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Van de redactie
Het voorjaar is in volle gang en we gaan al
weer richting de zomer.
Iedereen is bewust en onbewust bezig met
de toekomst. In de praktijk presenteert de
patiënt zich op de gipskamer met een gebroken ledemaat én zijn vakantieplannen die
door moeten gaan. De vraag om het gips
vliegtuig-proof te maken zal het komende
seizoen veelvuldig gesteld en gehonoreerd
worden. Daarmee wil ik u verwijzen naar de
website van onze vereniging waarop de regels
staan voor wat betreft ‘vliegen met gips’. In
theorie zijn de gipsverbandmeesters bewust
bezig om hun gipskamer toekomstproof te maken. Zoals in het
voorwoord van de vorige uitgave
ook al genoemd werd, geeft de ALV
vaak een nieuw impuls aan discussies en veranderingen. Het geeft
ons een duwtje in de rug dat we bij
onze positieven moeten blijven en
aangesloten blijven bij de ontwikkelingen van/ in de gezondheidszorg. Tijdens de erg goed bezochte
voorjaars-vergadering, is er onder
andere gekeken naar de positie van de
opleiding en de vorm van de verrichtingen registratie. Door discussies te voeren en ideeën
te bespreken neemt de toekomstige gipskamer
heel langzaam zijn vorm aan. Toch duurt het
lang voordat elke verandering daadwerkelijk
doorgevoerd is en zichtbaar wordt op de gipskamer. Bijkomend punt is wel (in ieders voorof nadeel) dat ieder betrokken persoon op zijn
eigen tempo er aan kan wennen.
Helmie Cornelissen schreef speciaal voor ons
blad een duidelijk en uitgebreid verslag over
hoe de ALV verder verliep. Van iedere spreker
schotelt Helmie ons een beknopte weergave
voor, over de gehouden presentatie. Diegenen
die niet aanwezig konden zijn, krijgen hiermee
een impressie over de besproken onderwerpen
van die dag.
Om ons nog maar even over de toekomst te
buigen, is de eerste cursus Adviseur (semi-)
Orthopedische Confectie Hulpmiddelen
achter de rug en schreef gipsverbandmeester
Sandra Kleynen-Verhaar (OLVG) een verslag
over deze ervaring. Met deze cursus wordt een
start gemaakt om een orthopedisch confectie
hulpmiddel op de gipskamer uit te kunnen
geven. U leest of de verwachtingen van de
cursus overeenstemden met de cursisten of
dat dit toch anders uitpakte.
De Segond fractuur is een avulsiefractuur van
de laterale zijde van de epifyse van de tibia en
wordt geassocieerd met een voorste kruisband
ruptuur. Wilt u het fijne hiervan weten?

Dr. E.L.L. Twiss, chirurg in St. Jansdal Ziekenhuis Harderwijk, schreef een mooi artikel en
legt duidelijk uit wat de aandachtspunten zijn
bij het diagnosticeren van deze fractuur. In de
rubriek (Wat is gedaan?) van Douwe Haandrikman komt deze fractuur in een casus terug.
Wat wel wat vaker voorkomt in de gipskamer
is de humerusfractuur. En de vraag die daarop
volgt is hoe die dan te behandelen, zodat zo
spoedig mogelijk de functionaliteit terugkeert
van de bovenarm. Kiran C. Mahabier, Michiel
H.J. Verhofstad, Dennis den Hartog (Trauma

“Toekomstmuziek
of
het oude deuntje?”
Research Unit, Erasmus) en René P.T. van
der Lugt (gipsverbandmeester Erasmus Rotterdam), leggen in hun artikel uit dat er, met
de verschillende typen fracturen, ook een verscheidenheid van behandelingen beschikbaar
zijn met elk hun voor- en nadelen. Om alvast
een tipje van de sluier op te lichten; vrouwen
zijn in de meerderheid en de nervus radialis
speelt ook een belangrijke rol.
Dr. Alexander F.Y. van Wulfften Palthe (AIOS
Orthopedie VUMC Amsterdam) leert ons meer
over een proximale tibiofibulaire luxatie. Het
is een zeldzaam letsel en daardoor een vaak
gemiste diagnose met alle gevolgen van dien.
Door middel van een interessante casus wordt
er uitleg gegeven over hoe dit letsel herkend
en gediagnosticeerd kan worden.

wellicht voor u interessanter maakt om te reageren. Leg deze casus voor aan uw leerling en
laat weten hoe u dit probleem probeert te voorkomen.
Onze voorzitter, Joris Ruhe, legt ook de nadruk
op de toekomst. Hij benadrukt nogmaals hoe
belangrijk het is om vooruit te denken, mee te
gaan met de groei. Natuurlijk mag je terugkijken en de geschiedenis koesteren en trots zijn
op alles wat de beroepsgroep bereikt heeft.
Dit mag ook niet vergeten worden en de vereniging komt volgend jaar in de spotlights bij
het 25 jarig jubileum. Dan staan we
even stil in de tijd en kijken we naar
diegenen die begonnen zijn met het
fundament van de vereniging. Deze
collega’s waren toekomstgericht.
Onze taak is het om dit met elkaar
voort te zetten.
Op pagina 20 leest u een reisverslag van Leendert-jan Doornbos.
Het gaat over de behandeling van
klompvoeten in Congo-Brazzaville.
Heeft u zoiets van: “daar wil ik wel aan meewerken!”? Neemt u dan contact op met de
stichting ‘Op gelijke voet’.
Ik wens u namens de redactie veel plezier met
het lezen van deze uitgave en een plezierige
zomerperiode met of zonder vakantieplannen!
Namens de redactie,
Miranda Philips

Wat ook met veel vreugde vermeld kan worden,
is dat er 15 diploma’s zijn uitgereikt aan onze
nieuwbakken gipsverbandmeesters. Namens
de redactie willen we jullie veel succes wensen
met het uitoefenen van dit mooie vak. Ook
willen we jullie aanmoedigen om eens na te
denken om zitting te nemen in één van de
commissies die de vereniging rijk is. Het is
erg leuk en leerzaam om op deze manier verdieping te geven aan je professie en nuttig bezig te zijn voor je vereniging. Immers, nieuwe
gipsverbandmeesters zijn ook de toekomst
waar de vereniging op rekent.
Douwe Haandrikman heeft voor u een speciale versie van de rubriek ‘Wat zou u doen?’
er is deze keer veel beeldvorming bij wat het
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Verslag Algemene Ledenvergadering
van de VGN op zaterdag 5 April 2014
Helmie Cornelissen
Zaterdag 5 april 2014 was wat
betreft de ALV een unicum voor
de VGN. Met de aanmelding van
206 leden en de aanwezigheid van
14 bedrijven was dit de drukste
jaarvergadering die de VGN ooit
heeft georganiseerd. Daarnaast
was het ook weer prettig vertoeven in de mooie ambiance van
het congrescentrum van hotel de
Cantharel in Apeldoorn. Onder
het genot van een kopje koffie of
thee en een heerlijke versnapering
werd iedereen verwelkomd en om
10.00 u. opende Joris de Ruhe de
vergadering door iedereen van
harte welkom te heten.
Tijdens de vergadering kwamen
alle verenigingsonderwerpen aan
bod, waarbij het onderdeel opleiding extra uitgelicht werd. Al een
lange tijd is de vraag; “is de huidige opleiding tot gipsverbandmeester nog wel de opleiding waar
wij achter staan”? “En zijn er nog
andere mogelijkheden om op te
leiden”? Afgevaardigden van het
bestuur hebben hier een oriëntatie
naar gedaan en deze werd tijdens
de vergadering gepresenteerd.
Natuurlijk gaf dit veel vragen die
op een deskundige wijze werden
geleid door discussieleider Michiel
Krom.
Vanuit de ledenactiviteiten werd
bekend gemaakt dat de najaarsvergadering op zaterdag 8 november wordt gehouden en de collega’s
van het Ziekenhuis de Wezenlanden
zijn onze gastheren en gastdames.

In 2015 bestaat de VGN 25 jaar
en dat is zeker een reden voor een
feestje! Op vrijdag 5 juni zal in
Almelo vanaf 18.00 u. de aftrap
zijn voor een prachtige feestavond. En zaterdag 6 juni zal er
dan op dezelfde locatie een mooi
jubileum congres worden georganiseerd. Leden zullen via het
vakblad en de site op de hoogte
worden gehouden over de voortgang, maar krijgen nu al het
advies om beide data te reserveren. Na afsluiting van de vergadering werden de pas afgestudeerde
gipsverbandmeesters gefeliciteerd
met het behalen van het diploma
voor een prachtig vak. Om 12.00 u.
konden alle aanwezigen gaan genieten van de lunch en contacten
aanhalen of leggen bij een van de
14 aanwezige bedrijven.
Om 13.30 u. was de start van het
middagprogramma. Hiervoor
stonden 5 sprekers gepland en
de eerste spreker was Marja Smit,
GZ-psycholoog en trainer bij RealHealth in Nijmegen. In haar presentatie vertelde zij wat RealHealth is en wat het doet.
RealHealth Nederland is een
onafhankelijk instituut dat trainingen aanbiedt aan mensen met
Chronische rugklachten. Op een
fraaie locatie in Berg en Dal verblijven de mensen 2 weken in een
hotel. Na deze weken zijn er nog
enkele terugkomdagen Het RealHealth programma is gebaseerd
op 3 principes:

• Aantoonbaar effectief
(“evidence based”)
• Gericht op terugkeer naar een
normale werkplek in de samenleving
• Training wordt gegeven door
een interdisciplinair team.
Verder zijn er een aantal criteria
voor deelname en dat zijn:
• De verwijzing dient gedaan te
worden door een orthopeed
van de Sint Maartenskliniek in
Nijmegen
• Mogen geen oefenbeperkingen
hebben.
Mensen met chronische rugklachten organiseren hun leven eromheen. Met als gevolg dat de klachten nog hardnekkiger worden. Dit
gedrag “pijngericht sturen” kan
leiden tot overbelasting en onderbelasting. Daardoor gaan de fysieke
en mentale draagkracht op de lange
termijn steeds meer achteruit en
krijgen de patiënten steeds minder energie. Tijdens de trainingen
leren de mensen een andere techniek aan en dat is “tijdgestuurd
functioneren”. Dit betekent dat de
mensen bij alles wat ze weer gaan
doen, zoals wandelen, spelen, dollen, een alarm gaan zetten. Als dat
afgaat stoppen ze. En zolang dat
niet is afgegaan gaan ze door, pijn
of niet. Pijn betekent namelijk niet
dat je te ver gaat legt Marja uit.
Pijn is een prikkel in de hersenen
die normaal gesproken aangeeft
dat er weefselschade is.
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Maar bij chronische pijn is er
sprake van een overgevoelig systeem, waardoor de relatie tussen
pijn en weefselschade niet meer
een op een is. Dat zie je ook in de
hersenen: de gebieden waar pijngewaarwording plaatsvindt, zijn
groter en actiever. Men krijgt dus
pijnsignalen zonder dat er iets beschadigd is. Op die manier gaat
het hele leven om pijn draaien.
Om dat te veranderen is de cognitieve gedragstherapie een belangrijk onderdeel van het trainingsprogramma. Het doel van het
programma is om vertrouwen op
te bouwen en alle gedachten en
emoties over pijn los te laten.
De tweede spreker was Petra van
Kampen, revalidatiearts in RMC
Groot Klimmendaal, met als aandachtsgebieden kinderen van 5 tot
12 jaar met Cerebrale Parese (CP)
waarbij de spasticiteitsbehandeling en gangbeeldanalyse centraal
staan. Haar presentatie ging dan
ook over gipsredressie bij kinderen
met CP Cerebrale parese (infantiele encefalopathie, engels: Cerebral Palsy, afgekort: CP) is een
verzamelterm: een combinatie
van symptomen waarbij het belangrijkste kernmerk is dat er het
een houdings- en/of bewegingsstoornis is. Het is dus daarmee ook
geen ziekte. De basis ligt in een
beschadiging van de hersenen die
voor het eerste levensjaar - meestal
voor of tijdens de geboorte maar
in ieder geval voor de 1e verjaardag -

Een diplegie houdt in dat het kind
vooral de benen niet goed beweegt.
Bij een tetraparese zijn zowel armen
als benen aangedaan (tetra=vier) en
verlopen alle bewegingen moeilijk.

Dyskinetische CP

is ontstaan. De beschadiging is
niet progressief (verergerd dus
niet in de loop van de tijd). De
beschadiging zorgt ervoor dat
een deel van de hersenen niet of
anders functioneert. Een hersenbeschadiging kan vele gevolgen
hebben. Alle kinderen/mensen
met CP bewegen zich moeilijk als
gevolg van de bewegingsstoornis
doordat de aansturing vanuit de
hersenen minder goed verloopt.
De stoornis varieert van niet zo
goed kunnen lopen tot heel weinig
bewegen en helemaal afhankelijk
zijn van verzorging. Daarnaast
kunnen kinderen problemen hebben met eten en praten, en volwassenen met horen en zien. Ook
geestelijke stoornissen komen
voor, variërend van een enkel leerprobleem op school tot helemaal
niets kunnen leren. Er is per definitie altijd sprake van een afwijkende houding en/of een stoornis
in het bewegen. Bij CP is het gebruikelijk te classificeren naar het type
bewegingsstoornis: spastische CP,
dyskinetische CP en atactische CP.
Deze bewegingsstoornissen uiten
zich vaak in combinatievormen.

Dit betreft ongeveer 6-7% van de
gevallen van CP. De bewegingsstoornis wordt gekenmerkt door
onwillekeurige bewegingen.
Er worden twee vormen onderscheiden: de hyperkinetische CP
(voorheen chorea-athetose) en
de dystone CP. Bij de hyperkinetische CP zie je met name ogenschijnlijk doelloze en oncontroleerbare bewegingen, ook in rust.
Er kan sprake zijn van athetose.
Dit betekent letterlijk: geen vaste
houding. Dit zijn langzame bewegingen met opbouw van spierspanning vooral in onderarmen
en -benen, handen en voeten.
Of er kan sprake zijn van chorea:
snelle schuddende en schokkende
bewegingen vooral in het gelaat
en in armen en benen. De dystone
CP kent langzame, draaiende bewegingen en een sterk wisselende
spierspanning met neiging tot hypertonie (verhoogde spierspanning).
Dit neemt toe bij verandering van
houding of in reactie op prikkels
(bijv. geluiden, schrikken, emoties)
en uit zich vaak in het strekken
van de romp.

Spastische CP
Dit type bewegingsstoornis komt
het meeste voor (75-85%). Spasticiteit is een snelheidsafhankelijke
weerstand bij passief bewegen
(of bewogen worden) en wordt
veroorzaakt door een overactiviteit van reflexen. Dit leidt tot een
krampachtige verhoging van de
spierspanning bij bewegen. Vaak
zie je ook in rust of bij langzaam
bewegen een verhoogde spierspanning. Dit wordt hypertonie
genoemd. Daarnaast zie je (op
momenten dat er geen spasticiteit
optreedt) ook parese, zwakte van
spieren en een toenemende vermoeibaarheid.

Behandeling met botulinetoxine

Ook is het moeilijker selectief te
bewegen, dus om spieren gericht
en apart aan te spannen. Hierdoor
verlopen de bewegingen moeilijk
en stroef en het kost veel inspanning om de beweging uit te voeren. Spasticiteit uit zich aan één
zijde van het lichaam (unilateraal,
hemiparese), waarbij het kind
bijvoorbeeld de rechterarm en
-been minder goed gebruikt, of
aan beide zijden van het lichaam
(bilateraal, diplegie of tetraparese).

Om de bewegingen van een spastisch been (of soms arm) te vergemakkelijken, wordt botuline-toxine
A in de verlamde spier gespoten.
Daarmee wordt de spastische spier
gedeeltelijk ‘verlamd’. Dit effect
begint meestal op te treden 4-7
dagen na het inspuiten en is maximaal na 10-14 dagen. Na gemiddeld 3-6 maanden verdwijnt het
effect weer. Behandeling met botuline-toxine vindt bij kinderen
meestal plaats onder narcose en
wordt gevolgd door (extra) oefentherapie. Deze is gericht op het
rekken van de behandelde spieren
om de spierlengte te optimaliseren
en het gericht trainen van vaardigheden die door de spasticiteit niet
of zeer moeilijk uit te voeren waren.
Als er een groot verlies van spierlengte is wordt er vaak gekozen
voor een nabehandeling met gips
en/of een spalk om de spieren langdurig te rekken. De redressie met
gips start 1 week na het toedienen
van de botuline en de duur wordt
door de revalidatie arts samen met
de gipsverbandmeester bepaald.
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Een belangrijk aandachtspunt is
dat de redressie gefaseerd dient
plaats te vinden. Door met teveel
kracht naar plantigraad te redresseren, ontstaan er vaak compensatie standen, zoals vluchtvalgus
of een rocker bottom voet.
De derde spreker Ron Groenewegen was voor iedereen bekend.
Als gipsverbandmeester en actief
VGN lid is hij nu erg actief geweest
om de overheveling van semi
orthoptische hulpmiddelen in het
kader van ziekenhuis verplaatste
zorg onder de aandacht van de
beroepsgroep te brengen.
Een gedeelte van de vergoeding
van orthesen loopt niet meer via
de Regeling Hulpmiddelen maar
is onderdeel van de ziekenhuisvergoedingensystematiek (DOT).
Van de orthesen die in ziekenhuizen worden voorgeschreven, moet
een deel door ziekenhuizen zelf
worden betaald en meegenomen
in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Voor de verstrekking
vanuit het ziekenhuis kan de gipsverbandmeester een belangrijke
rol gaan innemen. Een aantal
gipsverbandmeesters hebben al
de opleiding adviseur semi-orthopedische hulpmiddelen gevolgd
en doen al een groot deel van de
uitgifte. Maar wanneer is iets nu
ziekenhuis-verplaatste zorg en
wanneer hulpmiddel? Het College
voor zorgverzekeringen heeft in
augustus 2012 aangegeven in
welke gevallen een orthese over
het algemeen tijdelijk (DOT),
permanent (Regeling Hulpmiddelen) of met een onduidelijke
duur (Regeling Hulpmiddelen)
wordt ingezet:
• ‘Normaal genezingsproces’:
wanneer de orthese uitgaande
van een normaal genezingsproces op termijn overbodig
wordt, is er sprake van
medisch-specialistische zorg.
• ‘Chronisch gebruik’ of ‘duur van
het gebruik niet te bepalen’: als
een patiënt voor de rest van zijn
leven op een orthese is aangewezen of indien van te voren
niet duidelijk is of de (in principe langdurige) behandeling
met een orthese tijdelijk is, is er
sprake van hulpmiddelenzorg.
In deze gevallen is er vaak sprake
van een chronische aandoening
of een aangeboren aandoening
waarbij een langdurig behandeltraject nodig is en het onduidelijk is of de patiënt in de toekomst kan functioneren.
>>

• ‘Lichte vormen van chronische
aandoeningen’: bij lichte vormen
van chronische aandoeningen
waarbij de verwachting is dat de
patiënt in de toekomst zonder
orthese kan, is sprake van
medisch-specialistische zorg.
‘Interim voorzieningen’ zoals
schoenen en prothesen vallen
onder de hulpmiddelenzorg.
In zijn presentatie stelt Ron dat
deze veranderingen in de vergoedingen-sfeer veel kansen biedt voor
de beroepsgroep en voor het ziekenhuis, maar dat men wel moet zorgen dat men bekwaam is om deze
vertrekking te gaan doen. Na drie
boeiende presentaties kwam de
break toch als een welkom moment.
Even wat drinken en napraten over
en met de sprekers.
Na de pauze was Barbara Bouman
de vierde spreker. Barbara is jurist
en ambtelijk secretaris van een
klachtcommissie. De laatste decennia zijn ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de beroepsuitoefening steeds meer onder invloed
van beleid en recht komen te staan.
Met betrekking tot de beroepsuitoefening en andere aspecten van
de gezondheidszorg zijn tal van
wetten tot stand gekomen en rechtelijke uitspraken gedaan. In haar
verhaal neemt Barbara de aanwezigen mee naar een voor ieder
beroepsbeoefenaar in de zorg
lastige en dreigende wereld, het
klachtrecht! Het klachtrecht in
de gezondheidszorg is één van
de basisrechten van patiënten.
Patiënten die een klacht hebben
over de behandeling(en) kunnen
verschillende wegen bewandelen
om hun klacht te uiten. Nederland
kent diverse vormen van klachtbehandeling die te onderscheiden
zijn in twee procedures; informeel
en formeel.

Bij een informele procedure zijn
er twee mogelijkheden. De eerste
mogelijkheid is een procedure op
persoonlijk niveau, waarin klager
en aangeklaagde in een gesprek
met elkaar het geschil oplossen.
Als dit lukt, is dit de meest wenselijke situatie om een klacht af
te handelen. Door het geschil op
dit niveau op te lossen, wordt de
relatie tussen patiënt en hulverlener sneller hersteld. Hiervoor
hebben ziekenhuis de patiënt
contactpersonen in dienst.
Bij een formele procedure kan
een patiënt met een klacht deze
voorleggen aan een instantie die
een formele procedure hanteert.
Binnen de gezondheidszorg bestaat de eerste mogelijkheid uit
het voorleggen van de klacht aan
een klachtencommissie die valt
onder de Wkcz ( Wet klachtrecht
cliënten zorgsector). Ieder ziekenhuis hoort een klachtencommissie
te hebben die de klachtafwikkeling
op een onafhankelijke wijze uitvoert. De klachtcommissie zal
alleen maar constateren of een
klacht gegrond of ongegrond is.
De tweede mogelijkheid is om
de klacht voor te leggen aan een
regionaal tuchtcollege voor de
gezondheidszorg. Krachtens de
Wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg kan een tuchtprocedure worden gestart. Het
tuchtcollege toetst of een beroepsbeoefenaar heeft gehandeld volgens de tuchtnormen en of er
sprake is van verwijtbaar handelen. De eerste tuchtnorm verplicht

beroepsbeoefenaren zorgvuldig
te handelen ten opzichte van de
patiënt en/of zijn naasten. De
tweede tuchtnorm heeft betrekking op het handelen in algemeen
belang van de individuele gezondheidszorg.
Barbara benadrukt dat de angst
niet mag regeren. Beroepsbeoefenaren worden bij een klacht vertegenwoordigt door de jurist van het
ziekenhuis en in de meeste gevallen neemt het ziekenhuis de aansprakelijkheid op zich. Wat wel
belangrijk is, is dat er aan dossiervorming wordt gedaan en dat bij
afwijkingen of anders handelen
duidelijke argumentatie staat
beschreven.
De laatste spreker van de dag was
Jan Willem Louwerens. Hij werkt
als orthopedisch chirurg in de Sint
Maartenskliniek te Nijmegen, waar
hij voorzitter is van de FARU (foot
ankle reconstrution unit). Zijn verhaal ging over de verkregen platvoet. Vaak liggen hier degenera-

Informeel

Formeel

A
Persoonlijke klachtbehandeling
(Tussen klager en aangeklaagde)		
			
B

Bemiddeling en ondersteuning
bij de klacht door derden: 		
klachtopvang.		
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Interne klachtbehandeling 		
(Behandeling door een interne
klachten commissie)
Externe klachtbehandeling
(Tuchtrecht, civiel recht,
strafrecht)

tieve afwijkingen aan ten grondslag. Een bijzondere oorzaak is
een dysfunctie van de musculus
tibialis posterior. Het is juist deze
spier die de voet in een inversiestand trekt als men op de tenen
gaat staan. Bij een disfunctie van
deze spier lukt het niet om de
achtervoet in supinatie te trekken
en zal de voet bij het opkomen op
de tenen de neutrale valgusstand
behouden. Er treedt geen inversie
op van de hiel en ook geen toegenomen holling van de voet. Chirurgische behandeling is gericht
op verbetering van stabiliteit en
mobiliteit en kan bestaan uit peestransposities en osteotomieën bij
niet rigide afwijkingen. Bij correctie van een rigide platvoet wordt
eerder gekozen voor een standcorrigerende artrodese. Het verhaal
werd ondersteund met filmpjes en
de duidelijke en boeiende manier
waarop deze presentatie werd gegeven maakte dat het een leerzame
ervaring is geworden.
De dag werd met een gezellig
etentje afgesloten en ik wil dan
ook alle bedrijven, sprekers en alle
aanwezige hartelijk danken voor
deze goed geslaagde ALV.
Helmie Cornelissen,
gipsverbandmeester, bestuurslid
(portefeuille: ledenactiviteiten)
Sint Maartenskliniek, Nijmegen.

De Segond fractuur
Dr. E.L.L. Twiss, chirurg
De knie is bij jongvolwassenen en zeker bij sporters at risk voor complexe letsels als gevolg van een trauma. In de acute fase zijn
sommige letsels niet altijd even uitgesproken en kunnen dan gemakkelijk gemist worden. In de literatuur worden vele verschillende
typen avulsiefracturen beschreven welke bij conventionele röntgendiagnostiek niet of nauwelijks zichtbaar zijn (1). Kleine ossale
letsels kunnen desalniettemin een sterke aanwijzing vormen voor geassocieerde, niet-ossale pathologie. Hierin ligt ook de waarde
van een standaard anteroposterieure (AP) en laterale kniefoto bij de analyse van een knieletsel in de acute fase. Het is belangrijk dat
de onderzoeker voldoende kennis heeft van de beoordeling van de standaard kniefoto om belangrijke begeleidende pathologie niet
te miskennen. Eén van de meest voorkomende avulsiefracturen is de zogeheten Segondfractuur.
De Segond fractuur
De Segond fractuur is een avulsiefractuur van de laterale zijde van
de epifyse van de tibia. Deze fractuur werd in 1879 voor het eerst
beschreven door de Franse chirurg
Paul Segond (2). Hij kon deze fractuur (Fig. 1) reproduceren tijdens
kadaverstudies waarbij de anterolaterale ligamenten van de knie bij
varusstress en endorotatie van de
tibia op spanning werden gebracht.
Deze fractuur is klinisch zeer relevant aangezien er een sterke associatie is met ligamentaire letsels
van het kniegewricht, met name
de voorste kruisband-ruptuur.
Patiënten klagen in eerste instantie over pijn ter hoogte van de
laterale gewrichts-spleet. Bij lichamelijk onderzoek wordt vaak een
haemartros gezien. De Joint Line
Tenderness is positief en in veel
gevallen kan een rotatoire instabiliteit worden vastgesteld. Er wordt

een sterke correlatie beschreven
met de voorste kuisbandruptuur
(75%-100%, in voorkomende gevallen als avulsie van de eminentia of
als intrasubstance ruptuur), laterale
en mediale meniscusscheur (66%75%), avulsie van de pees van de
M. biceps femoris van het caput
fibulae, en ruptuur van het ligamentum collaterale fibulare (4,5,6).

alleen zichtbaar is op de AP-foto.
Bij de donorplaats ter hoogte van
de proximale tibia kan een irregulariteit van de cortex worden waargenomen. De sensitiviteit van een
CT-scan is hoger dan die van conventionele röntgendiagnostiek en
kan in twijfelgevallen uitkomst
bieden. In de literatuur wordt aanbevolen om in alle gevallen een
MRI scan te verrichten (4). Bij
MR-onderzoek is de avulsie zelf
meestal niet zichtbaar, maar kan
oedeem in het beenmerg worden
gezien ter hoogte van de donorplaats. De belangrijkste reden
voor dit onderzoek is echter het
opsporen van ligamentaire letsels.

Radiologie
De klassieke presentatie van een
Segond fractuur op een conventionele AP-röntgenfoto van de knie
is een ellipsvormig fragment van
enkele millimeters tot maximaal
2 centimeter over de lange as
(Fig. 2). Het fragment is in alle gevallen longitudinaal georiënteerd
ten opzichte van de proximale tibia,
juist distaal van het tibiaplateau.
Dit wordt ook wel het ‘lateral capsular sign’ genoemd (3). Het gaat
vaak om een klein fragment dat

Een conventionele röntgenfoto
van de knie kan aanwijzingen
geven voor het bestaan van geassocieerde niet-ossale letsels.
Indien er sprake is van een
Segond fractuur moet de onderzoeker rekening houden met een
begeleidende voorste kruisbandruptuur, meniscusletsel, avulsie
van het ligamentum collaterale
fibulare, of een avulsie van de pees
van de M. biceps femoris.

Referenties
1. Gottsegen CJ, Eyer BA, White EA et
al. Avulsion fractures of the knee:
imaging findings and clinical
significance. Radiographics
2. Segond P. Recherches cliniques et

Figuur 1. Illustratie van de proximale tibia en de avulsiefractuur uit de oorspronkelijke
publicatie van Paul Segond.
Bron: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Conclusie

expérimentales sur les épanche-

De Segond fractuur is sterk geassocieerd met anterolaterale
instabiliteit van de knie. Een
goede anamnese en zorgvuldig
lichamelijk onderzoek zijn onontbeerlijk bij diagnostiek van
traumatische letsels van het kniegewricht. Echter, in de acute fase
is adequaat onderzoek van de
ligamentaire structuren van de
knie door pijn en zwelling niet
altijd mogelijk. Beeldvormende
technieken kunnen ons ondersteunen bij het correct diagnosticeren van ligamentaire pathologie.

ments sanguins du genou par
entorse. Progres Med 1879 ;7
:297-299, 319-321, 340-341.
3. Woods, GW, Stanley RF Jr, Tullos
HS. Lateral capsular sign: x-ray
clue to significant knee instability.
Am J Sports Med 1979;7:27-33.
4. Goldman AB, Pavlov H, Rubenstein D. The Segond fracture of the
proximal tibia: a small avulsion
that reflects major ligamentous
damage. AJR Am J Roentgenol
1988;151:1163-1167.
5. Weber GW, Neuman CH, Barakos
JA et al. Lateral tibial rim (Segond)
fractures: MR imaging characteris-

Figuur 2. Anteroposterieure röntgenfoto
van de knie met aan de laterale zijde van
de tibia epifyse de Segond fractuur.

tics. Radiology 1991;180:731-734.
6. Campos JC, Chung CB, Lektrakul N
et-al. Pathogenesis of the Segond
fracture: anatomic and MR
imaging evidence of an iliotibial
tract or anterior oblique band
avulsion. Radiology. 2001;219 (2):
381-6.

Dr. E.L.L. Twiss, chirurg
St. Jansdal Ziekenhuis
Harderwijk
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Behandeling van humerusschachtfracturen
Kiran C. Mahabier, René P.T. van der Lugt, Michiel H.J. Verhofstad, Dennis den Hartog
Humerusschachtfracturen betreffen 1-3% van alle fracturen. Dit type fractuur kan conservatief of operatief worden behandeld.
Conservatief met een functionele brace, óf operatief middels een pen of plaat. Beide behandelopties hebben voor- en nadelen.
De belangrijkste complicatie is nervus radialis uitval. Dit treedt bij ongeveer 10% van de patiënten op, maar herstelt uiteindelijk
in bijna 90%. De HUMMER studie vergelijkt diverse uitkomstmaten (o.a. functioneel herstel en complicaties) van operatieve en
conservatieve behandeling bij volwassenen met een humerusschachtfractuur.
Achtergrond
Humerusschachtfracturen betreffen 1-3% van alle fracturen en 20%
van de fracturen van de humerus
is een schachtfractuur. De incidentie bedraagt 14,5 per 100.000
personen per jaar. Een kleine incidentiepiek wordt gezien rond het
dertigste levensjaar. Vanaf het
vijftigste jaar wordt een stijging
gezien, met name bij vrouwen. In
een retrospectief onderzoek zijn
de resultaten van de behandeling
van humerusschachtfracturen
onderzocht in drie Nederlandse
ziekenhuizen.1 Uit dit onderzoek
bij 186 patiënten bleek de gemiddelde leeftijd van patiënten met
een humerusschachtfractuur 59
jaar en 57% van de patiënten vrouw
te zijn. Het meest voorkomende
traumamechanisme was een val
van gelijke hoogte (de gestruikel-

fracturen bestaat geen consensus. De beslissing wordt meestal
gemaakt op basis van expertise
en ervaring van de behandelend
chirurg. Er zijn enkele retrospectieve onderzoeken over dit onderwerp 1, 3-7 en maar één prospectief
onderzoek dat de functionele brace
met mergpenosteosynthese vergeleek. In dit laatst genoemde onderzoek deden slechts 47 patiënten
mee en het enige verschil werd gevonden na 6 weken: de geopereerde
patiënten bleken meer kracht en
een betere functie te hebben waardoor zij hun hobby’s eerder konden
hervatten.8 Een recent verschenen
Cochrane review concludeert dan
ook dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om de keuze voor
een conservatieve of operatieve
behandeling van humerusschachtfracturen te onderbouwen.9

de patiënt; 72%) en in 17% leidde
een hoogenergetisch trauma tot
de fractuur. De meeste patiënten
(83%) hadden alleen een humerusschachtfractuur zonder overig letsel. De AO-classificatie deelt de
fracturen in drie typen in; type A
is de simpele (spiraal, dwarse of
schuine) fractuur, bij een type B
fractuur is er een extra (vlinder)
fragment en een type C is een
complexe fractuur (figuur 1).2
Uit het retrospectieve onderzoek
bleek dat 50% van alle fracturen
een type A was, 41% betrof een
type B en 9% een type C fractuur.
Bij alle typen fracturen werd
ongeveer de helft operatief en
de andere helft conservatief behandeld. Over de keuze tussen
operatieve of conservatieve behandeling van humerusschacht

Figuur 1. AO-classificatie humerusschachtfracturen

Conservatieve
behandeling
Conservatieve behandeling van
gesloten humerusschachtfracturen gebeurt tegenwoordig meestal
door middel van een functionele
brace. De methode is in 1977 door
Sarmiento geïntroduceerd. Zijn
filosofie was om belendende gewrichten niet te immobiliseren.
Hierdoor blijft het mogelijk om de
schouder en elleboog te bewegen,
wat functioneel herstel van deze
gewrichten in een vroege fase
toelaat. De beweging bevordert
de osteogenese. De brace geeft
hydrostatische compressie van de
weke delen rondom de fractuur,
die zorgen voor voldoende immobilisatie van de fractuur. Bij deze
behandeling zorgt de zwaartekracht ervoor dat de fractuurdelen een goede stand ten opzichte
van elkaar bereiken en behouden.
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Het percentage nonunions na conservatieve behandeling varieert
van 2 tot 23%.10 Conservatieve
behandeling kent ook nadelen.
Een brace geeft minder stabiliteit
ten opzichte van een operatieve
behandeling. Patiënten kunnen
bij deze behandeling daardoor
meer pijn ervaren. Ook kan er
sprake zijn van discomfort bij het
dragen hiervan. Niet elke patiënt
is geschikt voor behandeling met
een brace. Patiënten moeten coöperatief en goed te instrueren
zijn, bijvoorbeeld in zittend slapen. Bij patiënten met overgewicht of vrouwen met grote borsten kan de arm niet langs de zij
worden gehouden zonder dat er
angulatie van de fractuur optreedt.
In vergelijking met de operatieve
behandeling moeten patiënten ook
intensiever poliklinisch gecontroleerd worden. Vaak ontstaat een
malunion. De meest voorkomende
standsafwijking is de varus-angulatie. Een malunion van de
humerusschacht heeft meestal
geen functionele gevolgen. Door
de grote range of motion van het
schoudergewricht leiden angulatie afwijkingen van 20-25 graden
en verkortingen tot 2 cm niet tot
functionele beperkingen. Ook cosmetisch zijn zulke afwijkingen
vaak acceptabel.11 Sarmiento
stelde dat een goede brace ongeveer 2.5 cm distaal van de oksel
begint en tot 1 cm proximaal van
de condylen doorloopt. Extensies
van de brace supra-acromiaal of
supracondylair achtte hij niet zinvol. De patiënt moet de brace zelf
aan en af kunnen doen en strakker kunnen maken. Pendulum
oefeningen moeten in een vroege
fase van de behandeling worden
gestart. Initieel wordt de voorkeur

gegeven aan een sling, zodat de
bovenarm kan uithangen. Een
mitella of Gilchrist-verband geeft
nauwelijks meer steun en zorgt
juist voor dislocatie van de fractuurfragmenten. Meerdere keren
per dag moet de arm uit de sling
worden gehaald voor passieve
flexie en extensie van de elleboog,
met een nadruk op extensie. Zodra
een (bijna) volledige extensie van
de elleboog is bereikt kunnen de
pendulum oefeningen zonder sling
worden voortgezet. Als pijn en
andere symptomen het toelaten
kan gestart worden met actieve
oefeningen van de elleboog.
Actieve abductie en adductie van
de schouder kunnen zorgen voor
angulatie van de fractuur en dienen pas gestart te worden als klinische consolidatie is vastgesteld.
Ook leunen op de elleboog dient om
deze reden vermeden te worden.12

Operatieve behandeling
Operatieve behandeling van gesloten humerusschachtfracturen
kan bestaan uit plaat- of mergpenosteosynthese. Onderzoeken
waarin deze behandelingen werden vergeleken laten verschillende
uitkomsten zien. Een meta-analyse uit 2010, waarin de resultaten na plaat- en mergpenosteosynthese van de tot dan toe beschikbare onderzoeken werd vergeleken, liet geen verschil tussen
beide behandelingen zien.13 Echter in 2012 verscheen een update
van dit onderzoek. Drie nieuwe
onderzoeken werden aan de eerdere data toegevoegd. Uit de nieuwe
gegevens bleek dat de behandeling
met de mergpenosteosynthese een
hoger totaal aan complicaties heeft.
In aantallen nonunions, infecties
en nervus uitval werd nog steeds
geen verschil gevonden.14 Voordeel
van operatieve behandeling is dat
patiënten in een vroeg stadium
kunnen starten met functioneel
herstel. Hierdoor zijn bijvoorbeeld oudere patiënten minder
lang afhankelijk van extra zorg
en kunnen werkende patiënten
eerder loonvormende arbeid hervatten. Ook kunnen patiënten
minder pijn ervaren door immobilisatie van de fractuur. Nadeel
is de kans op het optreden van
complicaties, zoals bij elke chirurgische behandeling. Hierbij
staat de nervus radialis uitval op
de voorgrond. De behandeling van
open humerusschachtfracturen
is gelijk aan de behandeling van
andere open fracturen. Hierop
wordt niet specifiek ingegaan.

Plaatosteosynthese

Nervus radialis

Open repositie en interne fixatie
kan door middel van verschillende
technieken afhankelijk van het type
fractuur verricht worden. Bij een
schuine of spiraalvormige fractuur
kan dit bijvoorbeeld met een combinatie van een trekschroef en neutralisatieplaat. De trekschroef borgt
de anatomische repositie van de
fractuur en de neutralisatieplaat
beschermt de schroef tegen uitbreken door herhalende krachten
of overbelasting. Bij een dwarse
fractuur heeft een compressieplaat
de voorkeur. Hierbij wordt ook anatomische repositie nagestreefd.
Bij comminutieve fracturen kan
geen anatomische repositie worden
verkregen, hierbij wordt de fractuur
overbrugd door middel van een
bridging plate. Bij plaatosteosynthese dient de plaat met minimaal
6, maar bij voorkeur 8 cortices aan
beide kanten van de fractuur te zijn
gefixeerd (3-4 bicorticale schroeven
aan iedere zijde). Bij plaatosteosynthese worden de schouder en elleboog ongemoeid gelaten, wat het
functioneel herstel bevorderd.
Plaatosteosynthese vereist wel een
grote incisie en daarmee gepaard
gaande veel weke delen letsel.
De nervus radialis verloopt in het
operatiegebied en uitval ervan is
de belangrijkste en meest invaliderende complicatie. Tegenwoordig wordt ook een minimaal invasieve plaatosteosynthese (MIPO)
gebruikt, waarbij de chirurgische
schade aan de weke delen tot een
minimum wordt beperkt.

De nervus radialis verloopt in een
nauwe relatie met de humerusschacht. Dit maakt dat uitval van
deze zenuw een veel voorkomende
complicatie van humerusschachtfracturen is. In een systematische
review van 4.517 fracturen bleek
dat nervus radialis letsel in 11,8%
van de patiënten met een humerusschachtfractuur optrad.15 Het
werd significant vaker gezien bij
midschacht en distale schachtfracturen. Ook trad het vaker op
bij dwarse en spiraalfracturen
dan bij schuine en comminutieve
fracturen. In totaal herstelde de
nervus radialis functie in 88%
van de patiënten, in 71% trad
spontaan herstel op en in nog
eens 17% na operatief ingrijpen.
De gemiddelde tijd tot herstel
was 6,1 maanden. Indien er sprake
is van een nervus radialis letsel
zorgt vroege operatieve exploratie niet voor een betere kans op
herstel, tenzij er aanwijzingen
zijn voor interpositie van de zenuw
(bijvoorbeeld in de fractuur of
tussen de plaat en het bot). Een
expectatief beleid volstaat hierom
meestal. De nervus medianus en
ulnaris liggen op grotere afstand
van de humerusschacht en zijn
zelden aangedaan bij een humerusschachtfractuur.

en het optreden van complicaties
vastgelegd. In totaal zullen 400
patiënten worden vervolgd Op dit
moment zijn al 125 patiënten
geïncludeerd.
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Mergpenosteosynthese
De mergpen kan door een veel
kleinere incisie worden ingebracht
en hierdoor wordt veel minder weke
delen schade veroorzaakt in vergelijking met plaatosteosynthese.
De pen kan zowel antegraad (vanuit de schouder) of retrograad (vanuit de elleboog) worden geplaatst.
Antegraad inbrengen van de pen
kan leiden tot (functionele) schouderbeperkingen, waarschijnlijk
veroorzaakt door subacromiaal
impingment door protrusie van
de pen of door beschadiging en
verlittekening van de rotator cuff.
De retrograde benadering kan
daarentegen leiden tot iatrogene
supracondylaire fracturen, heterotope ossificaties of functiebeperkingen van de elleboog. Doordat de pen in het mergkanaal wordt
geplaatst, is deze biomechanisch
in lijn met de, met name, buig- en
rotatiekrachten die de humerusschacht moet absorberen.
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Opereren of niet?

traumatic humeral shaft fractures]

Om de keuze tussen operatieve
of conservatieve behandeling te
kunnen onderbouwen is vanuit
het Erasmus MC de HUMMER
studie opgezet.16 Deze prospectieve, observationele studie wordt
momenteel uitgevoerd in 30 ziekenhuizen in Nederland. De keuze
tussen operatieve of conservatieve
behandeling wordt gemaakt door
de behandelend (orthopedisch)
traumachirurg. Nieuwe patiënten
met een humerusschachtfractuur
worden op 2 en 6 weken en op 3, 6
en 12 maanden gezien op de polikliniek van het ziekenhuis waar ze
onder behandeling zijn. De primaire
uitkomstmaat van deze studie is
de DASH score (Disabilities of the
Arm Shoulder and Hand score).
De DASH score meet symptomen
en functionele beperkingen van de
bovenste extremiteit. Ook worden
de Constant-Murley score (schouderfunctie) bepaald, de range of
motion van schouder en elleboog
en de pijn (VAS) gemeten, verschillende vragenlijsten over gezondheid gerelateerde kwaliteit van
leven afgenomen (SF-36 en EQ5-D)
en de noodzaak tot (re)interventies
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Derde Nationale Traumadag
De Ongevalstichting organiseert dit jaar voor de derde keer op rij de Nationale Traumadag. Een evenement waarmee de stichting
alles wat met de traumazorg in Nederland te maken heeft onder de aandacht wil brengen. Dit jaar vindt de dag plaats op zondag
31 augustus 2014 bij en in samenwerking met het UMC Groningen.
kopterdek te bewonderen, zijn ambulances en politieauto’s te bezichtigen
en kunnen kinderen hun hart weer ophalen door hun arm in te laten
gipsen door gipsverbandmeesters.

Wat: Nationale Traumadag 2014
Wanneer: Zondag 31 augustus 2014
Tijdstip:
Wetenschappelijk
symposium:
10.00-13.00 uur
•
• Publieksdag: 11.00-16.00 uur
Waar: UMC Groningen
De Ongevalstichting is een goede doelenstichting, gerund door traumachirurgen, die streeft naar de best mogelijke opvang van ongevalsslachtoffers. De stichting zamelt geld in voor onder andere wetenschappelijk
onderzoek, burgervoorlichting en high tech equipment voor op SEH’s,
operatiekamers en in traumaheli’s.
Meer informatie: www.ongevalstichting.nl en volg ons op facebook.

Wetenschappelijk symposium:
Van ongeval naar preventie…
Traditiegetrouw bestaat ook dit jaar de Nationale Traumadag uit een
wetenschappelijk symposium voor medisch professionals werkzaam
en/of geïnteresseerd in de traumazorg. De Ongevalstichting nodigt
iedere medisch professional, van gipsverbandmeester tot fysiotherapeut en van revalidatiearts, sportarts, anesthesioloog, orthopedisch
chirurg tot traumachirurg, op om naar het symposium te komen.
Dit jaar heeft het symposium als thema: Van ongeval naar preventie...
De organisatie is druk bezig met invulling van het programma. Houd
voor het programma en de aanmeldingsprocedure goed de website van
ons in de gaten: www.ongevalstichting.nl.

Publieksdag
Tijdens het publiekelijke deel van de Traumadag kunnen jong en oud op
speelse, interactieve en leerzame wijze kennismaken met alle aspecten
van de traumazorgketen. Men leert de traumazorg kennen door te zien,
beleven en doen. Zo zijn er onder andere demonstraties van reddingshonden, reanimatiedemonstraties, is de traumahelikopter op het heli12

Cursus Adviseur (semi-) Orthopedische
Confectie Hulpmiddelen op de Dutch
Health Tec Academy
Sandra Kleynen-Verhaar
De uitgifte van tijdelijke immobilisatie middelen verloopt in de toekomst veel meer via de gipskamer
omdat de kosten van deze materialen niet meer worden vergoed aan
de instrumentmaker. Ze vallen nu
onder de DOT. Een orthese wordt
alleen vergoed als ze voor chronisch
gebruik zijn. Wij op de gipskamer
geven dus alleen een orthese uit
voor TIJDELIJK gebruik.
Ron Groenewegen attendeerde
de gipsverbandmeester-wereld
op de in de titel genoemde cursus.
6 dagen van 14:00 tot 21:00 en dan
nog een theorie-examen gevolgd
door een proeve van bekwaamheid, aan de hand van een casus.
Tevens moesten er 6 praktijkopdrachten worden gedaan en
ondertekent door collega’s. Deze
praktijk opdrachten hielden in
dat je 6 x een orthopedisch con-

De ervaringen achteraf waren
wisselend, iedereen was erg tevreden over de lessen anatomie/
fysiologie, een goede herhaling
en diepgang van de stof die goed
toepasbaar is in je dagelijkse
werkzaamheden. Je kon merken
dat ze haar lessen had aangepast
ten aanzien van de groep gipsverbandmeesters.
Bij de lessen over de orthesen
misten we wel wat diepgang, er
werd wat meer verwacht over het
gebruik, motivatie, vergoedingen,
wat zit er in de DOT en specifieke
uitleg per orthese. Dit zou mijns
inziens aangepast moeten worden voor de volgende groepen.
Bijvoorbeeld de Pavlik-bandage:
wat is de ervaring onderling, hoe
legt iedereen het aan, wanneer ga
je over op Camp-spreider, beleid/
protocol-len in verschillende
instellingen/landelijke of internationale richtlijnen enz.

fectie hulpmiddel moest uitgeven
op de juiste manier. Uiteindelijk
is de eerste cursus in oktober 2014
gestart met 10 Gipsverbandmeesters en 4 andere beroepen; 2x
Mathon en 2 x Spronken/Sprofit
België.
De verwachtingen waren hooggespannen voor de aanvang van
de cursus. Hoe hoog ligt het
niveau? Wat moeten gaan we
leren? Hoe is de cursus opgezet?
Welke materialen? Het middagprogramma bestond uit lessen
anatomie/fysio-logie die gegeven
werden door Griet Flachet. Het
avondprogramma werd verzorgd
door Lambert Klaus, hij nam de
orthese, loophulpmiddelen en
indicaties met ons door.
2 Avonden waren ingepland voor
vertegenwoordigers van verschillende firma’s.
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Hopelijk een tip voor de volgende
groep cursisten. Het was wel erg
prettig om met collega’s onderling
van ervaring te wisselen, en daar
werd dan ook veel gebruik van
gemaakt. De examendatum op
26 februari, dit konden alle gipsverbandmeesters met een voldoende afsluiten. De proeve van
bekwaamheid was verdeeld over
2 dagen in maart, er moesten
2 ortheses met het juiste advies
uitgegeven worden met alle relevante informatie betreffende deze
ortheses. Het gesprek werd afgesloten met een evaluatie. Alle
cursisten hebben de cursus succesvol afgerond!
Sandra Kleynen-Verhaar
Gipsverbandmeester
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis,
Amsterdam

Op 19 maart 2014 werd het diploma

Demelza Aartz

Mareille Bolwijn

Hanneke van den Berg

Cristelle Decock

Femke Becker

Sylvia van den Bulk

Mark Breuker

Jennifer Doyle

Van harte gefeliciteerd!
We wensen jullie veel succes en plezier
14
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uitgerekt aan de volgende mensen:

Renske van Gils
Susanne van Bergen

Eva Schabbink

Trijntje Zwart

Sanne Stevens

Inge Kruiver

Anja Erkeland

met het uitoefenen van ons mooie vak.
15
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Proximale tibiofibulaire luxatie
Dr. Alexander F.Y. van Wulfften Palthe
Een luxatie van het proximale tibiofibulaire gewricht is een zeldzame en vaak gemiste diagnose. Milde klinische presentatie en subtiele
afwijkingen op de röntgenfoto maken het tot een uitdaging deze diagnose te stellen. De behandeling kan in de meeste gevallen
eenvoudig zijn en aanzienlijke problemen op lange termijn voorkomen. Wij presenteren een casus uit ons ziekenhuis en een overzicht
van deze diagnose.
Casus
Een 45-jarige vrouw presenteerde zich op
onze afdeling spoedeisende hulp (SEH) in
verband met pijnklachten van de rechter knie
na een val. Uit de anamnese werd duidelijk
dat zij tijdens het rolschaatsen was gevallen
en daarbij een valgiserend trauma had doorgemaakt. De pijn was gelokaliseerd aan de
laterale zijde, het rechter been was niet meer
belastbaar. De voorgeschiedenis vermeldde
geen relevante diagnoses. Bij lichamelijk
onderzoek zagen wij een milde zwelling aan
de laterale zijde ter plaatse van het proximale
tibiofibulaire gewricht met drukpijn aldaar
(figuur 1). Er was geen evidente hydrops van
het kniegewricht, de functie van de knie was
pijnlijk beperkt. Op de röntgenfoto werd een
anterolaterale luxatie van de proximale fibula
gezien (figuur 2). Na een intra-articulaire
verdoving in het proximale tibiofibulaire
gewricht werd de proximale fibula middels
manuele druk op de SEH gereponeerd. Op een
röntgenopname ter controle werd een anatomische stand van het proximale tibiofibulaire
gewricht gezien (figuur 3). Er werd gipsspalk
om het bovenbeen aangelegd gedurende een
week en patiënte werd naar huis ontslagen.

Figuur 1. Lichtfoto van de rechter knie ten tijde van de
presentatie op de SEH. Er is een milde zwelling zichtbaar
over de laterale zijde van de knie.

Figuur 2. Antero-posterieure en laterale röntgenopname van de rechter knie. Er is een anterieure
en laterale verplaatsing van de fibula zichtbaar.
Ook is er verwijding van de interossale ruimte.

Figuur 1. Lichtfoto van de rechter knie ten tijde van
de presentatie op de SEH. Er is een milde zwelling
zichtbaar over de laterale zijde van de knie.

Beschouwing

twijfel een röntgenfoto van andere knie gemaakt te worden ter vergelijking. Indien er
twijfel blijft bestaan heeft een CT-scan de
eerste keus.5,12 Snelle behandeling is van
belang om late complicaties, zoals persisterende pijn en instabiliteit te voorkomen.
Behandelopties zijn: gesloten repositie zonder
immobilisatie, gesloten repositie met immobilisatie en open repositie met tijdelijke fixatie.
In alle typen luxaties is het geoorloofd te beginnen met een poging tot gesloten repositie,
eventueel na een intra-articulaire verdoving.
Dit gebeurt door manuele compressie tegen
de fibulakop uit te oefenen in tegengestelde
richting van de luxatie met de knie in 90° flexie
en de enkel in exorotatie.1,4,9 Indien succesvol
is een hoorbare en/of voelbare ‘plop’ waar te
nemen. Van belang is hierna de stabiliteit van
de knie en de functie van de nervus peroneus
te onderzoeken. Over eventuele immobilisatie
na gesloten repositie zijn de meningen verdeeld.6,11
Aangezien bij een open repositie van het proximale tibiofibulaire gewricht altijd compromittering van de omliggende stabiliserende structuren plaatsvindt, dient er altijd tijdelijke
interne fixatie aangeboden te worden.11 Hiervoor zijn meerdere technieken beschreven.2,8,10
Indien behandeling uitblijft kan er een chronische luxatie ontstaan, welke kan lijden tot
aanzienlijke morbiditeit.11 Proximale tibiofibulaire luxatie is een zeldzaam en vaak gemiste
diagnose. Oplettendheid van behandelaars is
van groot belang. Zowel in de acute fase als in
de vervolgfase dient men aan deze diagnose te
denken wanneer een patiënt zich presenteert
met onbegrepen kniepijn.

Proximale tibiofibulaire luxatie is zeldzaam
(<1% van alle letsels van de knie).11 De klachten kunnen mild zijn en de afwijkingen op de
röntgenfoto kunnen vaak onopgemerkt gaan,
daarom is dit een vaak gemist letsel. Er worden
vier typen onderscheiden.7 Type I is overmatige bewegingsmogelijkheid van het proximale
tibiofibulaire gewricht, er treedt geen luxatie
op. Dit komt voor bij personen in de groei en
is self-limiting. Type II is een anterolaterale
luxatie en komt het meest voor (85%). Dit is
het gevolg van plotselinge interne rotatie en
plantairflexie van de voet, gecombineerd met
externe rotatie en flexie van de knie.3,6 Type
III is een posteromediale luxatie en is meestal
het gevolg van een direct trauma. Type IV is
een luxatie naar superieur als gevolg van een
hoog energetisch trauma en gaat vaak gepaard
met andere fracturen rondom de knie. De anamnese vermeldt vrijwel altijd een trauma, waarmee het type luxatie mogelijk te voorspellen is.
De pijn is lateraal gelokaliseerd en patiënten
voelen vaak een zwelling aldaar. Bij lichamelijk onderzoek zijn een palpabele, drukpijnlijke zwelling ter plaatse van de laterale zijde
van de knie, beperkte functie van de knie en
een niet belastbaar been de meest voorkomende
klachten. Ook kan er uitval van de nervus peroneus optreden. Op een röntgenfoto van de knie
wordt een afwijkende stand van de proximale
fibula gezien. Ook kan er verwijding of versmalling van de interossale ruimte (de ruimte tussen
tibia en fibula op de AP-opname) zichtbaar zijn,
afhankelijk van het type luxatie. Deze afwijkingen kunnen subtiel zijn, derhalve dient bij
16
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Rectificatie
In de rubriek Voor u gelezen, uitgave nummer 1, 2014, staat het artikel:
Ruptuur van de distale bicepspees en zijn behandeling: een outcome-analyse.
Helaas is verzuimd de bron te vermelden.
Met toestemming is het overgenomen uit Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie,
Vol 16, Nr 3, oktober 2009.
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit stuk schrijf zit
ik in het vliegtuig terug naar huis. Ik ben
een paar dagen naar vrienden in Zweden
geweest die daar sinds 12 jaar wonen.
Ik heb bewondering voor wat zij jaren
geleden hebben gedaan. Een droom durven najagen. Ze zijn samen het diepe in
gesprongen niet precies wetende wat en
hoe, maar met de overtuiging dat het roer
om moest. Zij hebben alles wat bekend
en vertrouwd was los durven laten. Het
gaat ze goed en hebben zichzelf enorm
ontwikkeld. Het is mooi om te zien. Ik
luister geboeid naar hun verhalen. Het
is niet allemaal rozengeur en maneschijn
geweest. Regelmatig hebben ze zich afgevraagd waar ze aan begonnen waren,
maar inmiddels staan daar twee fantastische mensen die het maximale uit zichzelf gehaald hebben en dat nog steeds
doen. Ze hebben niet alleen mij, maar ook
zichzelf verbaasd. Van zulke mensen raak
ik altijd weer geïnspireerd.
Onwillekeurig moet ik denken aan de
discussie die op mijn werk woedt tussen
collega’s. Ik vermoed dat onze werkplek
geen uitzondering is. Een deel wil vernieuwen. Kijkt naar de snel veranderende
wereld om zich heen, ziet de noodzaak
van het meebewegen in. Een ander deel
twijfelt of wil zelfs helemaal niet. Vastklampend aan hoe het ooit was en met
een soort wantrouwen richting alles
dat nieuw en onbekend is. In mijn ogen
wachtend tot het moet. Totdat het wordt
opgelegd door anderen. Ik geloof in het
principe van het roer zelf ter hand nemen.
Anders gaan anderen bepalen welke richting ik op moet. Het is niet de makkelijkste weg, maar wel de meest vruchtbare.
We zijn juist kwetsbaar als we afwachten.
De hele discussie rondom de LOG is daar
een voorbeeld van. Ik en velen met mij
vinden dat we lang genoeg hebben afgewacht als beroepsgroep. Er is een hoop
tijd verstreken zonder dat er de nodige
grote stappen zijn gemaakt om ons beroep
toekomstbestendig te maken. Ook hier
kiezen we niet voor de makkelijkste weg.
Er is op dit moment veel onzekerheid en
ik krijg uit alle hoeken berichten van het
land ongeruste collega’s. Laat ik het hier
dan nog maar eens zeggen: op dit moment
is de LOG nog steeds ondergebracht in
de Zorgacademie van het Erasmus MC.
Er is nog steeds niets gewijzigd. Er wordt
op dit moment alleen gesproken met alle
geïnteresseerde partijen. Dus ook met het
Erasmus. Pas als er concrete voorstellen

of plannen liggen zal het bestuur dit aan
u allen voorleggen. Iedere verandering
geeft onrust, maar ik ben ergens ook blij
dat hier onrust over ontstaat. Alles is opeens weer bespreekbaar geworden.
Mensen worden geprikkeld om na te denken en met elkaar van gedachten te wisselen. Want het is niet alleen de theorie
waar verandering en aanpassing nodig
is, het is nog belangrijker dat ook de praktijk blijft vernieuwen. De opleiding kan
sturend zijn, maar de praktijkopleider
zal moeten meebewegen en bereid zijn
in de spiegel te kijken.
Terugkijkend naar mijn bezoek aan Zweden besef ik me dat, naast mijn vrienden,
ook dit land iets heeft waar wij gipsverbandmeesters van kunnen leren. Zweden
onderscheidt zich. Ze zijn bijvoorbeeld
neutraal, geen lid van Europese Monetaire Unie of eurozone. Hun design is
wereldberoemd. Simpel, sober, maar
door hun eenvoud onderscheidend, efficiënt en betaalbaar. Wij maakten nog
zware leren en eiken meubelen terwijl
zij lichte houten frames maakten die
comfortabel veerden door slim gebruik
te maken van de verschillende materialen. Toen iedereen ronde auto’s bouwde,
maakte Volvo vierkante bakken onder
het motto: in iets dat vierkant is kun je
veel meer vervoeren. Hun stationwagens
zijn er wereldberoemd om geworden.
Praktisch, betrouwbaar en degelijk.
Toen niemand nog van veiligheidsgordels had gehoord zaten ze al standaard
in iedere Zweedse auto. We hebben erom
gelachen. En zo kan ik wel even doorgaan.
De VGN mag wat mij betreft wat meer
op de Zweden en mijn Zweedse vrienden
lijken: een eigen koers varen die vernieuwend en onderscheidend is. Niet
afwachten. Uitgaan van de eigen kracht
en zelf aan het roer gaan staan met de
overtuiging dat wij zelf onze toekomst
vorm kunnen en willen geven. Dat betekent ook durven loslaten van wat er altijd
was. Het zorgt namelijk voor groei.
Joris Ruhe
Voorzitter
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Wat is gedaan? Segondfractuur!
Op de foto van Wat zou u doen in de vorige uitgave is een knie afgebeeld. Naast de epifyse
van de proximale tibia is lateraal een klein langwerpig fragment te zien. Op het eerste
gezicht lijkt dat een minimaal letsel, maar men moet bedacht zijn op de mogelijkheid van
uitgebreidere schade aan het bandapparaat. Bij klinisch onderzoek bestond bij deze patiënt
het vermoeden van een ruptuur van de kruisbanden, zodat een arthroscopie was geïndiceerd.
Hierbij werd inderdaad gezien dat beide kruisbanden geruptureerd waren. Bovendien was
er een laesie van de laterale meniscus.
Het betreft hier een Segond letsel. Elders in het blad vindt u hierover een artikel.

Wat zou u doen?
Een jongen van 12 kwam ten val. Het resultaat was een antebrachifractuur. Deze werd gereponeerd en hij kreeg een bovenarmgips. Al na
6 dagen werd een kanteling van het fragment gezien, dat werd besloten te wiggen. De röntgenfoto liet een goed resultaat zien. Na 5 dagen
was de stand goed, maar na 10 dagen was weer een kanteling zichtbaar, echter binnen de grens van 150. Een week hierna werd het gips
gewisseld met de pols nog in plantair flexie om eventuele verdere kanteling tegen te gaan. Bij de röntgenfoto bleek dat deze toch was toegenomen tot zo’n 170. Vanwege de beginnende Callus en de verwachting dat de angulatie er wel zou uitgroeien, is dit zo geaccepteerd. Drie
weken hierna bleek de hoekstand nog meer toegenomen te zijn, ongeveer 320. Had dit anders behandeld moeten worden?
Gezien de laatste foto: Wat zou u doen?
Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband:
haandrikmanredactie@vgned.nl
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Gipsverbandmeester in
Congo-Brazzaville
Leendert-jan Doornbos
Afgelopen januari is een lang gekoesterde wens uit gekomen. Ik ben als specialist naar het buitenland uitgezonden geweest.
Met stichting ‘op gelijke voet’ ben ik naar Congo-Brazzaville gegaan. We hebben met diverse specialismen een bijdrage geleverd
aan de behandeling van klompvoeten.

verhelpen afwijkingen. Om me heen zag ik kinderen op klompvoeten
voetballen, kinderen met verstijfde bovenbeenspieren kruipen, jongens
met zware O-benen lopend bellen en zelfs een meisje met een verkeerde
kniebuiging wachten. Het was een aanzicht welke ik nog niet eerder in
mijn leven had meegemaakt. Het was bijzonder om daar als een helper
te mogen rondlopen. Een erg nuttig gevoel dat ik iedereen zou kunnen
aanraden. Het is mooi om te kunnen helpen.
Het ziekenhuis was erg schoon en had zelfs een lift (met liftboys). De
mensen waren erg vriendelijk, maar vroegen wel letterlijk de kleren
van je lijf. Toch waren de eerste dagen even wennen. Niet omdat ik aan
de Afrikaanse cultuur moest wennen, maar meer omdat ze het vak van
de gipsverbandmeester hier niet kennen. De Afrikaanse arts legt vaak
zelf het gips aan. Gelukkig wisten de Nederlandse artsen de Afrikaanse
collega’s te overtuigen van mijn werkzaamheden. ‘Maitre de Platre’
werd al snel in het Afrikaanse-Franse vocabulaire opgenomen. Bij elke
OK werd mijn aanwezigheid gewenst. Gezien het feit dat er in totaal
108 kinderen zijn geopereerd en ik vanaf ongeveer de 20ste operatie
mee draaide, kan je concluderen dat ik niet stil heb gestaan. Zeker niet
als je weet dat mijn werkzaamheden ook buiten de OK gewenst waren.
In de ochtend begonnen we met het lopen van de visite. Hier kreeg ik
te horen welke gipsen ik open moest maken omdat de patiënten te veel
pijn hadden of welke gipsen ingekort of zelfs vervangen moesten worden.
Aan het eind van de visite maakte ik hier een lijstje van en ging ik mee
naar de operatiekamer. Na twee patiënten te hebben gegipst, spoedde
ik me snel naar de kinderen op de afdeling. Terwijl ik hier bezig was,
kreeg ik over mijn portofoon een bericht dat ik weer op de OK gewenst
was. Hier gaf ik gehoor aan en vervolgde daarna weer mijn werk. Dit
bleef de hele dag door gaan. Na een aantal dagen routine te hebben
ontwikkeld, heb ik geprobeerd de fysiotherapeuten mijn vak te onderwijzen. Deze dames en heren hadden zelden met gips gewerkt, dus

Anders dan in Nederland worden in Congo-B. klompvoeten vaak niet
behandeld. Er is geen prenatale screening en de klompvoet komt dan
bij de geboorte als verrassing te voorschijn. De kinderen groeien er mee
op maar komen nooit op gelijke voet met de andere leeftijdsgenoten.
Dit heeft veel invloed op de kansen van het kind, maar ook die van het
gehele gezin. Dit is dus waar de stichting met niet levensbedreigende
ingrepen, zich voor wil inzetten.
Na een 24-urige reis kwamen we in Dolisie aan. Hier stonden al honderden mensen te wachten voor de ingang van het ziekenhuis. Het was een
bonte collectie van afwijkingen. Natuurlijk waren er hoofdzakelijk
klompvoeten maar er waren sporadisch ook een andere makkelijk te
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De stichting gaat twee keer per jaar naar Dolisie. Voor dit najaar zijn
we nog op zoek naar een gipsverbandmeester. Schuw jij geen uitdaging?
Kan jij Frans of kan jij dit je eigen maken? Wil jij ook je vakmanschap
promoten en van meerwaarde voor deze kinderen zijn? Neem dan met
de stichting of met mij contact op! Het enige wat het je kost is tijd en ik
kan je verzekeren dat het iedere seconde waard is.
Leendert-jan Doornbos
Meer info:
Kijk op:
www.stichtingopgelijkevoet.nl
of mail naar:
l.doornbos@rdgg.nl

behelsde dat flink wat basiswerk. Na de uitleg over de gipsverbanden
heb ik met de Nederlandse fysiotherapeuten een klinische les over de
klompvoet gegeven. Je merkte al snel welke fysiotherapeuten er echt
geschikt waren voor het echte werk. Deze nam ik dan op sleep touw.
Dit was voor mij erg leuk, maar voor hun erg vermoeiend. De meters
die ik maakte, waren voor hun echt een beproeving. Gelukkig wist één
fysiotherapeut mij te verrassen met veel kennis, goed intellect en een
zeldzame vindingrijkheid. Hij liet mij op de laatste dag nog een zelf
gemaakte boots’n’bar brace zien. Deze ontdekking liet me heel duidelijk zien hoe waarde vol deze missie was. Uiteindelijk moeten de Afrikaanse collega’s, als een multidisciplinair team, zelf deze behandeling
kunnen uitvoeren en is het overdragen van je kennis echt het meest
belangrijk.
Omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn, hadden we ook nog wat
ontspanning. Met de Nederlandse equipe zijn we in het weekend even
de bush-bush ingetrokken. Door een regenwoud naar een waterval.
Het is echt een unieke ervaring om hier doorheen te lopen. We hebben
ons deze keer wel beperkt tot de veilige gebieden en hebben dus geen
gorilla’s gezien. Maar ook dit kan gebeuren in Congo-B.
Als afsluiting van ons project kwam de minister van volksgezondheid
van Congo-B nog op bezoek. Het hele ziekenhuis was door het dolle heen.
De patiënten zaten allemaal netjes op hun bed, de verpleegkundigen
droegen prachtig gestreken kleding (inclusief Florence Nightingale
mutsjes) en de schoenen van de artsen blonken in de zon. Het was een
prachtig spektakel.
Al met al hebben we heel veel werk verricht en heb ik zelf veel aan deze
tijd gehad. Het is een heuse trip naar ‘the roots’ van het vak. Het Plaster
of Paris, de gipsmessen, de beperkte voorraad en essentiële zuinigheid
maakte deze trip de moeite waard voor iedereen.
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Aanwijzingen
voor auteurs
Lever getypte tekst op papierformaat A4 regel
afstand 1.

” In dit Verband ”
• verschijnt 4x per jaar
• heeft een oplage van 1600 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.
Barbara Roberti, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
Dr. R. Saouti, orthopaedisch chirurg, VUMC, Amsterdam.
Dr. Egbert-Jan M.M. Verleisdonk, Traumachirurg, Diakonessenhuis,
Utrecht.

Vormgeving en grafische productie

Illustraties (figuren/tabellen)

• Lines & Letters, Soest

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.

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

Abonnement

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.

gratis toezending aan:
• gipsverbandmeesters (V.G.N.)
• algemeen chirurgen
• traumatologen
• orthopaedisch chirurgen (N.O.V.)
• plastisch chirurgen (N.V.P.R.C.)
• neurochirurgen
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• reumatologen (N.V.R.)
• Sport Medische Afdelingen (S.M.A.)
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• algemene ziekenhuizen 1x
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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.

23

