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Van de redactie
Een nieuw jaar: Nieuwe ronde nieuwe kansen.
In de eerst maanden van het jaar, is de redactie
van uw blad, met frisse moed begonnen aan de
uitgave die u zojuist op de mat of in de brievenbus heeft gevonden. Wij zijn van mening dat
daar ook het achterom kijken hoort, of we alles
goed hebben achtergelaten. Soms moet er wat
recht gezet worden, zo ook in deze uitgave.
Tja, waar gehakt wordt, vallen spaanders. Namens de redactie kan ik zeggen dat ik trots en
erg tevreden ben met de resultaten tot nu toe.
Wij hebben mede dank zij uw inzet in 2013
vier uitgaven kunnen uitbrengen
vol met interessante artikelen en
verslagen. Onze dank is groot! Ons
streven is om deze in 2014 voort
te zetten, of zelfs te verbeteren.
Bij meer kopij heeft u ook meer
blad, omdat we de pagina’s kunnen
vermeerderen. Meer waar voor uw
geld. In deze tijd van aanhoudende
crisis is het belangrijk om kritisch
te kijken naar hetgeen waar je je
(zuurverdiende) geld aan uitgeeft.
De divers jaarlijks terugkerende bijeenkomsten die georganiseerd worden, geven vaak
het startsein voor het ontstaan van een artikel.
Daar beginnen de ideeën voor een artikel of
wordt een behandeld onderwerp omgetoverd
tot een boeiend stukje informatie. Door te
netwerken op deze bijeenkomsten kunnen wij
ons voordeel er mee doen. Daardoor wordt
het ook een voordeel voor u, ter vergaring van
uw kennis. In onze redactie vergaderingen bespreken we de mogelijkheden om een rubriek
toe te voegen, thema nummers uit te geven of
op een andere manier een interessante kijk
te geven op onderwerpen die met ons vak te
maken hebben. Zo is het ook waardevol om te
kijken naar hoe bijvoorbeeld een kniebandletsel behandeld werd zo’n 25 jaar geleden. Daar
was ik zelf nog niet bij en dan is het leuk om
terug in de tijd te gaan. Ook is dit een kleine
aanloop naar volgend jaar; het jaar waarin de
Vereniging 25 jaar bestaat. Bij deze roep ik
u op om eens te kijken naar vakwerk van de
gipsverbandmeester van 25 jaar geleden en
het met uw collega’s te delen door middel van
publicatie in het vakblad.
Marc van Megroot schreef een leuk stukje en
maakte die vergelijking. Met passend beeldmateriaal laat hij zien hoe de patiënten toen
naar huis gingen.
Toen ik net klaar was met de opleiding (2007)
schreef ik eens op een geeltje dat ik graag een
artikel wou schrijven over de distale bicepspeesruptuur. Ik maakte daar ook de opmerking; ‘meer bij mannen dan vrouwen’ bij.

Een arts assistent had de opmerking eens
gemaakt dat dit letsel zelden voorkwam. Het
vervolg laat zich raden: het is bij een geeltje
gebleven. Des te meer was ik blij verrast dat
dit door iemand anders wel is uitgevoerd.
Dr. T. Gosens, Dr.M. Bonnet, beide orthopedisch chirurgen, en co-assistent C.E.M. van
der Werff, schreven voor de rubriek: ‘voor
u gelezen’ een artikel over de distale bicepspeesruptuur. Een weinig voorkomend letsel.
U leest wat de voor- en nadelen zijn van een
conservatieve behandeling versus operatief
ingrijpen.

“Een goede start
is
het halve werk”

patiënten naar de gipskamer komen en vooral
hoelang het duurt om een verandering door
te zetten.
Verder hebben we onze vaste rubrieken van:
‘van de voorzitter’ en ‘wat zou u doen, wat is
gedaan.’ Dit keer geen nieuwe, maar een herhaling van de vorige uitgave, vanwege de te
kleine afbeeldingen.
Ik hoop dat u weer zult genieten van de boeiende onderwerpen in deze uitgave en wellicht
zien we eens een schrijven van u tegemoet!
Namens de redactie,
Miranda Philips

Van René van der Lugt ontvingen we ‘richtlijnen amputatie en prothesiologie van de
onderste extremiteit’. Er wordt een vergelijking gemaakt van elastisch stompverband
versus (semi) rigide stompverband. Ook komt
er duidelijk naar voren wat de voordelen zijn
van vroegtijdig gipsen na een amputatie van
de onderste extremiteit. Of de rol van de gipsverbandmeester ook duidelijk geschetst wordt,
kunt u zelf lezen.
Een vraag aan u van Barbara Roberti op
welke manier de schuine os metatarsale vijf
fracturen het beste behandeld kan worden.
De diversiteit aan protocollen worden aan u
voorgelegd en u mag kiezen uit verscheidene
immobilisaties. Het is leuk als we een reactie
van u krijgen over dit onderwerp.
In Emmen wordt door middel van Fermathron S® Gonarthrose behandeld. Hoe dit
precies in zijn werk gaat leest u in het stukje
wat Physisian Assistant Antal Kuipers, voor
ons heeft geschreven.
Regis Logghe deelt met u enkele foto’s die gemaakt zijn op de ALV van afgelopen november.
Diegenen (waaronder ikzelf) die er niet bij zijn
geweest hebben door de foto’s een indruk dat
het weer een geslaagde dag was.
Dat er hard wordt gewerkt aan modernisering
van het afsprakensysteem, in het zonovergoten
Aruba, leest u in het stukje van de alom bekende
gipsverbandmeester Ageeth Kok. Het is een
flink karwei om daar alles op rolletjes te laten
verlopen. Ageeth vertelt op welke manier de
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Injectietherapie bij patiënten
met gonarthrose
Onderzoek naar viscosupplementen intra-articulair bij patiënten met gonarthrose.
A.J. Kuipers
Op de poli orthopedie van het Scheperziekenhuis Emmen is de grootste paiënten-aanbod die van patiënten
met arthrose van de heup of de knie. Door slijtage van het gewrichtskraakbeen, ook wel osteoarthrose genoemd,
krijgt deze groep patiënten gewrichtspijn en functieverlies van het aangedane gewricht. De klachten die een
patiënt kan ervaren van de osteoarthrose hangt af van het stadium waarin de degeneratie van het gewricht
zich bevindt en de reactiviteit. De klachten lopen uiteen van af en toe een stijf of pijnlijk gewricht tot volledige
immobiliteit en zelfs invaliditeit.
Inleiding
Sinds enkele jaren worden bij mensen met
osteoarthrose van het kniegewricht een
injectie met hyaluronzuur gegeven in het
arthrotische gewricht om de symptomen te
bestrijden. Deze injecties geven bij een groot
deel van de patiënten een verlichting in pijn
en een verbetering in functie. De injectie met
hyaluronzuur wordt intra-articulair gegeven
in het kniegewricht. De injectie bevat een hoge
dosis hyaluronzuur en de werkzame stof is
gecrosslinked. Dit heeft als voordeel dat de
vloeistof minder snel wordt afgebroken en
langer effect kan hebben. Het doel van de
behandeling is het uitstellen van een gewrichtsvervangende ingreep. Het uitstellen van deze
ingreep kan onder andere nodig zijn vanwege
de levensduur van de prothese of co-morbiditeit van de patiënt.
In het hier beschreven onderzoek is het korte
termijneffect onderzocht van Fermathron S®
bij patiënten met osteoarthrotische klachten
van de knie. Hierbij is gebruik gemaakt van de
volgende meetinstrumenten: De Oxford knee
score (OKS), Visual Analogue Scale (VAS) en
de Range of motion gemeten met behulp van
een goniometer.

Achtergrondinformatie
De verwachting is dat tussen 2012 en 2040
er een groeiend aantal mensen is dat osteoarthrose gaat krijgen. Dit hangt samen met
de vergrijzing (bron: RIVM).
Door de stijging van aantallen patiënten met
(ernstig) overgewicht, zal de groep tevens verjongen. De groep mensen met osteoarthrose
klachten zal jonger worden en daarom is er de
noodzaak naar alternatieven voor het plaatsen
van een gewrichtsvervangende prothese te
zoeken. De reden daarvan is dat een knieprothese een bepaalde levensduur heeft.
De levensduur is afhankelijk van factoren als
lichaamsgewicht en activiteiten en zal verkorten bij een actiever persoon. De kans op wear

(slijtage) van de polyethyleen bekleding van
de tibiacomponent van de prothese is hoog,
evenals de kans op loslating.
Daarnaast is er een groep patiënten waarbij
het risico van de operatie om de totale knie
te plaatsen te hoog is vanwege co-morbiditeit.
Als alternatief voor een gewrichtsvervanging
zijn er verschillende conservatieve behandelingen. Een daarvan is het intra-articulair inspuiten van hyaluronzuur een viscosupplement.

pijnlijk en krijgt men de neiging om het gewricht steeds minder te gaan belasten. Dit
tot gevolg hebbende dat het gewricht stijf
wordt en dat spieren atrofiëren. Osteoarthrose
komt voornamelijk voor in de gewrichten van
de handen, knieën, schouders, nek en heupen.
Iedereen boven de zestig jaar lijdt vaak wel
aan een röntgenologisch waarneembare mate
van osteoarthrose; soms begint het al op aanzienlijk jongere leeftijd.

Anatomie

Vóórkomen en ontstaan van
osteoarthrose

Osteoarthrose
Osteoarthrose is in de geneeskunde de naam
van een degeneratieve aandoening aan het
kraakbeen in gewrichten. Osteoarthrose
wordt in de volksmond ook wel gewrichtsslijtage genoemd. Gewrichten zorgen er
voor dat het lichaam flexibel is, ze zorgen
er bijvoorbeeld voor dat de armen en benen
kunnen buigen (flexie) en strekken (extensie).
Een gewricht wordt gevormd door twee uiteinden van botstructuur. Om het uiteinde van
deze botstructuur ligt een gladde bekleding:
het gewrichtskraakbeen.
Osteoarthrose ontstaat doordat er meer
gewrichtskraakbeen verloren gaat dan er
door het lichaam geproduceerd kan worden.
Het kraakbeen verslechtert en soms verdwijnt
het helemaal. Bij osteoarthrose vermindert
ook de synoviale vloeistof in het gewricht.
Deze stroperige vloeistof is nodig om het
gewricht soepel te laten draaien en om schokken te absorberen. Door slijtage van gewrichtkraakbeen en een vermindering van de schokabsorberende vloeistof in de gewrichten,
kunnen botstructuren over elkaar schuren
wat pijn veroorzaakt. Als reactie op de verminderde kraakbeen bescherming gaat de
botstructuur zijn dragende oppervlak vergroten om de druk op het gewricht te verminderen. Het gewricht kan daardoor uitsteeksels
vormen (osteofyten), dikker worden en misvormd raken. Hierdoor worden bewegingen
6

Hoewel het onder ouderen de meest voorkomende gewrichtsaandoening is, zijn er
in Nederland naar schatting 25.000 jonge
patiënten (tussen de 25 en 44 jaar) met osteoarthrose. In totaal zijn er meer dan 650.000
mensen die in meer of mindere mate last hebben van osteoarthrose. Osteoarthrose kan op
verschillende manieren ontstaan. Meestal is
de oorzaak slijtage die van nature ontstaat bij
het ouder worden. Maar ook over-belasting,
fracturen of herhaalde blessures door bijvoorbeeld sporten of door bepaald werk kan een
rol spelen. Zo hebben veel voetballers last van
osteoarthrose in hun knieën en enkels en
balletdansers krijgen het vaak in hun voeten.

Klachten
Slijtage van de knie veroorzaakt pijn. Wanneer de slijtage zich ter hoogte van de patella
bevindt dan is de pijn aan de voorzijde van de

knie gelokaliseerd. Zit de slijtage mediaal dan
heeft de patiënt pijn aan de binnenzijde van
de knie. Zit de slijtage lateraal dan heeft de
patiënt pijn aan de buitenzijde van de knie.
Bij een versleten knie treedt de pijn meestal
op bij lopen, traplopen en lang staan. Fietsen
levert in de regel veel minder klachten op. De
reactie van spieren, banden en kapsel van het
gewricht geven vaak de kenmerkende symptomen van een osteoarthrose. De pijn wordt
veroorzaakt doordat kleine stukjes kraakbeen,
welke losraken van het gewrichtsoppervlak,
door het gewrichtskapsel worden ingevangen
en daar een lokale irritatie veroorzaken. In het
beginstadium treedt de pijn dan ook niet op
tijdens een inspanning maar meestal enkele
uren daarna. In een vergevorderd stadium
waarbij de botstructuren over elkaar schuren
is de pijn de hele dag door aanwezig en is meestal
‘s morgens het ergst als de patiënt op gang
moet komen. Dit wordt wel startpijn genoemd.
Na een minuut of tien in beweging te zijn geweest worden de pijnklachten minder. Hoe
ernstig het kraakbeen raakt aangetast varieert, evenals de klachten die iemand heeft.
Het komt voor dat op de röntgenfoto ernstige
afwijkingen te zien zijn maar dat iemand weinig klachten heeft, het omgekeerde komt ook
voor.

Crosslinken is een proces dat moleculen met
elkaar laat binden. Door de moleculen te laten
binden wordt het product sterker en zal de
geïnjecteerde stof in de knie minder snel door
het lichaam worden afgebroken of opgenomen.
Eenmaal in het synoviale compartiment zorgt
de flexibele moleculaire structuur van Fermathron S® voor glijdende en schokabsorberende
eigenschappen.

Injectietherapie in de knie
De uitgangspositie voor een intra-articulaire
injectie in de knie:
Om een intra-articulaire injectie te geven in
het kniegewricht wordt de patiënt gevraagd
een zittende houding aan te nemen op de behandelbank. De onderbenen dienen gebogen
te zijn over de rand van de behandelbank en
de voeten mogen niet op de grond steunen.
Om het kniegewricht intra-articulair te bereiken zijn er 2 ingangen, de zogeheten softspots.
De softspots bevinden zich lateraal en mediaal
1cm onder de patella onderpool en naast de
patellapees. Op afbeelding 1 is een injectie in
de laterale softspot van de linker knie afgebeeld.

Bij lichamelijk onderzoek kun je het volgende
vinden:
• standafwijking: varus- of valgus;
• atrofie van de musculus quadriceps;
• zwelling: lokaal of diffuus, ventraal of
dorsaal;
• verbreding van het gewricht;
• lokale zwelling: roodheid, fluctuatie, pijn;
• roodheid en verhoogde temperatuur van
de knie;
• drukpijn over de gewrichtsspleet;
• crepitaties bij bewegingsonderzoek;
• actieve en passieve flexie en extensie:
beperkt, pijnlijk.

Onderzoekspopulatie
Initieel zijn 68 patiënten geïcludeerd. Van
deze patiënten zijn 3 personen afgevallen.
Deze patiënten zijn afgevallen vanwege het
doorzetten van de osteoarthrose van de knie.
Ze ondergingen vroegtijdig een Totale Knie
vervangende operatie.
De onderzoekspopulatie bestaat uit:
Mannen en vrouwen, 25 mannen en
40 vrouwen, respectievelijk 38.5 en 61.5%.
Leeftijd van 49-88 jaar met een gemiddelde
leeftijd van 65.58 en een standaarddeviatie
van 10.93.
Op basis van de röntgenfoto een osteoarthrose
Kelgren & Lawrence score 1-4.
Op basis van de röntgenfoto een Patello femoraal, laterale en/of mediale gonarthrose.
Patiënten met diabetes mellitus (DM), afhankelijk van insuline, worden niet geïncludeerd
vanwege mogelijke neuropathische klachten
bij een gevorderde vorm van DM.
Patiënten met reumatoïde aandoeningen
worden niet geïncludeerd. Door infecties in de
knie kan mogelijk het effect van hyaluronzuur
anders zijn.

Resultaten

Hyaluronzuur injecties
Sinds enige jaren is er een mogelijkheid om bij
osteoarthrose patiënten hyaluronzuur in de
knie te spuiten. Dit hyaluronzuur fungeert in
de knie als een schokdemper en smeermiddel.
Het hyaluronzuur is een natuurlijk product
dat in hoge concentraties aanwezig is in het
normale gewrichtsweefsel en de gewrichtsvloeistof. Bij gewrichten die door osteoarthrose
aangedaan zijn schiet het eigen hyaluronzuur
vaak tekort. Aanvulling met een hoeveelheid
extra smeermiddel kan dan nuttig zijn. Fermathron S® een natriumhyaluronaat viscosupplement, voor intra-articulaire injectie in
de synoviale ruimte, bij patiënten die lijden
aan lichte tot matige osteoarthritis, degeneratieve of traumatische veranderingen in het
synoviale gewricht. Fermathron S® bestaat
uit een lange keten, in hoge mate gevouwen
moleculen van hyaluronzuur in de vorm van
natriumhyaluronaat, dat geproduceerd wordt
door middel van een gepatenteerd continue
biologische fermentatieproces. De werkzame
stof is in een hoge dosering en gecrosslinked.

de infiltratie werd gedurende een follow-up
van 12 weken met 3 meetmomenten gemeten
middels Oxford Knee Score (OKS), Visual
Analogue Scale (VAS) en Range Off Motion
(ROM) onderzoek. Er wordt getracht causale
verbanden aan te tonen tussen de gradatie en
lokalisatie van de osteoarthrose en het effect
van hyaluronzuur intra-articulair geïnjecteerd.
Verschillen te meten op basis van leeftijd en
geslacht. Daarnaast het effect te meten in pijnreductie en range of motion van het intra-articulair inspuiten van hyaluronzuur.
De onderzoeksgroep bestaat uit 65 patiënten.
De onderzoeksgegevens zijn middels SPSS
19.0 verwerkt.

Afbeelding 1, Injectie laterale softspot knie links.
De injectienaald moet lang genoeg zijn om
door het kapsel te dringen. 3 cm is in de regel
hiervoor genoeg. Voor de vloeistof geïnjecteerd
wordt moet geaspireerd worden om te beoordelen of de naald de intra-articulaire ruimte
bereikt heeft. Bij een intra-articulaire injectie
moet aseptisch te werk worden gegaan. Handen
en een ruime plek rondom de injectieplaats
moeten gedesinfecteerd worden. Injectie,
injectievloeistof en naald moeten steriel zijn
en er mag geen contaminatie plaatsvinden
van de naald.

Methode van het onderzoek
Deze studie betreft een prospectief observationeel onderzoek waarbij patiënten met
osteoarthrose van de knie, in verschillende
gradaties volgens Kellgren and Lawrence
score, gevolgd worden na behandeling met
een single shot intra-articulaire injectie hyaluronzuur (Fermathron S®). Het effect van
7

Er is sprake van een significante verbetering
in OKS en VAS score na infiltratie met fermathron S®. De OKS is met 20.3% verbeterd
t(65) =-9.96, P0.00 en de VAS met 38% t(65)=
12.8, P 0.00, 12 weken na infiltratie. De ROM
is niet verbeterd t(65)=1.0, P 0.321. Leeftijd
r(65)= -0.45, P0.72, gradatie volgens Kellgren
& Lawrence r(65)= -0.80, P 0.52 en lokalisatie
van gonarthrose r(65)= -0.92, P 0.46 is niet
van invloed op het effect van de infiltratie met
Fermathron S®.

Vas score
De gemiddelde VAS score laat een duidelijke
verbetering zien indien gemeten voor of na de
injectie in de knie. (grafiek 1 )
De grafiek van de gemiddelde VAS laat een
dalende lijn zien. Er is een significante verlaging van 3.4 punten (42.5%) tussen VAS 1 en
VAS 2; p 0.00 . Tussen VAS 2 en 3 is een lichte
stijging zichtbaar van 0.35 punten (4.3%); p
0.018. Toch is er sprake van een significante
verlaging tussen de eerste en de laatste meting
3.04 punten (38%) ; p 0,00..
>>

met verbetering in VAS score en OKS. De verschillende gradaties van osteoarthrose in de
knie zijn niet van invloed op het effect van de
infiltratie met Fermathron S®
Op basis van geslacht is er geen verschil aan
te tonen in het effect van de infiltratie met
Fermathron S®.Tot slot is er geen significante
correlatie tussen de lokalisatie van gonarthrose
en de verbetering in VAS score en OKS. Het
effect van de infiltratie met Fermathron S®
houdt geen verband met de plaats van de
osteoarthrose.

Discussie

Grafiek 1. Gemiddelde VAS gemeten op de totale groep

Oxford Knee Score
Even als de VAS score laat de Oxford knee
score (OKS) een duidelijke verbetering zien
indien gemeten voor of na injectie in de knie.
(Grafiek 2)
De gemiddelde OKS voor de infiltratie (Oxf 1)
is 25.7 punten. Na de eerste 6 weken is de
gemiddelde OKS 38.0 punten. Een significante stijging van 12.3 punten (30.0%),
P 0.000. De gemiddelde OKS geeft een lichte
daling tussen de tweede en de derde meting.
Het betreft een daling van 3.9 punten (9.5%).
Deze daling is echter niet significant P 0.140.
De gemiddelde verbetering van de OKS na
12 weken ten opzichte van de eerste meting
is 8.34 punten (20.3%) P0.00.

de meting van 6 weken met 1.0 graden. Beide
ook niet significant, respectievelijk P 0.045 en
P0.321. In de eindextensie en het verschil tussen de extensie van de meting week 6 en week
12 is geen verschil in waarden aangetoond.

Conclusies
Er is sprake van een significante verbetering
in OKS en VAS score na infiltratie met fermathron S®. De OKS is met 20.3% verbeterd
t(65) =-9.96, P0.00 en de VAS met 38% t(65)=
12.8, P 0.00, 12 weken na infiltratie. De ROM
is niet verbeterd t(65)=1.0, P 0.321. Leeftijd
r(65)= -0.45, P0.72, gradatie volgens Kellgren
& Lawrence r(65)= -0.80, P 0.52 en lokalisatie
van gonarthrose r(65)= -0.92, P 0.46 is niet
van invloed op het effect van de infiltratie met
fermathron S®.

Range of motion
Voor de range of motion zijn de waardes van
flexie extensie en eindextensie apart met
elkaar vergeleken middels gepaarde T-toetsen.
Uit deze toetsen blijkt dat er geen significante
verbetering in Range of motion is. De flexie
gemeten voor infiltratie verbeterd met 1.7
graden in de meting van 6 weken. Echter niet
significant P 0.83. De meting van 12 weken
is ten opzichte van de meting voor infiltratie
met 2.0 graden verbetert en ten opzichte van

Kort gezegd kan gesteld worden dat injectietherapie bij gonarthrose met Fermathron S®
op korte termijn een verbetering in het dagelijks functioneren geeft en een verlichting van
pijn. Er ligt geen relatie tussen de leeftijd van
de patiënt en de verbetering in VAS score en OKS.
De leeftijd is niet van invloed op het effect van
de infiltratie met Fermathron S®. Op basis van
de gradatie van gonarthrose volgens Kellgren
and Lawrence is er geen correlatie aan te tonen

Grafiek 2. Gemiddelde OKS scores gemeten op de totale groep

Bij elk onderzoek kunnen kanttekeningen
geplaatst worden bij de resultaten. Zo ook bij
dit onderzoek. De belangrijkste kanttekening
is dat de resultaten op basis van 12 weken zijn.
Dit geeft het korte termijn effect weer van een
infiltratie met Fermathron S® in een arthrotische knie. Om een uitspraak te doen over het
effect van de infiltratie kan gezegd worden dat
het onderzoek over een langere termijn van
1 tot 2 jaar uitgevoerd moet worden. Ook is er
binnen deze studie geen gebruik gemaakt van
een controlegroep. De redenen hiervoor zijn
dat voor het gebruiken van een controlegroep
een protocol eerst moet worden voorgelegd aan
de medisch ethische commissie. Bij de controle
groep wordt de behandeling dan onthouden.
Dit lag niet binnen de mogelijkheden van deze
studie. Binnen deze studie is geen rekening
gehouden met de Body Mass Index van de
onderzoeksgroep. Het is bekend dat deze
factor van invloed is op de pijn en beperking
in het dagelijks leven bij gonarthrose. Wellicht
is deze factor van invloed op de resultaten van
de infiltratie. In een vervolg onderzoek kan
deze factor meegenomen worden.
Opvallend is dat de Kellgren Lawrence score
niet van invloed is op de resultaten. De verwachting zou zijn dat iemand met een gonarthrose graad 4 minder baat zou hebben bij een
behandeling met Fermathron S® dan iemand
met een graad 2 gonarthrose. De reden hiervan is dat behandeling met Fermathron S®
het nog aanwezige kraakbeen verbeterd, bij
een gonarthrose graad 4 is er nagenoeg geen
kraakbeen meer aanwezig om te verbeteren.
Om hier een antwoord op te geven zou een
Randomized controled trial op zijn plaats zijn.
Dit om het placebo effect van infiltratie te
meten.

De literatuurlijst is bekend bij de redactie.
A.J Kuipers, Physician Assistant orthopedie
Leveste, Scheper Ziekenhuis Emmen.
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Het Schurend Scharniertje
Marc van Megroot

Wat een titel zult u zeggen. Waar gaat dit nu over? Om even kort door de bocht te vliegen; het gaat over de oudheid binnen het vak
gipsverbandmeester. Mede door de inspirerende sessie van Ruud Veltenaar, (tijdens de najaars- ALV) over de toekomst in de zorg
leek het me leuk ook eens terug te kijken. Ook het gezegde: “Wie zijn geschiedenis kent, kent zijn toekomst” is een leidraad geweest
voor dit stukje. We gaan dus in dit schrijven terug kijken (of trugkieke in het Zeeuws) in de tijd en wel het jaar 1989, dus 25 jaar geleden.
Het Kniescharniergips.
Waar kun je beter op terug kijken dan het
onderwerp waar je op afgestudeerd bent.
Na een voldoende behaald te hebben voor
de theorie moest je een onderwerp kiezen
wat je aanspraak.
De docent bepaalde dan of het een goed
onderwerp was, en een bijdrage gaf aan het
vak van gipsverbandmeester. Daarover maakte
je een behandelverslag. Aan de hand van vragen
moest je dit voor de examencommissie verdedigen. Assesment en zelfreflectie?..niemand
had ervan gehoord. Is het gedachtegoed van
toen achterhaald of nog steeds actueel? Wie
kent het nog; patiënten werden aan de voorste
kruisband geopereerd met gebruikmaking
van eigen weefsel of een kunststof bandje. Op
de OK werd een Circulair Mineraal Bovenbeen
gips aangelegd met de stand 40 graden flexie
in de knie, onderbeen in endorotatie en in
varus stand. De voet plantigraad. Dit gebeurde
om de volgende reden: de band kan dan ontspannen vastgroeien.
Na 4 tot 5 dagen werd dit gips verwijderd, de
wond geïnspecteerd en de patiënt voorzien
van een nieuw circulair mineraal bovenbeengips. Na 2 weken kwam de patiënt op de gipskamer terug voor gips verwijderen, wondinspectie en hechtingen verwijderen. Vervolgens
ging de patiënt weer in circulair bovenbeengips maar dan van kunststof, indien de knie

niet slank genoeg was naar bevinding van de
orthopeed. Wat ook belangrijk werd gevonden
was dat het kunststofgips aangemodelleerd
werd met een Dauerbinde of andere stevige
elastische zwachtel. Wie ziet nu ( in zijn onuitwisbare geheugen ) niet die bruine zwachtels in een hoekje van de gipskamer te drogen
hangen???
Was de knie slank genoeg dan kreeg de patient
een kniescharniergips. (afb. 1)
Dit gips was een hele onderneming met veel
benodigdheden en leunde op een zeer grote
vaardigheid van de gipsverbandmeester. Er
waren een paar belangrijke toevoegingen die
onderdeel uitmaakten van dit gips. We hadden
als eerste het kunststofgips nodig.
Daarnaast moesten we de beschikking hebben
over een paar kniescharnieren en wel een linkse
en rechtse uitvoering. Zeer belangrijk was het
hielbakje (afb. 2) wat zou voorkomen dat het
scharniergips ging zakken en het scharnierpunt van het scharnier niet meer op de goede
plaats bleef zitten.

afbeelding 3. Alignment jig

afbeelding 4. Lateraal zicht opbouw scharniergips

afbeelding 2.
Hielbakje

afbeelding 1.
Kniescharniergips

Stelde je het uitlijnen boven het timmermansoog en meten dan had je de ‘alignment jig’ nodig.
(afb. 3) Dit was een uitlijnapparaat waar je de
scharnieren aan vast maakte. Vervolgens plaatste je deze boven de knie en draaide de stelknop,
die op de patella steunde, zodanig naar boven
of beneden totdat je het juiste punt van de
scharnieren lateraal en mediaal had vastgesteld. (afb. 4,5,6) Vanuit de derde straal van
de voet over patella tot aan de iliaca anterior
superior trok je een denkbeeldige lijn.
Zodoende lijnde je de scharnieren in het verlengde van het been uit.
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afbeelding 5. Uitlijnen scharnier

>>

scharnieren aan, van zeer goedkoop tot zeer
duur. Het is niet aan mij om aanbevelingen
te doen. De keuze is geheel aan de gebruiker
(lees: het management/inkoop van het ziekenhuis, die bepalen tegenwoordig wat het
beste artikel is. Als je geluk hebt mag je als
gipsverbandmeester nog je mening geven.)

afbeelding 6. Uitlijnen scharnier lateraal
Als je geluk had en het scharnier al niet ettelijke malen uit het richtapparaat was gevallen
en je weer opnieuw kon beginnen, was je klaar
met richten. Met stukken tape werden de scharnieren aan het gips bevestigd en verder vastgezet met kunststofgips. Het aanleggen van het
gipsverband tot een goed functionerend geheel
gaf grote voldoening . Was het scharniergips
vervaardigd dan kon de patiënt samen met de
fysiotherapie zijn oefeningen gaan doen.

Het Heden
De orthopeden zijn het er nog steeds over eens
dat bij deze operatie een immobilisatie nodig
is, maar de wijze waarop en in deze tijd van
bezuinigingen zijn de mogelijkheden beperkt.
Is er nog ruimte voor een ambacht? Of staan
we straks met zijn allen 3-d te printen?
Tegenwoordig zijn er zoveel prefab- kniescharnieren dat het moeilijk is om de juiste
te kiezen. Diverse leveranciers bieden knie-

Hier volgen slechts enkele illustraties van
wat ik bedoel. We hebben nu de beschikking
over de pre-fabrikaten met open harde schaal
(afb. 7) , zachte schaal (afb. 8), uitvoeringen
in carbon, aluminium etc.

afbeelding 9. Oude attributen
En… waar zijn uiteindelijk de oude attributen
gebleven?
Ergens in een hoek van het magazijn onderin
ver weggestopt vinden we nog deze bak. (afb. 9)

afbeelding 7. Open harde schaal

Als echte ambachtsman doet me dit wel een
beetje verdriet.
Hierin zitten scharnieren van verschillende
fabrikanten en in de vergeelde doos de alignment jig. Vergane glorie?
In ieder geval een doos met Schurende
Scharnieren.
Marc van Megroot
Gipsverbandmeester ADRZ
Koudekerkseweg 88
4382EE Vlissingen
Email: m.vanmegroot@adrz.nl

afbeelding 8. Zachte schaal

Voor u gelezen

Ruptuur van de distale bicepspees en
zijn behandeling: een outcome-analyse
C.E.M. van der Werff, T. Gosens en M. Bonnet
Distale bicepspeesrupturen zijn zeldzame letsels (3% van alle bicepspeesrupturen). De conservatieve behandeling zou leiden tot
een vermindering van de flexie- en supinatiekracht van de elleboog. Hierdoor is de interesse in de operatieve behandeling gestegen.
De resultaten van het operatieve herstel van de ruptuur en de tevredenheid van de patiënten postoperatief over hun functioneel
herstel in de hier beschreven serie zijn goed, maar ook de operatie heeft niet tot een volledig herstel geleid.
Inleiding
De m.biceps brachii is een van de
belangrijkste spieren in het anterieure gedeelte van de arm. Het is
de voornaamste supinator van de
onderarm en draagt bij aan flexie
in de elleboog, samen met de m.
brachialis.1 De m.biceps brachii
heeft 3 aanhechtingen: de lange
kop hecht proximaal aan het
tuberculum supraglenoidale van
de scapula. De korte kop hecht

gen van de flexoren van de onderarm.2
Avulsie van de distale bicepspees
van zijn insertie aan de tuberositas radii is een relatief zeldzaam,
maar bekend letsel. Het letsel komt
voornamelijk voor in de dominante
arm bij mannen van middelbare
leeftijd tijdens zwaar tillen of bij
een geforceerde kracht op de gebogen arm.3,4,5 96% Van alle traumatische bicepspeesrupturen

proximaal aan de apex van het
processus coracoideus. De distale
pees hecht aan het posterieure
gedeelte van de tuberositas
radii.1,2 De distale pees van de m.
biceps brachii breidt zich mediaal
breed uit via de lacertus fibrosis,
ook wel de bicipitale aponeurosis
genoemd. Deze strekt zich mediaal langs de a. brachialis uit en
fuseert met de diepe fascia antebrachii en bedekt zo de oorspron10

vindt plaats in de proximale lange
kop, 1% betreft de korte kop en
3% betreft de distale insertie van
de bicepspees.6 Hoewel in vroegere tijden de behandeling van
een distale bicepspeesruptuur
conservatief was, wordt tegenwoordig een chirurgische behandeling geadviseerd vanwege met
name het verbeterde functionele
herstel in supinatiekracht van de
onderarm.7 Uit biomechanische

studies is gebleken, dat de flexiekracht met 30-40% vermindert
en de supinatiekracht met 40-50%
als anatomisch herstel van de
pees uitblijft.8,9,10 In hoeverre dit
functionele gevolgen heeft, wordt
niet beschreven. Het doel van deze
studie is om retrospectief de outcome te analyseren van de chirurgische behandeling van de distale
bicepspeesruptuur. Het gaat dan
met name om het functioneringsniveau van de patiënt en de tevredenheid hierover en om het gemeten krachts-en functieherstel.10

Patiënten en methode
Tussen april 2001 en maart 2007
ondergingen 9 patiënten een
operatie voor het herstel van een
distale bicepspeesruptuur door
dezelfde orthopedisch chirurg
(MB). 6 Patiënten ondergingen
de 2-incisietechniek volgens Boyd
and Anderson. De patiënt wordt
gepositioneerd op de rug, met de
elleboog in extensie en de onderarm in supinatie. Onder bloedleegte wordt een S-vormige incisie
gemaakt van mediaal-proximaal
van de elleboog naar lateraal-distaal. De n. cutaneous antebrachii
wordt geïdentificeerd en vrijgeprepareerd om beschadiging
ervan te voorkomen. Het geruptureerde deel van de distale bicepspees wordt geïdentificeerd en met
een 2 hechtdraden gezekerd. Met
behulp van een gebogen Kocher
wordt de oorspronkelijke tunnel
tussen de radius en ulna ontwikkeld. Met de elleboog in flexie en
pronatie wordt er een tweede
incisie gemaakt aan de dorsale
zijde proximaal van de onderarm.
De tuberositas radii wordt vrijgelegd. De pees wordt door de
tunnel van anterior naar posterior gebracht. De hechtdraden
worden door een groter boorgat
in de tuberositas met op de bodem
in de overliggende corticalis 2
kleine boorgaten vastgeknoopt
met de elleboog in 90° flexie en
de onderarm in supinatie, waarbij
de pees door de tuberositas in
de schacht van de radius wordt
getrokken. Twee patiënten ondergingen de 1-incisietechniek,
waarbij de distale pees met een
resorbeerbare interferentieschroef wordt vastgezet in de
tuberositas radii, gebruik makend
van de dezelfde benadering in de
fossa cubiti als hierboven beschreven. Poliklinisch werden de Elbow
Function Assesment (EFA) scale,
Mayo clinic performance index
for the elbow (MAYO) en Disabi-

lity of Arm, Shoulder and Hand
(DASH) bepaald.11-13 Hiernaast
werd ook aandacht besteed aan
het functioneren voor en na de
operatie, eventuele complicaties
van de operatie en tevredenheid
van de patiënt over zijn functioneringsniveau. Vervolgens werden de bewegingsuitslagen van
zowel de aangedane als de nietaangedane arm met behulp van
een goniometer gemeten.
Genoteerd werden flexie, extensie, supinatie en pronatie in het
aantal graden nauwkeurig. Ook
werd de kracht in beide armen
gemeten met behulp van de handheld dynamometer (microFET,
Biometrics, Almere). De krachtmetingen werden aan beide armen
uitgevoerd in de volgende posities:
flexie van de onderarm in supinatie
vanuit gestrekte positie, flexie van
de onderarm in supinatie vanuit
90° flexiestand, flexie van de onderarm in pronatie vanuit gestrekte
stand, flexievan de onderarm in
pronatie vanuit 90° flexiestand,
pronatiekracht van de onderarm.
Iedere meting werd drie maal uitgevoerd, en de gemiddelde kracht
in Newton werd berekend en er werd
vergeleken met de normaalkracht
van de aangedane arm.14 Tenslotte
werden alle gegevens met behulp
van SPSS 15.0 voor Windows
geanalyseerd.

krachtsverlies, daarnaast was er
nog 1 patiënt die deze klachten
had. De andere 6 patiënten keerden terug op hun oude niveau in
werk. 3 Patiënten wisselden van
sport vanwege respectievelijk
krachtsverlies, angst voor een
re-ruptuur en pijn in de elleboog.
Een proximale radio-ulnaire
synostose, die ope-ratief gereseceerd moest worden, ontstond
bij 1 patiënt. De synostosis kwam
niet terug. Op de röntgenfoto’s
werden bij 3 patiënten calcificaties in de bicepspees gezien.
Bij een patiënt was de 1-incisie
techniek gevolgd en bij de andere
twee de 2-incisie techniek. De
bewegingsuitslagen waren bij
deze patiënten niet verminderd.
Omdat patiënt 5 geen krachtmeting wilde ondergaan, werd
bij 7 patiënten een krachtmeting
verricht. De krachtmetingen
(flexie van de onderarm in supinatie vanuit gestrekte positie,
flexie van de onderarm in supinatie vanuit 90° flexiestand, flexie
van de onderarm in pronatie vanuit gestrekte stand, flexie van de
onderarm in pronatie vanuit 90°
flexiestand, pronatiekracht van
de onderarm) lieten geen significante verschillen zien versus de
normaalkracht van de aangedane
arm, behoudens patiënt 7. Deze
patiënt klaagde ook over pijn en
krachtsverlies in het dagelijks
leven. Er werden geen postoperatieve infecties of re-rupturen
gezien.

Resultaten
Alle 9 patiënten werden telefonisch benaderd en gevraagd om
eenmalig de polikliniek orthopedie te bezoeken. 8 Patiënten gaven
aan deel te willen nemen aan het
onderzoek. Alle 8 patiënten waren
mannen met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar (range 31-60).
Bij 3 patiënten was de dominante
arm aangedaan, bij 5 de niet dominante zijde. De gemiddelde followupduur na chirurgisch herstel
was 29 maanden (range 6-78).
Er werden geen significante verschillen gevonden in de scores
van de EFA, MAYO en DASH
tussen de patiënten die met een
2- of 1-incisietechniek behandeld
werden. Alle 8 patiënten waren
tevreden over de uitkomst van
de operatie; de gemiddelde score
voor tevredenheid was 8,5 op
een schaal van 1-10 (range 7-10).
2 Patiënten wisselden van beroep
na de operatie; 1 patiënt gaf een
andere reden dan de bicepspeesruptuur op, 1 patiënt wisselde vanwege krachtsverlies. Deze patiënt
ondervond ook beperkingen in het
algemeen dagelijks leven vanwege
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Discussie

vaker aanwezig. Het meest geldende argument tegen operatief
herstel is het risico op complicaties, zoals zenuwbeschadiging en
het ontstaan van radio-ulnaire
synostosis. In 1932 werd de chirurgische behandeling van bicepspeesrupturen door Henry ontwikkeld, door de bicepspees aan
de tuberositas radii te herstellen.
Een nadeel van de Henry methode
is, dat het een grote anterieure
incisie vereist, resulterend in het
vrijleggen van de n.radialis en
dus mogelijk secundaire neurologische complicaties heeft.7 In
1961 werd de chirurgische behandeling verder ontwikkeld door
Boyd and Anderson door via een
2-incisietechniek de tuberositas
radii makkelijker vrij te leggen en
de pees te herstellen.15 Hierdoor
zou het risico op neurologische
complicaties minder worden. De
voornaamste complicatie van deze
operatie is het ontstaan van proximale radioulnaire synostosis.7 Bij
een recentere operatietechniek
wordt gebruik gemaakt van hechtankers die in de tuberositas radii
worden gezet, om zo de bicepspees te re-insereren. Voor deze
benadering wordt een minimale
anterieure incisie gemaakt.8 De
complicaties van een 1-incisie
techniek kunnen betreffen:
paresthesie van de n. cutaneous
antebrachii lateralis, flexiecontracturen en heterotopische ossificatie.8 De 2-incisietechniek zou
een sneller herstel van de flexiekracht en minder complicaties
hebben dan de 1-incisietechniek.8

Grote studies met objectieve
follow-up over de conservatieve
versus operatieve behandeling
van distale bicepspeesrupturen
zijn zeldzaam. In 1985 analyseerde Morrey 10 patiënten met
een distale bicepspeesruptuur,
waarvan 3 patiënten conservatief
behandeld werden. De supinatiekracht bij deze patiënten was met
40% verminderd en de flexiekracht met 30%.9 In 2000 deden
Chillemi en Marinelli in Duitsland een uitgebreid review, die
290 casus van distale bicepspeesrupturen betrof. 20 Patiënten
daarvan werden conservatief
behandeld. De flexiekracht was
verminderd met 30-40% en de
supinatiekracht met meer dan
50%, terwijl dit van 0-25% liep bij
de operatief behandelde groep.19
Op basis van deze gegevens en
andere reviews uit het verleden is
de neiging dus om de bicepspees
operatief te herstellen steeds

Uit onze resultaten blijkt dat er
geen verschil is in complicaties
tussen de groep met de 1-incisietechniek en de 2-incisietechniek.
De aantallen patiënten in beide
groepen zijn echter te klein om
een significant verschil te vormen.
Nog recentere methoden om de
geruptureerde bicepspees aan de
tuberositas radii te fixeren maken
gebruik van hecht-ankers, een
Endobutton of een interferentieschroef. Voor de fixatie met de
hechtankers wordt een anterieure
1-incisietechniek gebruikt, zonder
excessieve dissectie van de proximale radius, wat minder kans op
complicaties geeft.17 De meest
recent beschreven techniek voor
fixatie van de pees is het gebruik
van de Endobutton. Het voordeel
van deze techniek is dat het een
kleine incisie vereist, omdat de
pees buiten de wond wordt vastgehecht aan de Endobutton, die >>

vervolgens in een gat in de tuberositas radii wordt vastgezet.18
Interferentieschroeffixatie van
een pees in het bot is een veel
gebruikte techniek bij voorstekruisbandchirurgie. Uit biomechanisch en histologisch oogpunt
heeft het gebruik van de interferentieschroef de voorkeur, omdat
hierbij direct pees-bot heling mogelijk gemaakt wordt.17 Uit eerder
onderzoek is echter gebleken dat
de techniek met de Endobutton,
vergeleken met de hechtankers en
de interferentieschroef, de beste
resultaten geeft als geëvalueerd
wordt op basis van maximaal gewicht dat gedragen kan worden
na herstel.17 Mogelijk kan ook
geconcludeerd worden dat bij
deze techniek tijdens de revalidatie het snelst overgegaan kan
worden tot actieve beweging van
de arm.17 Er worden in de literatuur diverse scorelijsten gebruikt
om de functie van de elleboog te
beschrijven en om resultaten van
verschillende studies met elkaar
te kunnen vergelijken. Er is echter
geen consensus over het gebruik
van een uniform systeem voor het
meten van de elleboogfunctie en
de relatieve waarde van elke variabele of subschaal.11 Daarnaast zijn
veel scores niet sensitief genoeg
om de klinisch belangrijke veranderingen in elleboogfunctie te
detecteren, omdat ze zich primair
concentreren op de klinische
verbetering van de functie.
Dit is in contrast met aspecten als
ongemak en invaliditeit, die vaak
een belangrijkere rol voor de patiënt
spelen.11 Toch wordt er in literatuur
aangetoond dat beschikbare elleboogscores als de Elbow Function
Assessment (EFA) en de Mayo
Clinic performance index for the
elbow een goede betrouwbaarheid
hebben in het meten van elleboogfunctie in de reumatische patiënt.11

De vraag is echter of deze assessment scales voldoende relevantie
hebben binnen de toetsing van
de fysiologische uitkomst van de
operatie. Uit onze resultaten blijkt,
dat alle patiënten tevreden zijn
over hun functioneren postoperatief, hetgeen ook naar voren komt
in de resultaten van de DASH,
EFA en MAYO scores. De krachtmetingen tonen echter geen restloze genezing aan in vergelijking
met de normaalkracht, maar dit
is blijkbaar over het algemeen
zonder functionele bezwaren.
Ook zou de conclusie kunnen zijn
dat de normaalwaarden te hoog
liggen voor deze groep patiënten.
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Ter illustratie een bicepspeesruptuur die vast gezet wordt met Mitek ankers. Duidelijk te zien is hoe dik de pees is. (niet bij origineel gepubliceerd, red.)
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En dan nu het buitenlandse
nieuws: Afspraken op Aruba
Ageeth Kok-Klaster
Ageeth wil het ons niet ontnemen… want het is gebeurd… ook op Aruba wordt eindelijk met afspraken gewerkt!
Je zal je af vragen, ‘ja, nou en, Is dat zo bijzonder?’ Ja, dat is bijzonder en ik zal uitleggen waarom.
Al zolang ik op de gipskamer werk (sinds 2004) komen de patiënten
wanneer het hen uitkomt. We werkten altijd van 7 uur tot 15 uur en
iedereen die tussen die tijd kwam werd geholpen. Gewoon achteraan
sluiten en je komt vanzelf aan de beurt. Op zich geen probleem, behalve
wanneer we naar de operatie kamer worden geroepen. Dan kwam je
terug en dan zat er een rij…pff. Of wanneer de eerste hulp vol loopt,
want ook deze patiënten moeten we van gips voorzien en zij hebben
op de eerste hulp vaak ook al enige tijd zitten wachten.
Maar ja, wie help je nu eerst. De patiënt die van de specialist komt en
al een tijdje zit te wachten, of de patiënt die nu van de eerste hulp komt
maar daar al 4 uur heeft gezeten?... en onder tussen neemt het patiënten
aantal toe.

Niet om slecht te spreken over de bevolking, maar wachten is een groot
onderdeel van het leven hier. Binnen een half jaar was men het hele
euvel van afspraken maken vergeten en gingen we weer gewoon verder
zoals het was. Het viel ook eerlijk gezegd niet mee, omdat patiënten in
het begin ook geen telefonische afspraak mochten maken, alleen maar
langskomen. Ja, dan ben je er toch al, geef ze eens ongelijk.
Maar er moet toch een systeem bestaan om de mensen een afspraak te
laten maken. Inmiddels hebben we een nieuwe clustermanager en het
met haar weer opgepakt en de knelpunten van de vorige keer op tafel
gelegd. We hebben nu een papier ontworpen die de specialist moet
gebruiken en aan de patiënt moet geven voor de vervolg afspraak, zodat
deze goed leesbaar is en de patiënt dus kan bellen voor een afspraak,
wat nu wel mogelijk is. De arts zorgt dat het duidelijk is voor wanneer
de afspraak is en voor de begin maanden is het niet mogelijk om tussendoor geholpen te worden. Puur om de cirkel te doorbreken. Men krijgt
meteen een afspraak mee voor de volgende keer. Uiteraard kan men met
klachten nog steeds komen en ook het afhalen doen we nog tussen door…

Sinds 2006 werken we met 2 gipsverbandmeesters. Heerlijk!! Wel
hebben we 2 verschillende diensten (7-15 en 12-20 uur) met alleen
3 uur om samen te werken, maar het scheelt toch. Daarbij is de race
tegen de klok er niet meer om om 15 uur klaar te moeten zijn, we gaan
gewoon door tot 20 uur.
Toch blijft het een probleem. Er zijn maar weinig patiënten die eind
van de middag of ’s avonds komen. Overdag ligt nog steeds een piek.
Wanneer er een patiënt komt waar je lang mee bezig bent, blijft het
ophopen. Voor de patiënt vervelend, want die moet lang wachten,
maar voor ons ook vervelend, want je bent continu onder druk bezig
om de ‘stapel’ weg te werken. En daarna kan je opeens gewoon een lege
wachtkamer hebben, niet efficiënt!!

En jawel hoor. Door hulp van hoger hand is de cirkel doorbroken!!!
Wat fijn!! Je weet welke patiënt waarvoor komt. De patiënten die we
gezamenlijk willen doen worden tussen 12 en 15 uur gepland.
De interne patiënten worden gepland, wat een heerlijkheid, alles gaat
gewoon op rolletjes. Niemand hoeft te wachten, wij hebben geen stapel
meer liggen die we weg moeten werken en vooral geen klagende patiënten
meer die eerder aan de beurt denken te zijn. Wat een genot!!
Ik dacht altijd: ‘ach, het heeft ook wel wat, zo weet je nooit wat de dag je
brengt’ en dat is waar, maar wel elke dag een strijd en die strijd hoef ik
nu eindelijk niet meer te leveren!! Hoera voor het afspraken systeem!!

In 2008 hebben we al eens geprobeerd om met afspraken te gaan werken,
brieven werden door ons persoonlijk gestuurd, naar alle specialisten.
Met de mededeling dat er alleen nog maar op afspraak gewerkt wordt.
Prima zei men. Helaas bleek dat in de praktijk niet te werken. Doctoren
bleven de patiënten sturen met de mededeling: vraag maar of er nog een
gaatje is. Met als gevolg dat de patiënt denkt dat hij/zij die dag perse
nog geholpen moet worden en dus weer gewoon bleef zitten wachten.
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A1. Ageeth Kok, Gipsverbandmeester
2.Afsprakenloket eerste hulp/gipskamer
3. Ageeth Kok, Alto Vista 91, Noord, Aruba
ageetheo@hotmail.com
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Richtlijn amputatie en
prothesiologie onderste extremiteit
René van der Lugt
In oktober 2012 is de CBO richtlijn “Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit” uitgekomen.
Dit artikel beschrijft de voor de gipsverbandmeester relevante uitkomsten.
Aanleiding
Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer
3300 amputaties van de onderste extremiteit
plaats. Het ontbreken van eenduidigheid over
de behandeling en vervolgtraject was voor de
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
(NVR) aanleiding tot het ontwikkelen van een
Evidence- Based richtlijn. Het CBO verleende
hierbij methodologische expertise. Deze richtlijn wordt inmiddels ook onderschreven door
de NOV, NVvH en ISPO. Het eindresultaat is
een richtlijn van 168 pagina’s, een zeer interessant document waarin de gehele behandeling staat beschreven op basis van wetenschappelijke literatuur.
Voor de gipsverbandmeester is de volgende
deelvraag het meest belangrijk: “Welk postoperatief beleid is gewenst direct na amputatie van de onderste extremiteit (immediate /
delayed fitting, rigid dressing versus soft
dressing)?”.

Inleiding
De belangrijkste doelstellingen in de direct
postoperatieve fase betreffen wondgenezing,
pijncontrole, het vormen van de amputatiestomp en vroegtijdige mobilisatie. Een specifiek aandachtspunt is de behandeling van het
oedeem dat de wondgenezing negatief beïnvloedt. Het verhoogt de druk in de stomp en
daarmee ook spanning op de wondnaad
waardoor huidnecrose door insufficiënte
microcirculatie kan ontstaan.
Een goed stompverband dient de volgende
kenmerken te bezitten:
• Bescherming bieden tegen bacteriële
infecties
• Het zorgdragen van reductie van oedeem
• Bescherming bieden tegen stoten etc
• Mogelijkheid bieden voor vroegtijdige
mobilisatie

Tot op heden wordt de klassieke bandagemethode het meest frequent toegepast: de
wond wordt met steriele gazen afgedekt en
daarna wordt een elastisch drukverband
aangelegd . Hiernaast hebben ook de rigide
stomp(gips)verbanden hun weg in de behandeling gevonden. Het principe bestaat uit
een gipsverband weke direct postoperatief
(immediate fitting) of enkele dagen later
(deayed fitting) wordt aangelegd. Later werd
ook de removable rigid dressing geïntroduceerd
om ook wondinspectie mogelijk te maken.

• Een rigide verband bied een betere bescher-

Wetenschappelijke onderbouwing

Klinische en organisatorische
overwegingen

De systematische zoekactie leverde 218
abstracts op. Na screening op inhoud en
design bleven er 28 titels over. Na beoordeling hiervan op relevantie bleven er zes
artikelen over.

ming tegen stomptrauma

• De tijd tot prothesevoorziening biedt geen
duidelijke voorkeur. Er is weinig onderzoek
gedaan naar dit onderwerp en de patiëntenpopulatie is zeer beperkt waardoor de resultaten voorzichtig beoordeeld dienen te worden.
• Ook met betrekking tot het functioneren
met een prothese lijken er geen duidelijke
verschillen te bestaan tussen de patiëntengroepen met een elastische en rigide stompverbandtechniek

Conclusies (semi)rigide vs elastisch stompverband:
• Er bestaat een klein verschil in het voordeel van (semi)rigide stompverband in het
verminderen van het aantal dagen tot
prothesevoorziening
• Er bestaat een verschil in het voordeel van
het rigide stompverband in tijd van wondgenezing
• Het rigide stompverband lijkt tot minder
contractuurvorming te leiden

In de literatuur worden de voordelen van het
klassieke stompverband beschreven. Het is
een eenvoudige methode die weinig tijd kost
en waarbij frequente wondinspectie mogelijk
is. Er zijn ook nadelen: het aanleggen vergt
wel de nodige ervaring. Zo kunnen hoge drukken ontstaan waardoor de wondgenezing
negatief wordt beïnvloed. Maar aan de andere
kant zorgen te losse verbanden voor onvoldoende compressie. Ook biedt een zwachtel
onvoldoende bescherming van de amputatiestomp. Een aantal van deze nadelen zijn te
ondervangen door het gebruik van elastische
stompkousen, siliconen stompkousen of zinklijmverband. Hierover zijn geen vergelijkende
studies gevonden.

Naast deze conclusies kunnen nog een aantal
aanvullende overwegingen worden gesteld:
• Een rigide stompverband kan een vroege
ontwikkeling van een knieflexie contractuur
voorkomen
• Een rigide gipsverband geeft in de eerste
twee weken van de behandeling een snellere
volumereductie van de stomp, maar later is
dit effect gelijk aan het elastische zwachtelverband

De voordelen van het rigide stompverband
zijn: een snellere wondgenezing, een betere
stompbescherming en een vlottere mobilisatie. Aan deze methode kleven ook een aantal
(praktische) nadelen: de chirurg (!) heeft
hulp nodig bij de aanleg, de anesthesie duurt
langer en de wond kan niet op elk gewenst
moment worden geïnspecteerd. Een oplossing hiervoor zouden afneembare rigide
stompverbanden kunnen zijn.
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6. Een op maat gemaakte prothese (niet perse
de definitieve), zo vroeg mogelijk in de postoperatieve fase, verdient de voorkeur boven
een pre-fab prothese
7. Omdat een goede chirurgische operatietechniek de kans op postoperatieve mobiliteit
verhoogt dienen amputaties te worden uitgevoerd door ervaren chirurgen, met een minimum aantal van 5 tot 10 amputaties per jaar.
Hierbij is het absolute aantal per jaar minder
van belang dan het permanent deel uitmaken
van een multidisciplinair team met voldoende
prikkels tot het gezamenlijk afleveren van goed
kwalitatief werk.

Aanbevelingen
1. Het voorkomen van oedeem in de direct
post operatieve fase na amputatie van een
onderste extremiteit is van wezenlijk belang
om te komen tot een snelle prothesering
2. Oedeembeheersing moet zo veel mogelijk
gepaard gaan met het activeren van de spierpomp (actieve oefentherapie)
3. De werkgroep is van mening dat bij patiënten met een transtibiale amputatie of een knieexarticulatie, behandeling met een rigide
stompverband de voorkeursbehandeling is
tijdens de vroege postoperatieve fase.
4. Alvorens over te stappen op behandeling
met het rigide stompverband dient men vooraf
aan alle logistieke randvoorwaarden te hebben
voldaan
5. Het afneembare rigide stompverband kan
worden overwogen wanneer men bij patiënten
met een transtibiale amputatie een rigide stompverband wil toepassen en tevens regelmatige
wondcontrole is geïndiceerd.

Commentaar
Het is een goede zaak dat deze richtlijn is
verschenen. Dankzij de Evidence-Based aanpak is er meer duidelijkheid over feiten en zal
de implementatie van deze richtlijn een verbetering van de kwaliteit van zorg geven. Helaas
blijkt de rol van de gipsverbandmeester in de
richtlijn onderbelicht. Een verklaring kan zijn
dat de gebruikte onderzoeken voornamelijk
uit het buitenland komen waar de gipsverbandmeester überhaupt niet/nauwelijks participeert in de behandeling en dus ook niet
wordt genoemd. In de Nederlandse situatie is
de gipsverbandmeester degene die de stompgipsen aanlegt waardoor de expertise en kwaliteit in handen komt te liggen van een overzichtelijke groep medebehandelaars. Het had
de samenstellers gesierd om dit aspect toe te
lichten.
Overigens komen de aanbevelingen overeen
met de amputatielessen zoals die op de LOG
wordt onderwezen.
De onderzoekers hebben ook onderzocht wanneer met prothesering moet worden gestart.
Ivanic (2002) concludeert dat vroege belasting (vanaf 5 dagen post- operatief) met een

prothese met luchtkamers mogelijk is. Daarnaast toont een ander onderzoek aan dat een
prothese die zo spoedig mogelijk na de operatie is aangelegd tot minder complicaties en
revisies leidt en een kortere tijd tot het aanmeten van een definitieve prothese (Schon
2002). Helaas geeft deze richtlijn geen aanbevelingen over het beste tijdstip van stompbelasting. De ZIP- procedure, zoals in de Isala
Kliniek te Zwolle wordt gebruikt, wordt niet
genoemd.
De complete richtlijn is te vinden op
www.CBO.nl/richtlijnen/diliguide/revalidatie.
Hierin leest u ook aanbevelingen voor de
indicatiecriteria, chirurgische technieken,
voorlichting aan patiënt, pijnbestrijding,
complicaties en revalidatietraject. Iedere
gipsverbandmeester die deze patiëntengroep
behandelt zou zich op de hoogte moeten stellen van deze richtlijn.

Literatuur
-

Ivanic GM et al. Airlimb. Initial experiences with
a new immediate early management prosthesis
with individually adjustable air chambers.
(German). Chirurg 2002; 73:360-365.
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Schon LC et al. Benefits of early prosthetic
management of transtibial amputees: a
prospective clinical study of a prefabricated
prosthesis. Foot & Ankle International 2002;
2003:509-514.
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Wat zou u doen?
Zoals u gewend bent stond ook in het vorige nummer een: ‘Wat zou u doen?’ en ‘Wat is gedaan’. Er zijn 3 reacties
binnengekomen. Eén persoon had zeer goede ogen, de andere 2 reageerden op het formaat van het artikel en foto.
Eén daarvan was heel duidelijk: Wat zou u doen??? Vragen om vergroting, ik kan er niets van zien!
Daarom nog een keer geplaatst. Uw inhoudelijke reacties zijn welkom.

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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Immobilisatie van een
Metatarsale vijf spiraal fractuur
Barbara Roberti, Dr. A.Kukler
De protocollen over conservatieve therapie, voor een midschacht Metacarpale 5 fractuur, zijn zeer divers. Vandaar de vraag:
Wat is de beste immobilisatietechniek?
Eigenaars van de foto’s heb ik niet
kunnen traceren maar worden
uitgenodigd contact op te nemen
Onduidelijkheid over conservatief beleid is troef. Dat blijkt uit
een vergelijking van bronnen.
Kennis uit de dagelijkse praktijk
is in overvloed aanwezig maar
wordt maar minimaal vastgelegd,
overgedragen of doorontwikkeld.
Academische kennis is schaars.
Toch is er grote behoefte aan
kennis. De gipsmeester vraagt
zich af: Wat te doen? Brace, gipsschoen of onderbeengips, maken
we die afneembaar of niet, of is
een stevige schoen al voldoende?
Moet er nu wel of niet belast worden in de eerste weken?
Ook patiënten willen weten wat
consequenties zijn voor hun doen
en laten: hoeveel belasten, hoelang
duurt het globaal. Ze houden niet
van tegenstrijdige informatie.
Ten slotte zijn verzekeraars ook
steeds meer op zoek naar transparante zorg, liefst statistisch
bewezen. Waarom is die kennis
schaars? Er is op de gipskamer
vaak weinig mogelijkheid om
goed de achtergrond van de gegeven behandeling te onderzoeken.
Mogelijk spelen er 3 oorzaken:
• Gipsmeesters zijn meestal niet
academisch opgeleid. Statistiek
en Pubmed bestuderen valt
buiten hun scope (ondanks
uitleg over het gebruik van
Pubmed eerder uitgekomen
in ‘In dit verband’).
• Gipsverbandmeesters voelen
zich wel verantwoordelijk voor
conservatieve behandeling,
maar niet eindverantwoordelijk
(meestal orthopeed of chirurg).
Voor het meerwerk van uitzoeken van de literatuur moet tijd
georganiseerd worden. Bij volle
wachtkamers en een veelheid
van dagelijkse problemen in de
gipskamer is er geen tijd ingepland voor dit meerwerk.

Signalen die patiënten geven
zijn moeilijk in 1 korte standaardvragenlijst te vangen
(zoals deze bij onderzoeken
worden afgenomen).
• Een conservatieve behandeling
ligt meer in de sfeer van een
ambacht dan in de sfeer van
academisch werk. Dan is de
betreffende kennis erover de
zogenaamde stille kennis, d.w.z.
kennis die niet altijd expliciet te
maken is, maar geïncorporeerd
is in de gipsmeester. De filosoof
Polanyi noemt het Tacit Knowledge; kennis die net niet expliciet is vast te leggen. Net zoals
een virtuoze concertpianist
niet academisch kan uitleggen
hoe hij zo mooi kan spelen.
Een gipsmeester heeft een kennisbehoefte omdat soms eigen keuzen
gemaakt moeten worden, die niet
ondersteund worden door een
protocol. Naar mijn mening geef
je regelmatig meer richting aan
een conservatieve behandeling
dan in het protocol staat. Als
gipsverbandmeester zie je een
aantal alternatieve mogelijkheden voor immobilisatie van het
betreffende letsel. Tevens spreken
de gipsverbandmeesters over het
algemeen langer met de patiënten
dan een arts. Dat begint al met het
voorwerk tijdens gips verwijderen
door de gipsverbandmeester. De
patiënt vertelt dan vaak al zijn
hele verhaal over de afgelopen tijd.
Dus bij twijfel over protocol naar
aanleiding van de signalen die je
ontvangt, is het beter om je eigen
gegroeide ervaring te betrekken
bij een verouderd protocol en goed
te luisteren naar de patiënt. Daarnaast is het toch handig om deze
signalen aan te vullen met recente
literatuur.
Daarom bespreken we nu als casus
de midschacht MT 5 fractuur ook
wel oblique spiraal fractuur, ook wel
“dance fracture”.

Anatomie
De mm. Extensor Digitorum
Longus heeft bij veel mensen een
aftakking richting de schacht van
MT5, genoemd de mm. Peroneus
Tertius. Deze pees kan invloed
hebben op de verplaatsing van de
fractuurdelen. Bij aanwezigheid
van deze pees kan onderbeen (loop)
gips een logische behandeling zijn,
omdat bij dorsaalflexie de fragmenten mogelijk uit elkaar getrokken
worden met name totdat de eerste
botaangroei heeft plaatsgevonden.

Een aantal protocollen die
nu gehanteerd worden

• In “van der Werken”1 staat:

6 weken onbelast onderbeen
gips. Bij verdenking op delayed
union nogmaals onbelast 6 weken daarna operatie indicatie.
Operatie indicatie bij evidente
non-union.

• In het AMC protocol2 staat:
voor alle MT fracturen 4 weken
onderbeenloopgips. Bij stressfracturen 8 tot 12 weken( vooral
bij personen in de danswereld
die veel op spitsen dansen).
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Onvermeld zijn “belasten op
geleide van pijn” en of er “een
onbelaste periode” is. Betekent
dat meteen 100% belasten in alle
gevallen? Een duidelijke operatie
indicatie staat bij deze fractuur
niet vermeld. Gipsschoen of toch
onderbeenloopgips is niet geheel
duidelijk.

• De Trauma app3 : 10 tot 12 weken
gips waarvan de eerste 6 weken
onbelast. Operatie indicatie vanaf
2 mm diastase.

• Wheeless. Wordt bij licht verplaatste fracturen 6 tot 8 weken
gipsschoen voorgeschreven. Bij
verplaatste fracturen met een
diastase 3-5 mm kan operatie
worden overwogen.
Onvermeld zijn “belasten op geleide
van pijn” en of er “een onbelaste
periode” is. Betekent dat meteen
100% belasten in alle gevallen?
Er wordt ook nog gerefereerd aan
een artikel4 uit 1996. Daarin krijgen 7 patiënten een gipsschoen en
24 patiënten een elastische wrape.

De tijd tot pijnvrij lopen was
6.1 weken en 11.6 weken voor
de zwaardere oefeningen na 19
weken was er volledig herstel. Er
was1 delayed union (7 maanden)

• Op de gipskamer in het OLVG
wordt verwezen naar het AMC
protocol. Daar vallen deze fracturen onder de gewone MT fracturen. Hier doen we 4 weken
belast gipsschoen.
Vaak komen patiënten terug met
het verhaal dat belasting vaak de
eerste paar weken niet lukt. De
afwikkeling is na 4 weken over
het algemeen nog pijnlijk. De
behandeling van 4 weken blijkt
meestal te kort voor deze fractuur
met name bij oudere dames (mogelijk door osteoporose) of bij fracturen die meer diastase of standafwijking hebben. Er is geregeld
een matige consolidatie te zien is
op de Röntgenfoto na 4 weken.

Recente literatuur
Met het volgende rijtje is wat
specifieks gevonden in Pubmed.
{(metatarsal-5 OR metatarsal fifth OR 5th metatarsal)
AND fracture*}AND (study
OR studied OR random* OR
rct OR trial OR compares
OR vs) NOT Jones fracture
Typ je hierbij ook nog conservative treatment dan krijg je vaak
niks meer, dat is vaak te specifiek.
Veel artikelen zijn beschreven
vanuit het chirurgisch operatieve
denken. Daar zit academisch
personeel, die vooral denken aan
operatieve mogelijkheden.

Conclusie

Dit artikel uit aug 2013 is een van
de weinige recente artikelen die
ik kon vinden: Outcome of Nonoperative management of displaced Oblique spiral fracture of
the metatarsal shaft van Michael
Ayn5ardi e.a. Level 2 prospectief
onderzoek6,7.

Uit alle informatie (zowel protocollen als literatuur en eigen ervaring)
kan het volgende als conclusie naar
voren komen voor de manier van
immobilisatie bij een midschacht
MT 5 spiraal fractuur.

Conservatief
Volledig belasten op geleide van
pijn in een onderbeenloopgips in
de eerste 2 weken en daarna gipsschoen afhankelijk van de pijn,
afneembaar als de patiënt dit
aankan. Bij pijn mag onbelast tot
6 weken, daarna altijd belasten.
Minimaal 4 weken gipsimmobilisatie, daarna stevige schoen.
Als er nog pijn is, geen callus vorming, mal-union of osteoporose
dan gipsbehandeling continueren
tot maximaal 12 weken en daarna
operatie overwegen.

Zij hebben van 2006 tot 2010,
2990 gesloten MT fracturen
gehad, daarvan waren 142 fracturen echte MT5 (“spirale dance
fracture”) = 4.8%. (Ze hebben
als operatie-indicatie 3 a 4 mm
verplaatsing of een hoek van meer
dan 10 graden. Deze patiënten
werden uitgesloten).

Immobilisatie bestond uit
Een brace of een beschermende
schoen kan volledig belast worden als het comfortabel genoeg
is. Daarna over te gaan naar hun
eigen schoenen als het voldoende
comfortabel aanvoelt.
De beschermende schoen of brace
werd langer gedragen als er na
6 weken geen radiologische genezingstendens werd gezien, of als
er nog symptomatische klachten
waren tot 12 weken. Dus geen vast
tijdstraject, alles op geleide van
pijn.

nieuwe protocol evalueren. Een
vraag is: wat betaalt de verzekering? Wordt alleen statistisch
bewezen zorg vergoed? Zegt een
pijnscore van 1000 mensen meer
over de behandeling dan intensieve kwaliteit van leven scoresvragenlijst van 142 patiënten?
Ons inziens zou de combinatie
van deze gegevens de beste uitkomst geven. Het zou mooi zijn
als van alle behandelingen een
VAS-score zou worden genoteerd
in de digitale status. Zo kan in de
toekomst gemakkelijker de zorg
geëvalueerd worden en waar nodig
bijgestuurd.

literatuur
1 Letsel van steun- en bewegingsapparaat, tweede druk Elsevier
gezondheidszorg, Maarssen
2 http://www.inter-med.nl/
heelkunde/traumaprotocol.htm

Operatie-indicatie

3 TRAUMA centrum west ( app heet

3 a 4 mm verplaatsing of een
hoek van meer dan 10 graden.

4 O’Malley MJ, Hamilton WG, Munyak

Trauma pro)
J., Am J Sports Med. 1996 Mar-

Discussie
Er zijn zeer weinig artikelen
gevonden en de protocollen zijn
niet consistent. We maken hierbij
alleen gebruik van bovengenoemde
literatuur level 2, protocollen en
eigen praktijkervaring. Voor de
conclusie is mogelijk geen statistisch significant bewijs, maar is
dat nodig? Hoeveel gegevens zijn
er nodig om te spreken van statistisch significant? Mag dan nu het
conservatieve gedeelte van het
protocol worden gewijzigd?
Want dit is The best evidence die
momenteel aanwezig is. Zo ja, dan
kunnen we het komende jaar het

De uitkomst was een uitstekende
heling vanaf 6 weken tot 12 weken
met conservatieve behandeling.
Er waren van de 142 2 vertraagde
genezingen, maar die waren binnen
6 maanden genezen en 3 non-union.
Daarnaast volgt een beschouwing
wat de oorzaken zijn van een tragere genezing, bijvoorbeeld door
osteoporose.
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Apr;24(2):240-3.)
5 Aynardi M, Pedowitz DI, Saffel H,
Piper C, Raikin SM., Foot Ankle Int.
2013 Aug 1. [Epub ahead of print]
Outcome of Nonoperative
Management of Displaced Oblique
Spiral Fractures of the Fifth
Metatarsal Shaft.

Reacties zijn welkom
Barbera Roberti,
gipsverbandmeester, OLVG,
barbararoberti@hotmail.nl
Dr A. Kukler,
onafhankelijk filosoof

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

Van de voorzitter
Laat ik beginnen met iedereen een heel
mooi en vooral inspirerend 2014 toe te
wensen. Voor mij schuilt er in een jaarwisseling iets hoopvols. Niet voor niets
hebben we de traditie gecreëerd van
goede voornemens en elkaar het beste
toewensen. Het gevoel dat het nieuwe
jaar nog blanco is en vrij ingevuld kan
worden. Een nieuw jaar met nieuwe
kansen. Zo ook in de gezondheidszorg.
Zorgland Nederland is sinds enkele
jaren flink in beweging. In een eerdere
uitgave heb ik betoogd dat een crisis
naast pijnlijke ingrepen en harde bezuinigingen ook kansen biedt voor vernieuwing. We zien ziekenhuizen/instellingen
sluiten die niet tijdig konden omgaan
met de veranderende wereld om hen
heen en anderzijds nieuwe initiatieven
van de grond komen. Er is weer beweging. En dat voor zo’n conservatief bolwerk als de gezondheidszorg. Begrijp me
niet verkeerd: er zijn altijd verschillende
krachten nodig om de gezonde balans
te handhaven. Als de veranderingen te
hard dreigen te gaan is een behoudend
tegengeluid prima. Maar de zorg is sinds
mensenheugenis aardsconservatief en
traag reagerend op veranderende wereld
om haar heen. Om de boel een beetje
vlot te trekken kan periodiek een kleine
aardschok of crisis geen kwaad. Het
steeds bewuster omgaan met de kosten
die wij in de zorg maken, heeft als positieve bijwerking dat een aantal zorgprocessen kritisch bekeken worden en
er initiatieven zijn om het efficiënter en
ook effectiever te organiseren. Wat ik
vooral prettig aan deze verandering vind
is dat hierdoor de patiënt steeds centraler
komt te staan. Zorg wordt steeds meer
om de patiënt heen georganiseerd en
er wordt in toenemende mate multidisciplinair gewerkt. Een broodnodige
verandering die wat mij betreft niet snel
genoeg gaat. Nog te vaak staan andere
zaken centraal: het protocol, spreekuurtijden van de zorginstelling, voorkeur
van de zorgverlener…. enz. Er is dus nog
een hoop te doen voordat we recht doen

aan onze overtuiging dat de patiënt
centraal moet staan in onze zorgverlening. Waar te beginnen? Ik denk daar
waar we het meeste invloed op hebben:
onszelf. Als ik bereid ben om in mijn
dagelijkse zorgverlening kleine dingen
aan te passen verandert er al veel. Het
hoeft niet groots en meeslepend te zijn.
Stel je voor dat iedereen dat zou doen.
Een ware revolutie… ‘Makkelijk gezegd’
hoor ik u denken, maar niet altijd even
makkelijk om uit te voeren. Misschien,
maar ik denk dat het vooral een verandering in de mentaliteit is. Het vereist
een proactieve houding van iemand die
zichzelf een professional noemt. En een
professionele houding betekent mijns
inziens bereid zijn om kritisch naar je
eigen handelen te kijken. Vragen stellen
aan jezelf, maar ook aan de mensen om
je heen. Feedback durven vragen en
geven over de zorg die verleend wordt.
Open staan voor verandering. En vooral
niet bang zijn om bij tijd en wijle op je
bek te gaan. Bereid zijn van anderen te
leren. Buiten je eigen werkgebied te
kijken en te luisteren. Zoek naar mogelijkheden en beschouw verandering als
een vernieuwing; als iets dat nodig en
positief is. Zie het als een kans en niet
als een bedreiging. Hoe lastig het soms
ook is. Hoe je zelf naar de zorg kijkt
bepaalt in hoge mate hoe je het uitvoert.
Want zorg is mensenwerk en geen machinale productie. Als wij bereid zijn anders
naar onszelf en ons beroep te kijken
gaan wij dit ook anders uitvoeren en
invullen. Mijn vader had gelijk toen hij
zei: zelfkennis is het begin van iedere
verbetering.
2014 wordt een vernieuwd jaar!
Joris Ruhe
Voorzitter

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

Rectificatie
In uitgave 4 van 2013 staat het artikel “Dokter, mag ik rijden met gips?”. Dit was overgenomen van een site van een huisartsenpraktijk.
Dit is echter onjuist. Het artikel heeft gestaan in Medisch Contact in mei 2013 op pagina’s 1018-1020.
De auteurs zijn dr. G.D.J. van Olden, traumachirurg Meander Medisch Centrum Amersfoort,
ploegarts Belkin ProCyclingteam en Henrike Bolkenstein. Er kan gereageerd worden op het artikel via hun mail.
(h.e.bolkenstein@students.uu.nl en GDJ.van.Olden@meandermc.nl)
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Algemene ledenvergadering
Op 9 november jl was de meest bezochte ledenvergadering in de geschiedenis van de VGN in
Tilburg. Een 190 tal mensen kwamen voor de accreditatie punten of voor de voordracht van
de filosoof, trendwatcher Ruud Veltenaar die ons op een andere manier positief laat denken.
Een mooie invulling van de dag en voor elk wat wils.

DE SPREKERS VAN DE DAG
Andy Spoor wordt geassocieerd met de nonivasieve spondylodese operaties van deze tijd
met de SEXTANT waar de patiënt de volgende dag lopend het ziekenhuis kan verlaten.
Frank van der Heijden zette alle mogelijkheden van het scaphoïd weer eens op een rij.
Want hoe zat het ook weer: wanneer MRI en wanneer een CTscan?
Olav van der Jagt net gepromoveerd op therapie van SHockwave en de toekomst ervan.
Blijkbaar nog niet geschikt voor op de gipskamer.
Régis Logghe met de korte opfrisser over een repositie van een proximale phalanx fractuur.

Ruud Veltenaar, filosoof , trendwatcher

Andy Spoor, Orthopaed

Frank van der Heijden, Traumatoloog

Olav van der Jagt, ass.orthopaedie
20

Verband

in
dit

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

a.u.b.
plakken

postzegel
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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 :_ __________________________________
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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.
• 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. Egbert-Jan M.M. Verleisdonk, Traumachirurg, Diakonessenhuis,
Utrecht.

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
• 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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