De meest mediale
hiervan (53%) zijn de diepste en de grootste,
terwijl de laterale (26%) meestal kleiner zijn.

Waarom ontstaat er secundair
botnecrose of een cyste?
Acuut kan uiteraard een botfractuur optreden,
maar ook secundair ontstaat vaak schade aan
het bot door compressie, en later avasculariteit.
Het enkelgewricht verschilt namelijk grondig
van de knie door zijn veel grotere congruentie
en kleinere oppervlakte. Daardoor is er een
veel zwaardere belasting per cm2 en kan het
vocht minder ontsnappen in een uitgebreid
gewrichtskapsel. Bij kraakbeenscheurtjes
ontstaat dan ook veel sneller een druk naar
het bot toe, die aanleiding kan geven tot botnecrose en uiteindelijk cystevorming.

Hoe vaak komt OLT voor?
Een OLT zou bij 2% tot 6% van alle enkelverzwikkingen voorkomen.(4)

Klachten en symptomen
Langdurige ‘zeurende’ pijn na verzwikking,
blijvende zwelling, zwakte en onzekerheid bij
het stappen moeten een belletje doen rinkelen.
Niettemin wordt in 81% van de gevallen een
diagnose van OLT gemist of slechts laattijdig
gesteld.(5)

Waarom doen deze letsels pijn?
Vermoedelijk worden de pijnreceptoren in

subchondraal bot geprikkeld door de stijging
van de druk in het bot tijdens de cyclische
belasting van het stappen.(6)

De evolutie van een OLT
Het natuurlijke verloop van een OLT is nog
steeds niet gekend wegens gebrek aan betrouwbare studies. Vermoedelijk evolueert de helft
spontaan gunstig.(7)

been kan er retrograad geboord worden, met
of zonder plaatsen van botenten, om de subchondrale ‘ondergrond’ te herstellen en de
pijn te doen verdwijnen. Deze technieken
helpen bij 78% tot 85% van de patiënten.(10)
Soms volstaat dit echter niet en blijven de
symptomen.

Niet-heelkundige behandeling
Bijna altijd is bij letsels met klachten een proefperiode met niet-heelkundige behandeling
aangewezen, tenzij bij verplaatste fragmenten.
Dit heeft geen nadelig effect op het resultaat
van latere heelkunde.(8) Ongeveer de helft van
de patiënten wordt hiermee symptoomvrij, bij
een combinatie van relatieve rust (reductie
van sportieve activiteiten) en immobilisatie
(van minstens 3 weken tot enkele maanden).

Beeldvorming
Het is belangrijk eerst uit te maken of het OLT
wel de oorzaak van de pijnklachten is. Bij suggestieve radiografie is een combinatie van NMR
(MRI, red) én CT zinvol om het letsel te typeren (‘staging’), elk met zijn specifieke beperkingen en meerwaarde. Op NMR komt het letsel
vaak overdreven groot voor, door weergave van
omgevend beenmerg-oedeem.
Daarnaast kan NMR echter geassocieerde
ligamentaire pathologie aantonen. CT (figuur
1) toont beter het subchondrale detail van het
letsel en de grenzen van de cyste in het bot.
Tot nu toe blijft arthroscopie echter het meest
effectieve middel van evaluatie (typering) én
behandeling.(9)

Arthroscopische behandeling
Bij falen van niet-heelkundige therapie kan
arthroscopie bijna altijd een oplossing bieden.
Als het gewrichtsoppervlak verstoord is, wordt
het letsel gedebrideerd (met curette en shaver)
tot op een stabiele rand, en daarna wordt de
subchondrale plaat doorboord om de vorming
van fibreus kraakbeenlitteken uit te lokken en
hiermee het defect op te vullen. Bij intact kraak14

CT Talusrol defect

Open heelkunde
Acute loslatingsfracturen, gefaalde arthroscopische behandeling, uitbreidende botcysten, grote letsels, vooral van de ‘schouder’ van
de talus (mediale rand), zijn indicaties om
over te gaan tot open procedures. Een ronde
osteochondrale ent (bonegraft, red), diameter
6 tot 10 mm, kan uit de knie genomen worden
en moet loodrecht ingeplant worden.
Daarvoor is bijna altijd een enkelosteotomie
(tijdelijke artificiële fractuur) nodig. We bereiken goede tot zeer goede resultaten in meer
dan 90% van de gevallen. Nadeel blijft het
openen van een gezonde knie, met in < 10%
van de gevallen symptomen.(11)

4. Van Buecken K, Barrack RL, Alexander AH, Ertl JP:
Arthroscopic treatment of transchondral talar
dome fractures. Am J Sports Med 1989;17:350-356.
5. Ferkel RD, Sgaglione NA, DelPizzo W, et al:
Arthroscopic treatment of osteochondral
lesions of the talus: Long-term results. Orthop
Trans 1990;14:172-173.
6. van Dijk CN, Reilingh ML, Zengerink M, van
Bergen CJ: Osteochondral defects in the ankle:
Why painful? Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc 2010;18(5):570-580.
7. Bauer M, Jonsson K, Lindén B: Osteochondritis
dissecans of the ankle: A 20-year follow-up
study. J Bone Joint Surg Br 1987;69:93-96.
8. Alexander AH, Lichtman DM: Surgical treatment

Voor debridement

Na Debridement

Autologe kraakbeenimplantatie (ACI) kan
grotere letsels aan én is beter voor letsels op
de mediale rand, en kan op basis van lokaal
enkelkraakbeen, waarbij de knie gespaard
blijft.(12) Hierbij zijn de resultaten van de
behandeling van problematische letsels nog
steeds in 79% van de gevallen goed tot excellent.
Gebruik van een biotechnologische flexibele
matrix (Chondromimetic® - Tigenix)) is beloftevol, en wordt binnenkort in klinische studies
geëvalueerd.

biotechnologische behandelingsmethoden nog
worden verbeterd.(13) Vooral de financiële
implicaties hiervan, en het ontbreken van
terugbetaling, zetten een rem op hun onmiddellijke toepassing in de praktijk.

of transchondral talar-dome fractures
(osteochondritis dissecans): Long-term

Acute grote loslatingsfragmenten kunnen best
snel gefixeerd worden met schroefjes zonder kop
die onder het kraakbeenoppervlak worden
verzonken.
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Dit artikel is eerder verschenen in de
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osteochondral autograft transplantation for
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Noot van de redactie
Mooi overzichtartikel van onze Belgische collega’s over de nieuwe inzichten rondom de osteochondrale letsels van de talus.
Osteochondraal letsel van de talus (OLT) is een brede term die gebruikt wordt om een letsel of abnormaliteit van het gewrichtskraakbeen van de talus en het aangrenzend bot te beschrijven. Of OLT een voorloper is van algemenere artrose van de enkel is onduidelijk,
maar de ziekte kan symptomatisch genoeg zijn om behandeling te rechtvaardigen.
Er is een grote verscheidenheid aan behandelingsstrategieën voor osteochondrale defecten van de enkel met nieuwe technieken die
aanzienlijk zijn toegenomen de laatste tien jaar. Conservatieve behandeling (rust, NSAID evt kortdurende immobilisatie) heeft zijn
zeker zijn plaats binnen de behandeling, zeker gezien het gunstig natuurlijk verloop.
Chirurgische opties zijn laesie excisie, excisie en curettage, excisie gecombineerd met curettage en microfracturing, het vullen van
het defect met autoloog bot, fixatie letsels en technieken zoals osteochondraal autograft transplantatie (OATS) vanuit de knie en
autologe chondrocyten implantatie (ACI) (vooralsnog experimenteel).
Publicaties over de werkzaamheid van deze behandelingsstrategieën variëren. De keuze van behandeling is vaak gebaseerd op het
type en grootte van het defect en de voorkeur van de behandelend arts.
Hierboven geven de collega’s hun visie over deze letsels.
Rachid Saouti
orthopeed
VUMC
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Dokter, mag ik rijden met gips?
Er is veel onduidelijkheid over de waarde van het advies van een arts. De vraag of autorijden met gips is toegestaan, is nog niet zo
makkelijk te beantwoorden. Ziekenhuizen verwijzen naar verzekeraars, verzekeraars verwijzen terug naar artsen. Coassistent
Hendrike Bolkenstein zette de feiten op een rij.

De vraag die in de gipskamer vaak
klinkt, is: ‘dokter, mag ik autorijden
met gips?’ Artsen staan hierbij voor
een dilemma. Er wordt van hen verwacht dat ze een goed en duidelijk
advies geven aan de patiënt, maar
eenduidige richtlijnen ontbreken.
Soms is het evident dat autorijden
onveilig is, bijvoorbeeld als een
patiënt zijn hele been in het gips
heeft. In andere gevallen is het niet
zo klip en klaar.
Onderzoek naar patiëntenfolders
over gipsverband van ziekenhuizen in Nederland wijst uit dat de
meeste ziekenhuizen patiënten
adviseren om niet auto te rijden
met gips, omdat ze dan niet verzekerd zijn voor schade, tenzij ze
een schriftelijke verklaring hebben van hun verzekeraar dat ze
wel mogen rijden.1
Verzekeraars kunnen echter niet
zomaar beslissen om niet uit te
keren bij schade indien een verzekerde autorijdt met gips; dit moet
dan duidelijk in de polisvoorwaarden van de autoverzekering staan.
In die polisvoorwaarden is hierover
vaak alleen het volgende opgenomen: ‘Niet verzekerd is schade die
is veroorzaakt terwijl de feitelijke
bestuurder van de auto de rijbevoegdheid is ontzegd, dan wel niet

Artikel 124 WVW beschrijft dat
de geldigheid van een rijbewijs
vervalt indien de houder van het
rijbewijs niet meer beschikt over
de lichamelijke en/of geestelijke
geschiktheid die vereist is om het
voertuig te besturen. De houder
moet zelf een onderzoek aanvragen bij het Centraal Bureau voor
de Rijvaardigheid (CBR) waarin
zijn of haar lichamelijke en/of
geestelijke geschiktheid voor het
besturen van het betreffende voertuig wordt getest. Iemand met een
bestaand geldig rijbewijs is niet
verplicht om zo’n onderzoek aan
te vragen of een (nieuwe) lichamelijke beperking te melden.
Navraag bij het CBR leert dat de
procedure van een dergelijk onderzoek zo’n drie maanden duurt; te
lang in het geval van een breuk.
Het CBR adviseert om alleen een
dergelijk onderzoek aan te vragen
bij een langdurige lichamelijke of
geestelijke beperking. Op de vraag
of mensen mogen autorijden met
gips adviseren zij mensen hun
gezonde verstand te gebruiken
en zelf een inschatting te maken
of het veilig is.

voldoet aan door andere of de wet
vastgestelde bepalingen met de
betrekking tot de bevoegdheid
van het besturen van de verzekerde
auto.2 De vraag is: valt gips onder
deze bepaling? Uit de polisvoorwaarden volgt dat we het antwoord
op die vraag in de Nederlandse
wetgeving moeten zoeken.

Wetgeving
De regelgeving op het gebied van
autorijden met een lichamelijke
handicap vloeit voort uit de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en de
Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) Rijvaardigheid en geschiktheid 2011.3 4 In artikel 5 van de
WVW is opgenomen dat het verboden is om een gevaar op de weg
te vormen of het verkeer te hinderen. Daarnaast wordt in artikel 6
beschreven dat het verboden is om
je zodanig te gedragen dat door
jouw schuld een ander kan worden
gedood of ernstig lichamelijk letsel
kan worden toegebracht. Met
andere woorden: automobilisten
dienen zich netjes en veilig te gedragen op de weg, anders kunnen ze
strafrechtelijk worden vervolgd
als ze een ongeluk veroorzaken.
Het blijft echter de vraag of rijden
met gips als onveilig gedrag wordt
gezien.

In artikel 130 WVW en de Regeling maatregelen rijvaardigheid
en geschiktheid 2011 wordt be16

schreven dat een politieagent het
rijbewijs mag invorderen van
iemand die hij niet in staat acht
om zijn of haar motorrijtuig in
bedwang te houden, of die aan een
aandoening lijdt waardoor hij of
zij niet goed functioneert. Het CBR
bepaalt vervolgens welke maatregel wordt opgelegd en of er een
onderzoek komt naar de rijgeschiktheid. ‘Een stoornis in het gebruik
van één of meer ledematen’ is grond
voor een vermoeden van verminderde rijgeschiktheid. Als iemand
een arm of been in het gips heeft,
zou bij een politieagent dus het
vermoeden kunnen bestaan dat
de bestuurder niet goed in staat is
de auto te besturen.

Geen verklaring
Bovengenoemde wetsartikelen
gaan over eventuele strafrechtelijke vervolging. Bij een autoongeluk kan echter ook civiele
aansprakelijkheid om de hoek
komen kijken. In Nederland is
het verplicht om die aansprakelijkheid in de autoverzekering
mee te verzekeren. In de polisvoorwaarden kan de verzekeraar
echter opnemen dat hij zich in
bepaalde gevallen onttrekt aan
de plicht om uit te betalen. Zo
hoeven verzekeraars niet uit te

1. Patiëntenfolder LUMC, AMC,
Kennemer Gasthuis, Maxima
Medisch Centrum, Albert
Slingeland ziekenhuis, Sint
Franciscus Gasthuis, Haga
ziekenhuis.
2. Polisvoorwaarden autoverzekering FBTO, Centraal Beheer
Achmea, Allsecur, ANWB, Univé,
OHRA, Nationale Nederlanden
3. Wegenverkeerswet 1994
4. Algemene maatregel van Bestuur;
Rijvaardigheid en geschiktheid
2011
5. Burgerlijk Wetboek, boek 7, artikel
952

Standpunt van aanbieders
autoverzekering
FBTO Als een arts het niet afraadt
om te rijden met gips, is het toegestaan. Het blijft echter de eigen
verantwoordelijkheid van de
bestuurder. Het kan zijn dat er
niet uitbetaald wordt bij schade,
dit hangt af van het geval.
Nationale Nederlanden Het
advies is om het advies van de
arts op te volgen. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de
verzekerde. Indien het ongeluk
wordt veroorzaakt door het gips,
is de verzekerde aansprakelijk.

Gepubliceerd met toestemming
van huisartsenpraktijk
Dr. Van Veldhuizen te Borger.
E-mail: http://vanveldhuizen.
praktijkinfo.nl/
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Voetnoten

Schweitzer ziekenhuis, Bronovo,

Patiënten dienen dus zelf in te
schatten in hoeverre hun aandoening de rijvaardigheid beïnvloedt. Het advies van de arts is
niet meer dan een advies. En het
beste advies is dan ook om het
gezonde verstand te gebruiken.
Als iemand om wat voor reden dan
ook twijfelt aan zijn vermogen om
veilig auto te rijden, is het beter om
voorlopig niet achter het stuur
plaats te nemen.

Verband
plakken

Hendrike Bolkenstein,
coassistent chirurgie,
Meander Medisch Centrum,
Amersfoort
dr. Ger van Olden,
traumachirurg,
Meander Medisch Centrum,
Amersfoort

postzegel

Wat te adviseren aan de patiënt?
Veiligheid staat voorop. Autorijden met gips is niet per definitie
verboden, maar is ook niet per
definitie toegestaan. Verzekeraars
kunnen weigeren om uit te betalen in geval van schade, maar dit
hangt af van de omstandigheden.
Belangrijk is om patiënten hierover in te lichten en duidelijk te
maken dat de verantwoordelijkheid bij hen ligt, net zozeer als
wanneer ze in de auto zouden
stappen met een zware griep of
na een slapeloze nacht.

in
dit

Veiligheid voorop

Centraal Beheer Achmea
Dekking wordt pas niet meer
geboden als er een verklaring
is van een arts dat het voor de
verzekerde niet veilig is om auto
te rijden.
Univé De bestuurder is verantwoordelijk voor de veiligheid. In
geval van schade is het afhankelijk van de omstandigheden of er
uitbetaald wordt.
OHRA Adviseert om te overleggen met de arts. Indien de situatie
veilig is, hebben zij er ‘geen problemen mee’ als cliënten autorijden met gips.
ANWB ‘Als de arts zegt dat het
kan, dan is het goed.’
AllSecur Dekking wordt geboden indien de verzekerde in het
bezit is van een geldig rijbewijs
en een schriftelijke verklaring
van de arts. Aard en inhoud van
deze schriftelijke verklaring
worden niet nader toegelicht.

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

keren indien er sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid.5
Momenteel raden veel ziekenhuizen aan om een schriftelijke verklaring van de verzekeraar te vragen. De verzekeraars geven op
hun beurt aan dat zij hun klanten
laten weten dat ze in principe het
advies van de arts volgen (zie tabel).
Dit wekt de indruk dat de arts
verantwoordelijk is. Dit is echter
niet het geval. De arts wordt geacht
kennis te hebben over de medische toestand van de patiënt en
kan hem of haar hierover adviseren, maar de beslissing om in de
auto te stappen, ligt bij de patiënt.
Een schriftelijke verklaring, waar
sommige patiënten om zullen
vragen, is dus niet nodig. Het
wordt artsen afgeraden om zo’n
verklaring af te geven.

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?
De fractuur aan de basis van de MC1 met een volair-ulnair fragment is de
Bennett fractuur (foto 1). De M. abductor pollicis longus (1) en de M. adductor
pollicis (2) zijn verantwoordelijk voor de dislocatie van het grote fragment
naar radiair en naar proximaal. Het proximale (kleine) fragment zit vast
aan het anterior oblique ligament (3). (afbeelding 1)
Conservatieve behandeling geeft prima resultaten, mits bij de repositie
in gips druk gegeven (foto 2) is op de basis van MC1 en deze maximaal is
geabduceerd. Gips 4 weken handhaven.

Afbeelding 1

Voor repositie

In de literatuur wordt veelal operatieve behandeling geadviseerd en wordt
conservatief niet altijd genoemd als mogelijkheid.
Het resultaat van genoemde patiënt is te zien op de röntgenfoto.
Zie ook:
http://eorif.com/WristHand/bennettfx.html
http://www.inter-med.nl/heelkunde/upperlimb/bennett.htm
http://www.med-info.nl/Afwijking_trauma_extremiteit_boven_hand_
Bennet.html info@eldering.nl

Wat zou u doen?
Een 33-jarige man meldt zich met klacht van de knie op de SEH. De dag ervoor heeft hij
met een duel tijdens voetbal zijn knie geblesseerd. Sindsdien heeft hij toenemende klachten.
De knie wordt dikker en pijnlijker. Lichamelijk onderzoek is moeilijk te doen.
Er worden foto’s gemaakt.
Wat ziet u en wat zou doen?
Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband:
haandrikmanredactie@vgned.nl
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Na repositie

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 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).

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.

Illustraties (figuren/tabellen)
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.

Vormgeving en grafische productie

Redactie-Commissie
• Drs. P.F.J. Houben, algemeen chirurg, Isala-Klinieken, Zwolle.
• Martin Leenders, gipsverbandmeester, Immo Tech, Amersfoort.
• Drs. M. van der Pluijm, orthopaedisch chirurg, Sint Maartenskliniek,
Nijmegen.
• Barbara Roberti, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
• Dr. R. Saouti, orthopaedisch chirurg, VUMC, Amsterdam.
• Dr. E.J.M.M. Verleisdonk, algemeen chirurg, UMC, Utrecht.

• Lines & Letters, Soest

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

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.

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

Literatuur
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.

Abonnement
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

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.
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 ....

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).

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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