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Van de redactie
De laatste maanden van het jaar zijn alweer aangebroken. De dagen zijn korter,
terwijl je bezigheden niet korter worden
en je dus de helft van je dagelijkse activiteiten op de tast moet doen. Hoewel, terug
kijkend, soms veel delen van het jaar op
elkaar lijken en seizoenen komen en gaan,
zijn het niet bepaald saaie maanden geweest. Helemaal geen saai jaar, althans,
dat is mijn conclusie. Er is bijvoorbeeld op het gebied van
opleiding voor gipsverbandmeesters heel veel aan de hand.
Veel veranderingen waar we
nog geen duidelijk beeld van
hebben en hoe dat er in de praktijk uit
gaat zien. Op de ALV van zaterdag 08
november werd door de coördinator van
opleidingen van het Erasmus MC uitleg
gegeven hoe de opleiding tot gipsverbandmeester geïntegreerd gaat worden bij
andere opleidingen. Dat deed veel stof
opwaaien en zorgen werden dan ook
geuit en gedeeld. De conclusie mag dan
ook getrokken worden dat niet iedereen
daar even verheugd op reageerde.
De opleiding in een nieuwe jas is ook nog
niet definitief. U leest in de bijdrage van
Wim Walet hoe de zaken ervoor staan.
Ook Helmie Cornelissen besteedt er in
haar verslag van het ALV aandacht aan.
In de gipskamers zijn er ook veranderingen.
Ziekenhuisverplaatste zorg, bezuinigingen,
verbouwingen, nieuwe EMD/ afsprakensysteem, wel of geen opleidingsplek noem
maar op.
Iedere gipskamer heeft zijn eigen prioriteiten welke mede wordt bepaald door het
management en de flow van de instelling.
Deze ‘randwerkzaamheden’ of ‘indirecte
patiëntenzorg’, zo noem ik ze maar even,
maken ons vak zeker interessant en boeiend. Net als iedere keer weer zorgen dat er
goed werk wordt afgeleverd, moeten deze
’randwerkzaamheden’ ook hun aandacht
krijgen. Daarmee wordt in het geheel een
goed functionerende gipskamer gecreëerd.
Een goed functionerende gipskamer begint
bij goed opgeleide gipsverbandmeesters,
die zelfstandig werkend, met medische
kennis en inzicht, de vertaalslag kunnen
maken naar zorg voor de patiënt.

Voor wat de ALV betreft: de rest van de dag
was weer geslaagd. Helmie Cornelissen
heeft een levendig verslag geschreven voor
deze uitgave met aanvullend beeldmateriaal, voor diegenen die niet aanwezig waren. geeft dit een goede indruk hoe deze
geslaagde dag verliep. Hartelijk dank voor
je inspanningen Helmie, voor het verslag
en mede voor de organisatie van deze dag!

HAPPY 2015!
Voor ons als redactie, heeft de tijd die ons
blad kreeg om zich te vertegenwoordigen,
in de vorm van een presentatie, gegeven
door Douwe Haandrikman, vruchten
afgeworpen. Wij mogen dan ook twee
nieuwe redactieleden verwelkomen.
Lenny Keylard, gipsverbandmeester
in het St. Andreas Lucas ziekenhuis te
Amsterdam en Chris Mewe, gipsverbandmeester in het LUMC te Leiden
zijn vanaf heden actief in de commissie.
U vindt in de volgende uitgave de namen
van de redactie in de aangepaste colofon
achter in het blad. Welkom heren en namens de overige leden van commissie
veel plezier en succes gewenst! Mocht u
bij u zelf denken dat redactiewerk ook
wel iets voor u is: Dames en Heren; er is
plaats voor u in de redactie! Meldt u zich
aan bij één van de eindredacteuren.
De artikelen die we voor u hebben verworven ga ik even met u langs. Met dank voor
de medewerking aan alle auteurs. In de
rubriek ‘Voor u gelezen’, mochten we met
toestemming een artikel overnemen uit
het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 14, Nr 4, dec. 2007. Het gaat
om het artikel: “Fracturen bij kinderen,
de rol van de weke delen bij de repositie,”
verduidelijkt met twee video-illustraties”.
Dit artikel sluit aan op ‘Wat is gedaan’
van de vorige uitgave. Er wordt duidelijk
uitleg gegegven over de belangrijke rol
van de weke delen en het letsel ervan,
bij het reponeren van een antebrachi
fractuur.

Verschijningstabel In dit Verband 2015
1e uitgave In dit Verband 2015
Deadline aanleveren kopij:
30 januari 2015
Deadline aanleveren advertenties: 16 februari 2015
Verschijningsdatum:
6 maart 2015

Sandra van den Bulk (e.a) uit het Erasmus MC Rotterdam, schreef een artikel
met een casus over een open luxatie van
de talus. Bijzonder interessant is de beeldvorming hierbij. Het is een letsel wat niet
vaak gezien wordt op de gipskamer. De
behandeling wordt in het artikel uitgebreid besproken.
Van Roeland den Boer, traumachirurg in Winterswijk ontvingen we een artikel over Monteggia fractuur. Dit artikel sluit
aan op de ‘Wat zou u doen’ van
de vorige uitgave. In dit artikel
wordt de classificatie van Bado uitgelegd
en de behandelingsmogelijkheden van
deze ook al niet alledaagse fractuur.
Naast onze terugkerende rubrieken van
Wat zou u doen en Voor u gelezen, is er ook
een sterke bijdrage van onze voorzitter.
Joris Ruhe hamert op de basis van de
opnieuw geschreven (en inmiddels door
de leden goedgekeurd) concept beroepsprofiel. Met een goede basis kun je verder
bouwen aan je beroep als gipsverbandmeester. Gericht op de toekomst met
flexibiliteit en variatie.
Wat u ook nog tegenkomt in het blad is
de vooraankondiging voor ons jubileumcongres op 5 en 6 juni 2015. Zet de datum
vast in uw agenda, mobiele telefoon of
kalender want dit mag u niet missen!
Nadere details volgen nog, maar Helmie
heeft op de ALV alvast een klein tipje van
de sluier opgelicht en de locatie laten zien.
Het belooft een groots congres te worden
met boeiende sprekers, maar er is ook tijd
om te feesten en te genieten.
Verder in deze uitgave nieuws uit het St.
Anna ziekenhuis in Geldrop over bekende
Nederlanders en Krista te Kronnie gaf ons
een erg leuk stukje over de ´zwemgipsbroek´
Ik wens u namens de redactie veel leesplezier en fijne feestdagen toe.
Tot ziens in 2015!
Miranda Philips
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Open luxatie van de talus
Sylvia van den Bulk, Paula de Kort, Philippe de Rooij
Deze casus betreft een 24-jarige traumapatiënt met een volledige en open luxatie van de talus. De talusluxatie werd behandeld met
een open repositie en plaatsing van een externe fixateur
Anatomie
De talus ligt centraal tussen het onderbeen en de voet en articuleert met zowel
het onderbeen als de voet via een drietal
gewrichten, namelijk het talocrurale, het
talonaviculaire en talocalcaneaire gewricht.
Het oppervlak van de talus bestaat voor
60% uit kraakbeen. De rest van het oppervlak dient als oorsprong of insertieplaats
van stabiliserende ligamenten.
De talus wordt gevasculariseerd vanuit
de drie onderbeenarteriën. De talushals
wordt met name van bloed voorzien vanuit takken van de arteria tibialis anterior.
De onderzijde van de talus wordt voornamelijk gevoed via takken van de arteria
tibialis posterior en peronea. Vanuit
mediaal is er nog bloedvoorziening via
het ligament deltoideum. De vascularisatie van de talus is in zijn algemeen
beperkt. Er is slechts een relatief klein
oppervlak, wat niet met kraakbeen is
bedekt, voor penetratie door voedende
arteriën. Bij een volledige luxatie van de
talus is onderbreking van een aanzienlijk
deel van de bloedvoorziening dan ook te
verwachten (Nijveldt & Dwars, 2009).

dorsoflexie van de enkel of een vanaf de
voetzool inwerkende compressiekracht.
Een talusluxatie wordt behandeld met
een gesloten of open repositie gevolgd
door onbelaste immobilisatie. Vanwege
het risico op avasculaire necrose moet de
repositie zo snel mogelijk plaatsvinden
(Verhaar & Van Mourik, 2008).

Casus
Een man van 24 jaar oud werd op de
afdeling Spoedeisende Hulp van het
Erasmus Medisch Centrum gepresenteerd nadat hij uit het raam was gevallen.
Hij viel 10 meter naar beneden waarna
hij op beide benen terecht kwam. Bij analyse bleek er een open talusluxatie te zijn.
Er was sprake van een wond lateraal van
de enkel en een volledige luxatie van de
talus. Deze hing nog aan een enkel dorsaal
ligament. Er waren geen overige traumatische letsels. De behandeling van een open
talusluxatie zal nu besproken worden.
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Talusluxatie
Een volledige luxatie van de talus zonder
begeleidende fractuur (van de talus) noemt
men een (peri)talaire luxatie. Dit is een
zeer sporadisch voorkomend letsel. De
subtalaire luxatie komt vaker voor. Hierbij blijft de talus in de enkelvork staan
en luxeert de voet in het onderste spronggewricht (Brink et al., 2000). Een talusluxatie ontstaat door een geforceerde
draaibeweging van de voet, geforceerde

Afbeelding 1: Volledige open luxatie van de talus,
op de Spoedeisende Hulp.
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Afbeelding 2 en 3:
gereconstrueerde illustratie van de talusluxatie.
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De indicatie tot onmiddellijke repositie
en stabilisatie van de luxatie werd gesteld.
Het snel terugplaatsen van de talus was
van groot belang om de kans op complicaties, zoals infectie en avasculaire necrose,
te verkleinen! Op de operatiekamer werd
de tijdelijke spalk verwijderd. De talus
bevond zich extra corporeel. De talus
bleek alleen dorsaal met een ligamentaire
steel nog vast te zitten. Na desinfectie
en steriel afdekken volgde het uitvoerig
reinigen en debrideren van de talus en
het enkelgewricht via de wond aan de
laterale zijde. Hierna werd de talus gereponeerd door de voet in inversie te brengen. Onder röngendoorlichting werd een
goede positie van de talus gezien en was
het bovenste spronggewricht congruent.
Tevens werden de laterale enkelbanden
operatief hersteld. Daarnaast werden
de gewrichten van Chopart en Lisfranc
getest via röntgendoorlichting en deze
waren ook stabiel. Om de stabiliteit te
behouden werd er besloten een fixateur
externe aan te brengen in de vorm van
een A-frame. Deze werd opgebouwd door
2 Schantze schroeven door de calcaneus
en 2 Schantze schroeven in de tibia.
Om een spitsvoet te voorkomen, werd
er nog een Schantze schroef in os metatarsale I geplaatst waarmee de voorvoet
in 90 graden dorsaalflexie kwam. Na
zorgvuldig debridement van de wond
werd deze in lagen gesloten.
In deze casus werd besloten de externe
fixateur zes weken te laten zitten om de
wonden te laten genezen. Na zes weken
werd de fixateur verwijderd om het risico
van een pengatinfectie te verkleinen en
een onderbeengips gaf in deze situatie
voldoende stabiliteit. Er werd een circulair onderbeengips aangelegd voor vier
weken en daarna een circulair onderbeenloopgips voor vier weken waarop
geleidelijk belast mocht worden.
Nu, vier maanden later kan de patiënt
volledig belast mobiliseren. Hij geeft
steeds minder pijnklachten aan, de plantair en dorsaalflexie zijn normaal en de
enkel is stabiel. Op de röntgenbeelden
lijkt de talus vitaal. Er is geen sprake van
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Het risico op een infectie is ook aanwezig. Dit risico is zo veel mogelijk beperkt
door de wond en de talus goed te spoelen
gedurende de operatie. Daarnaast is er
gekozen om een fixateur externe te gebruiken terwijl er ook vaak gekozen wordt
voor fixatie van de talus door middel van
meerdere k-draden. In het geval van
k-draden wordt er door de talus heen
geboord, terwijl deze buiten het gewricht
heeft gelegen, waardoor er meer kans is
op infectiegevaar. Bij de fixateur externe
worden de pennen in “schoon” gebied
geboord. Gelukkig is er tot op heden bij
deze patiënt geen infectie opgetreden.
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Bespreking

Afbeelding 4 en 5: röntgencontrole na repositie.
subchondrale cysten of sclerose. Er is wel
enige subtalaire subluxatie te zien, waar
de patiënt momenteel geen hinder van
ondervindt. De patiënt moet verder gaan
mobiliseren met behulp van de fysiotherapeut en zal poliklinisch worden gecontroleerd met de vitaliteit van de talus als
belangrijkste aandachtspunt.

In de hier besproken casus is nog niet
bekend wat de gevolgen op langere termijn zijn. Er kan een aantal complicaties
optreden zoals bijvoorbeeld avasculaire
talusnecrose. Omdat de talus in deze
casus volledig geluxeerd is geweest, is de
vascularisatie grotendeels onderbroken
geweest en dit maakt de kans op avasculaire necrose aanzienlijk. Door middel
van een botscan na een aantal maanden
kan avasculaire necrose van de talus
worden vast gesteld.
Daarnaast is er natuurlijk een groot risico
op artrose van het bovenste en onderste
spronggewricht. Het kraakbeen is niet
doorbloed en wordt slechts gevoed door
diffusie vanuit het subchondrale bot en
de synoviale vloeistof. Het kraakbeen is
mogelijk beschadigd geraakt ten gevolge
van de grote krachten die de luxatie hebben veroorzaakt. Het regeneratievermogen van kraakbeen is zeer beperkt.
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De Monteggiafractuur
Roeland den Boer
Geschiedenis
Giovanni Battista Monteggia beschreef in 1814 als eerste een onderarm fractuur met een fractuur in de proximale ulna en een
anterieure verplaatsing van de proximale diaphyse van de radius. Bado herdefinieerde de Monteggia fractuur als een groep van
traumatische onderarmsfracturen met een dislocatie in het radiohumerale gewricht, geassocieerd met een fractuur van de ulna
in verschillende variaties.
Incidentie
Monteggia fracturen komen in 0,4 %
voor wanneer je alle onderarmsfracturen 100 % neemt. Het meest in de leeftijd van 4 tot 10 jaar.
Symptomen: Pijn en zwelling staan op
de voorgrond. Vaak is er een flexie- en
extensie beperking, als ook een pro- en
supinatie beperking. Van belang is ook
om goed de neurovasculaire status te
controleren, en dan met name de posterior interosseus nerve (PIN). De PIN
verzorgt alle extensoren van de hand behalve de extensor carpi radialis longus
(ECRL). Aanvullend onderzoek: De belangrijkste opname is de laterale opname
van de elleboog. Op de AP opname kan
het letsel gemist worden. Belangrijk is
dat in de gezonde situatie de denkbeeldige lijn door het centrum van de radiuskop doorgetrokken kan worden in het
capitellum, zowel in flexie als extensie.

Type 4: Anterieure dislocatie van de
radiuskop met een fractuur van de proximale 1/3 van de radius en een fractuur
van de ulna op hetzelfde niveau.

Behandeling
Conservatief:
bedenk dat bij een succesvolle reductie
van de fractuur nog steeds een grote kans
is op secundaire dislocatie. Advies is om
deze patiënten frequent terug te zien.
Operatief:
Het belangrijkste is dat de ulna weer op
lengte komt. Hiervoor is een plaatfixatie
het beste. Wanneer de ulna op lengte komt
reponeert de radiuskop vanzelf. Is daar
ook een fractuur dan is een 2-incisie
benadering te adviseren. De uitdaging
aan deze fracturen is dat bij Bado type 2
er ook vaak een radiuskop en een processus coronoideus fractuur zijn.

behandelteam. De interpretatie van de
beeldvorming en het instellen van de
juiste behandeling vereist goed overleg
en zo nodig verwijzing naar een centrum.
Vaak blijkt een operatieve behandeling
geïndiceerd. Advies is om de patiënt aan
het begin van het behandeltraject goed te
informeren over het potentiële risico op
verlies van functie en eventuele re-operaties vanwege mal-union, radiohumerale
ankylosis, radioulnaire synostosis (foto)
en recidiverende luxatie van de radiuskop.

Referenties:
Reckling FW, Unstable fracture-dislocations
of the forearm (Monteggia en Galeazzi
lesions). JBJS.
Ring D. Monteggia fracture sin adults. JBJS
Wheeless’ Textbook of Orthopedics. Chapter
Monteggia’s fracture.

Conclusie
Classificatie
De classificatie van Bado is iets handzamer
in de praktijk dan die van Monteggia zelf.

De behandeling van de Monteggiafractuur, en dan met name Bado type 2 met
een radiuskop- en processus coronoideusfractuur erbij, is een uitdaging voor het

Type 1: anterieure dislocatie van de
radiuskop met daarbij een fractuur van
de diaphyse van de ulna op elk niveau
(meestal proximale 1/3). Deze komt het
meeste voor (60 %)
Type 2: posterieure dislocatie van de
radiuskop met daarbij een fractuur van
de diaphyse van de ulna met posterieure
angulatie (15%). Zeldzaam, bij kinderen.
Type 3: laterale dislocatie van de radiuskop met een fractuur van de metaphyse
van de ulna

Roeland den Boer
Traumachirurg
Streekzienhuis Koningin Beatrix
Winterswijk
r.denboer@skbwinterswijk.nl
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Hier volgt een klein artikel, dat in een regionale krant is geplaatst, over ons vak. Het schetst hoe er tegen een gipsverbandmeester
en zijn werk wordt aangekeken. Het leuke hiervan is dat hier ook bekende topsporterers worden behandeld. Deze sporters worden
vastgelegd op de gevoelige (digitale) plaat. In uitgave 3-2013 is al eens een gelijkwaardig stukje gepubliceerd, toch willen we
deze ook graag met u delen.

De Gipsmeesters van het
St. Anna Ziekenhuis
Linda van der Stelt
Het komt helaas soms voor. Je breekt je arm, of je been, je gaat naar het ziekenhuis en wordt keurig in het gips gezet. Simpel.
Gips is gips. Toch? Een bezoek aan de ‘gipsverbandmeesters’ van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop leert ons dat dat niet zo
simpel is als we denken. Er komt meer bij kijken dan je zo op het eerste gezicht ziet.
Gips is niet alleen weggelegd
voor gebroken ledematen; het
wordt ook ingezet bij het herstelproces na een operatie.
Ook vergroeiingen kunnen
ermee verholpen worden. Een
gipsverbandmeester doet eigenlijk alles wat te maken heeft
met het steun- en bewegingapparaat: van tape, tracties,
brace’s, corsetten tot medical
taping. Het Anna behandelt
veel sporters. Zo is de St. Anna
Zorggroep, waaronder het ziekenhuis valt, medisch partner
van PSV. De ‘know how’ die
ze met topsporters opbouwen,
geven ze ook weer door aan de
‘gewone’ patiënt.
Het werk is bijzonder afwisselend. Elke patiënt is anders
en heeft zijn eigen verhaal.
Hierop probeert de gipsverbandmeester in samenspraak
met de medisch specialist zo
goed mogelijk in te spelen.
Natuurlijk vernieuwt dit vak
zich constant. Zo heb je nu
naast het ‘gewone’ gips ook
diverse andere materialen.
Bijvoorbeeld ‘kunststof’ gips.
Daarnaast zijn er ook tal van
innovaties in de methode van
gipsen. Interessant en leuk,
een beetje gipsverbandmeester gaat die uitdagingen niet
uit de weg!

banken komt. Om de Landelijke Opleiding tot Gipsverbandmeester, die 18 maanden
duurt, te volgen moet je eigenlijk al zo’n twee jaar werkzaam
zijn in een ziekenhuis, als verpleegkundige of als fysiotherapeut. Er wordt namelijk van
je verwacht dat je over een bepaalde medische basiskennis
beschikt. Heb je de opleiding
eenmaal afgerond, dan begint
pas het echte werk. Je krijgt het
pas in de vingers door het te
doen, heel veel te doen. Ook is
het verstandig dat je constant
blijft bijscholen. Stil blijven
zitten is er niet bij. Het is een
vak wat nooit saai is, elke dag
opnieuw voor verrassingen
zorgt en heel veel voldoening
geeft. Mensen komen met pijn
binnen en gaan in relatief korte
tijd weer opgelucht naar buiten.
En dat is nou precies wat de
gipsverbandmeesters van het
St. Anna Ziekenhuis het liefste
doen: mensen helpen.
Linda van der Stelt
Het Ambachtshuis Brabant

Gipsverbandmeester word je
niet zomaar. Het is geen beroep waarmee je begint als je
net uit de middelbare school9

Voor u gelezen
In “Wat zou doen?”, uitgave 2, 2014 werd het risico gepresenteerd van een redislocerende antebrachiumfractuur bij een kind.
Ondanks de frequente controles en het bijstellen van de behandeling middels wiggen, werd aan het eind van de behandeling
een angulatie gezien van 320. Aan u werd gevraagd of dit anders behandeld had moeten worden. Dat het niet eenvoudig is hét
antwoord te geven blijkt al uit de eerder gepubliceerde artikelen hierover in dit blad. (Recidiverende angulaire afwijking na
antebrachiumfractuur bij een kind ‘ondanks’ repositie, uitgave 3, 2010 en Commentaar op voornoemd artikel, uitgave 2, 2012).
Verder vonden we bij het zoeken naar een antwoord op de vraag waarom toenemende angulatie plaatsvond, onderstaand artikel
in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 14, Nr 4, dec. 2007. Met toestemming mochten we dit overnemen.

Fracturen bij kinderen

de rol van de weke delen bij de repositie verduidelijkt met twee video-illustraties
J.A. van der Sluijs en M.M.E.H. Witbreuk
Voor een goede repositie van fracturen is het belang te beseffen dat de weke delen in het fractuurgebied een repositie kunnen
vergemakkelijken dan wel verhinderen. Dit artikel geeft een kort praktisch overzicht over de rol van de weke delen bij fracturen
in het algemeen en bij kinderen in het bijzonder. Het overzicht wordt geïllustreerd met figuren en met 2 video-illustraties.
Inleiding
Een van de pijlers van de fractuurbehandeling is: ‘adequate
repositie en adequate fixatie’.
Dit stukje gaat over het eerste
en wel uitsluitend over de techniek van het reponeren van
fracturen. Hier vindt u verhalen uit de oude doos nogmaals
in een ‘high tech’ versie gepresenteerd, want de theorie achter de reposities is natuurlijk
al langer bestudeerd. Böhler
(interbellum, Duitsland), hoogstens nog goed voor een meewarig glimlachje, maakte
Figuur 1 en hield zich al bezig
met welke ‘onzichtbare’ factor
helpt of stoort bij de perfecte
repositie. De rol van de weke
delen bij het reponeren willen
we u met 2 video-illustraties
tonen. In onderstaand artikel
zijn figuren en screenshots
van de filmpjes opgenomen,
deze bewegende beelden
bekijkt u op de internetsite
van het Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie
(www.ntv- orthopaedie.nl).

brengen. Dat verlengen lukt
als de weke delen zwak zijn,
hetzij door de hoge leeftijd,
of door een extreem letsel
want, de wekedelenschade
varieert natuurlijk van minimaal tot fors. Maar als deze
stevig zijn en maar aan 1 kant
zijn gescheurd (in de figuur
aan de onderkant) dan lukt
dat verlengen niet, zoals
getoond in het rechter deel
van Figuur 1. Anguleren in
de richting van de fractuur
dislocatie is bij een stevige
mantel essentieel. Maak bij
de reductie gebruik van de
intacte wekedelenkoker, hier
aan de bovenzijde (niet afgebeeld in de figuur) en zijkant
(wel afgebeeld) van het bot.
Door het fractuurmechanisme
na te bootsen en te anguleren
in de richting van het trauma
komt er ruimte in de intacte
mantel en door dan in gean-

spieren. Vooral bij kinderen
en jong volwassenen zijn de
weke delen stevig en het zijn
deze röntgenologisch onzichtbare weke delen die uw helpen
of hinderen een goede reductie
te krijgen. Bij het reduceren
willen we de opgetreden dislocatie corrigeren en wel alle
verschillende aspecten: angulatie, rotatie, verkorting en
verschuiving. Angulatie en
rotatie zijn relatief makkelijk,
maar juist door de weke delen
zijn de verkorting en verschuiving soms lastig te corrigeren.

Reductie en weke delen
Kijk naar het linker deel van het
drieluik uit Böhler (Figuur 1).
Om de schuine fractuur door
lengte-tractie te corrigeren is
een verlenging voorbij de normale lengte nodig: alleen dan
lukt het de punt van het ene
fragment onder de andere te

Figuur 1. Schematische weergave van fractuurrepositie en weke delen.1

Dislocatie en reductie
Röntgenonderzoek bevestigt
de fractuur. Het mentale
beeld dat we van het fractuurprobleem hebben is hierdoor
gevormd. Maar röntgenologisch onzichtbaar zitten rond
een fractuur weke delen:
periost, peeskokers, pezen,
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guleerde toestandlengte tractie uit te oefenen, wordt het
mogelijk een exacte repositie
uit te voeren, (zie het midden
deel van Figuur 1). Er kan bij
de manoeuvre niet te veel
verlengd worden omdat op een
gegeven moment de wekedelenmantel op hun oorspronkelijke
lengte zijn. Als deze strak staat
komt door het de-anguleren
de fractuur op zijn plaats.
Lukt dit altijd? Meestal wel,
maar er kunnen redenen dat
het niet gaat, bijvoorbeeld in
het geval van wekedelen-interpositie. De plaats van de scheur
in de weke delen is essentieel
en is af te leiden uit de fractuurvorm: bijvoorbeeld bij een fractuur met dorsale angulatie is
het periost ventraal gescheurd.
Streef ernaar de fractuur weer
in zijn mantel te trekken. Dit
ziet u ook op het model van de
Figuur 2. Röntgenfoto’s van een
antebrachii fractuur bij een 14-jarige,
dislocatie naar dorsaal.

fractuur in video-illustratie 1
op www.ntv-orthopaedie.nl.
In video-illustratie 2 (ziet u de
repositie waarbij een dorsaal
gedisloceerde antebrachii
fractuur wordt gereponeerd
(zie Figuur 2 voor de röntgenfoto van de fractuur). Het nabootsen van het fractuurmechanisme, in dit geval dorsale
angulatie, ziet er onprettig uit.
Bedenk dat bij het trauma zelf
de dislocatie vaak groter is dan
bij presentatie. De hoeveelheid
kracht die moet worden uitgeoefend tijdens de lengtetractie
hangt onder andere af van de
zwelling, omdat deze de wekedelenmanchet van de huid en
fascie doet opblazen en van
cilinder- in een bolvorm vervormt. Om te controleren of
er nog restdislocatie is voelt u
na de repositie of er nog een

Figuur 3. Driepuntfixatie bij fractuur
gebruik makend van het intacte periost.2

weerstaan. Daarom is een
distale antebrachii fractuur
na repositie bij een kind meestal stabiel, terwijl een Collesfractuur bij een oudere patiënt
na repositie vaak weer disloceert c.q. verkort. De gipsimmobilisatie kan gebruik maken
van de intacte weke delen.
Fixatie met gips is des te stabieler als er op 3 plaatsen druk
wordt uit geoefend die de intacte wekedelenmantel iets
onder spanning zet (Figuur 3).
Daarom heeft de omvang van
de wekedelenschade ook invloed op de stabiliteit in gips
en hebben forsere dislocaties
met meer wekedelenschade
een grotere redislocatie kans.

trapje palpabel is en als dit
trapje er nog zit, herhaal de
stappen: traumamechanisme
herhalen, lengtetractie, deroteren en de-anguleren.

Fixeren en weke delen
Na de reductie ondersteunt de
intacte wekedelenmantel een
goede fixatie: de fractuur ‘hangt’
dan in zijn mantel; de tractiekracht aan de bovenkant wordt
door de weke delen geleverd,
de compressiekracht aan de
onderkant kunnen de intacte
tegen elkaar staande cortices
van de 2 fragmenten leveren
(slot video-illustraties 1 en 2).
Een pols fractuur met dorsale
dislocatie kan dan met de handpalm omlaag stabiel hangen.
Het distale stuk wil omlaag,
maar door tractieweerstand
van de intacte dorsale structuur en compressie weerstand
van de volaire fractuur uiteinden is dit stabiel. Dit werkt
natuurlijk alleen als aan de
tractiezijde de weke delen intact zijn en op de compressie
zijde de cortices op elkaar
staan. Is er een corticale verbrijzelingszone dan is ook met
een perfecte reductie deze te
instabiel om compressie te

Video
http://www.ntv-orthopaedie.
nl/films/NTO0407web.mov
http://www.ntv-orthopaedie.
nl/films/NTO0407web2.mov

Abstract

per fracture reduction. This
article gives a short practical
overview on the role of soft
tissues in fracture reduction.
The overview is illustrated
with several figures and by
means of 2 video fragments.
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Soft tissues can plan an
important role in de the
reduction of fractures. An
adequate fracture reduction.
Soft tissue can both make a
fracture reduction easier, and
stable or even prevent a pro-

Van Renske Pereboom redactielid van het blad Heupge(w)richt en van collega gipsverbandmeester
Marie-Louise Verscheijden (beiden afzonderlijk), kregen we nog meer specifieke en juiste informatie
over de speciale uitvoering van de Maxi-Cosi. Deze informatie is met toestemming overgenomen.
Het gaat om een stoeltje van Maxi-Cosi met de naam Maxi-Cosi Opal HD. Meer informatie over specifiek dit stoeltje
is te vinden op de website van Maxi-Cosi: http://www.maxi-cosi.nl/nl-nl/service/heupdysplasie-service.aspx.
Daarnaast kan men bij de VAH terecht voor informatie omtrent de wet- en regelgeving over het vervoer
van kinderen in een spreid- of gipsbroek:
http://www.heupafwijkingen.nl/over-heupdysplasie/verzorging-baby-s-en-kleuters/op-pad-met-de-auto.
Na jaren bij de diverse fabrikanten vragen om een aangepast stoeltje te ontwikkelen, zijn wij als patiëntenvereniging erg blij
dat Maxi-Cosi deze stap heeft gezet en met de service die zij nu leveren. Wat ons betreft is dit absoluut de meest veilige wijze
van het vervoer van kinderen in een spreidmiddel of gipsbroek, dit in tegenstelling tot het verzagen van standaardstoeltjes.
Belangrijk voor de gipsverbandmeesters is, om het bestaan van de patiëntenvereniging bij de ouders te noemen.
Via de website www.heupafwijkingen.nl kan men gratis foldermateriaal bestellen om uit te delen.
Hebben de ouders een betalingsbewijs van maxi-cosi
dan betalen ze een borg 250,- met gratis verzending.
Hebben de ouders geen maxi-cosi dan is de borg 299,retour dan 250,- tegoed met gratis verzending.
Renske Pereboom
secretaris Vereniging
Aangeboren Heupafwijkingen
Marie-Louise Verscheijden
gipsverbandmeester
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Van de voorzitter
De afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan het nieuwe beroepsprofiel van de gipsverbandmeester.
Het eerste concept heeft u mogen
ontvangen op het moment dat ik
aan deze column ben begonnen.
Taaie stof zo’n beroepsprofiel zult
u denken. Klopt, maar niet saai.
Het vormde ook een echte uitdaging om dit project gezamenlijk
op te pakken. Niet precies wetende
wat het van ons vergde en hoeveel
werk we op ons hals haalden.
Experts geraadpleegd en een netwerk gecreëerd waar we een beroep
op konden doen. Maar inhoudelijk
moeten we het natuurlijk zelf doen.
Wij weten immers als geen ander
wat ons beroep inhoudt. Dacht ik….
Gaandeweg ontdekte ik dat dit proces je dwingt om je beroep terug te
brengen tot de essentie. En dit is best
lastig. Ontdoe het van alle rand- en
bijzaken. Al het chroom, de lak en
sierlijstjes strippen en terug naar
net casco in “bare metal”. En vanaf
dat punt weer opbouwen. Zoeken
tussen alle losse onderdelen naar
welke nog passen. Wat vervangen
of aangepast moet worden. Hoe
geven we het vorm en waar plaatsen
we het in de juiste context. Eenduidig, maar niet zo dichtgetimmerd
dat er geen flexibiliteit in zit. Er moet
ruimte zijn voor variatie, groei en

verandering; zeker naar de toekomst
toe. Wij hopen dan ook dat het concept beroepsprofiel bij u in goede
aarde valt. Dat het u helpt om vooruit te komen in de uitoefening van
uw vak. Belangrijker nog: dat het de
basis vormt om ons beroep toekomstbestendig te houden zodat er ook
volgende generaties gipsverbandmeesters opgeleid blijven worden.
Pas dan is dit project echt geslaagd.
Ik heb ooit samen met een vriend
een oldtimer gerestaureerd. Terugkijkend een vergelijkbaar proces.
Toen we klaar waren zag ik een
totaal andere auto. Feitelijk was
de auto natuurlijk niet veranderd.
Nog altijd hetzelfde merk en model.
De originele kleur zat er zelfs weer
opgespoten. Alleen hij zag er zo
anders uit. Helemaal nieuw. Klaar
voor weer veel plezierige kilometers.
En toch was er meer veranderd dan
het uiterlijk van de auto. Doordat elk
onderdeel door mijn handen was gegaan, mede had beoordeeld, schoon
gemaakt en opnieuw gemonteerd
zag ik een hele andere auto. Niet
alleen de auto, maar vooral ik was
veranderd: ik keek met andere ogen.
Trots.
Joris Ruhe
Voorzitter

De opleiding

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

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Liesbeth van Ewijk (unit coördinator opleidingscentrum van de
zorgacademie) inzage gegeven over de nieuwe opleidingsstructuur.
Belangrijke wijzigingen zijn :
De opleiding tot gipsverbandmeester is ondergebracht in het cluster
van de acute zorg. De zorgacademie
gaat op basis van hun argumenten
(veranderd zorglandschap, veranderend aanbod studenten, financiering
opleiding) modulair onderwijs in
carrouselvorm aanbieden. Tevens
worden onderdelen van de verschillende opleidingen (LOG, intensive
care, hartbewaking en spoedeisende
hulp) binnen het cluster “acute zorg”
met elkaar gedeeld. Cursisten uit de
bovengenoemde opleidingen zullen
op onderdelen gezamenlijk de module
volgen. De zorgacademie geeft de klant
de gelegenheid meerdere keren per

jaar een cursist te laten starten met
de opleiding tot gipsverbandmeester.
E-learning zal een prominentere plaats
in gaan nemen. Er zal meer op afstand
door de cursist gestudeerd kunnen
worden.
Deze veranderingen zijn doorgevoerd
op initiatief van de zorgacademie.
De kwaliteitscommissie en de stuurgroep zijn er niet bij betrokken. Het
bestuur ziet met enige zorgen deze
ontwikkeling. Dat de zorgacademie
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid kritisch kijkt naar de opleiding
is te begrijpen. Tegelijkertijd is afstemming met de beroepsgroep van groot
belang. De beroepsgroep geeft vanuit
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haar specifieke kennis over het vak
input aan de opleiding. Belangrijk
is dat de synergie tussen de beroepsgroep en het opleidingsinstituut versterkt wordt.
Het bestuur wil een opleiding die past
bij ons beroep. Dat aansluit bij het
nieuwe beroepsprofiel. Een opleiding
die zich tussentijds kan aanpassen.
Temeer omdat het zorglandschap aan
het veranderen is. Hiervoor zullen wij
ons de komende tijd inzetten. Wij zullen u via nieuwsbrief op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.
Wim Walet
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 8 november 2015
Helmie Cornelissen
Op zaterdag was er een algemene leden vergadering van de VGN. Hiervoor waren we uitgenodigd door de collega’s van de Isala
kliniek in Zwolle. We werden welkom geheten in een prachtig nieuw ziekenhuis en in een mooie omgeving. Na een welkom met
koffie en iets lekkers begon de vergadering om 10.00 uur. De opening werd door de voorzitter Joris Ruhe gedaan. Hij heette alle
215 leden die aanwezig waren hartelijk welkom en gaf daarna het woord aan de dagvoorzitter Michel de Krom.

Deze kondigt Liesbeth van Ewijk, coördinator LOG, acute zorg en reanimatie aan.
Liesbeth is uitgenodigd om een presentatie te geven over de veranderingen die
plaats vinden binnen de LOG. In haar
presentatie benadrukt zij het belang van
een andere benadering van de opleiding
in een veranderde tijd. Andere inzichten
en geldstromen bepalen namelijk erg veel.
Een aantal veranderingen zijn de inzet
en gebruik van ICT in de opleiding. Het
heeft potentiële voordelen, zoals; flexibiliteit in leren zowel interactief als multimediaal. Virtuele patiënt, actuele kennis
bereikbaar en maatwerk is mogelijk. De
kennis kan efficiënter getoetst worden
middels online toetsen. Ze begrijpt dat
de beroepsgroep hier bedenkingen over
heeft, maar onderzoek van e-modules
laat zien dat deze net zo effectief zijn als
traditioneel onderwijs in kennis en vaardigheidsontwikkeling. Het blended learning, wat staat voor een mix van leerme-

thode waarbij klassikaal onderwijs wordt
gecombineerd met computer onderwijs
op afstand, is in de nieuwe constructie
ingebed en dat in combi met Miller: Does,
Shows how, Knows how, Knows.
In november zijn er enkele leerlingen
gestart met de BIAZ (basis intensieve
acute zorg) module.
Er zijn een aantal voorbereidende opdrachten die zij moeten maken voordat
zij naar school komen. Doen zij dat niet
dan wordt er in de lesdagen extra getoetst.
Er zijn meerdere instroom momenten per
jaar mogelijk, in principe 4 momenten.
Aanpalende leereenheden zijn agressie,
evidence based enz. De leereenheden zijn
niet meer hele weken , maar 2 tot 3 dagen.
Het praktijk onderwijs wordt verplaatst
naar de praktijk “learning on the job”. Zij
vindt de praktijk leerplaats een krachtige
leerontwikkeling. 20 november is er een
kwaliteitsdag voor de werkbegeleiders, het
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middagprogramma zal dan ingaan op wat
de waarde is van een praktijkleerplaats.
Ze eindigt haar presentatie dat de nieuwe
opleiding aansluit bij het huidige digitale
tijdperk en onderwijs.
Het was logisch dat er veel reacties vanuit
de zaal kwamen en veel collega’s maken
zich ernstig zorgen over de kwaliteit van
de opleiding en welke gevolgen dat kan
hebben voor ons vak. Worden we van een
specialist een generalist. En wordt het niet
een veredelde LOI opleiding? Deze onrust
heeft Liesbeth niet weg kunnen nemen.
Wim Wallet gaf een aanvulling en dan
vanuit het stand punt van de VGN. Er is
begrip voor verandering, maar de VGN
heeft wel moeite met bepaalde wijziging
die door de zorgacademie zijn ingevoerd,
zoals het opheffen van de kwaliteits- en
stuurgroep, zoals die in 2010 is opgericht.
Na een uur verlaat Liesbeth de vergadering en Joris Ruhe behandelt het onderdeel Nu ‘91. Het gaat vooral om de CAO,
dat wil maar niet vlot getrokken worden.
Het gaat de werkgevers vooral om versobering van de regels, inleveren van uren,
wachtgeld maar daar staat niets tegenover. Het gaat nu vooral om behoud van
arbeid, maar hier willen ze geen geld voor
vrijmaken. Annet van Warners spreekt
vanuit de accreditatie commissie. Na de
vorige vergadering in april is Rene Visser
benoemd tot ambtelijk secretaris. Er komen nog steeds vragen over de punten die
wel/niet toegekend worden, maar het reglement laat zien dat het vooral om activiteiten gaat die voor de gipsverbandmeester ingericht moet zijn. Op dit moment
zijn er 320 leden titel geregistreerd in het
kwaliteitsregister. Verder heeft de commissie de aanvraag voor regioavonden
vereenvoudigd, want deze worden veelvuldig georganiseerd. Vanuit de leden
wordt er aangegeven dat het reglement
eens herbekeken dient te worden. Douwe
Haandrikman meldt vanuit “In dit verband”, dat er voor ieder artikel, hoe groot

ook 4 punten gegeven wordt. Op dit moment zitten er 4 mensen in de redactie,
dit is erg krap. In zijn presentatie refereert
hij naar een onderzoek dat enkele jaren
geleden door studenten van de LOG is
gehouden onder gipsverbandmeesters
in het land. In dit onderzoek kwam naar
voren dat de bereidheid om een bijdrage
te leveren aan het vakblad aanwezig was.
Douwe geeft aan dat het zou betekenen
dat er nu zeker 4 mensen aanwezig zijn
die zich beschikbaar willen stellen om
iets te doen voor het vakblad. Na de vergadering hebben zich 2 personen aangemeld om zitting te nemen in de redactiecommissie. Mendel van Griethuijzen meldt
dat de website is vernieuwd. Er zijn veel
leuke reactie op gekomen. Er was een
kleine opmerking gemaakt en dat ging
over een foto waar een dokter het verband
aan het draaien was, deze is vervangen.
Helmie Cornelissen bedankt vanuit de
functie ledenactiviteiten de collega´s van
de Isala voor de geweldige organisatie en
de bedrijven die deze dag weer hebben
ondersteund.
De activiteiten voor 2015 staan vooral in
het teken van het jubileum congres in juni.
De ALV wordt daarom iets eerder gehouden. Datum is 14 maart 2015 en de locatie
is onder voorbehoud in het UMCU. Er zal
deze dag geen middagprogramma georganiseerd worden.
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni worden er
allerlei festiviteiten en activiteiten georganiseerd vanwege het 25 jarig bestaan van
de VGN. Op de vrijdag zijn de deelnemers

vanaf 16.00 uur van harte welkom in theaterhotel Almelo. De vrijdag staat in het
teken van feest en genieten. De zaterdag
is de dag van het congres. De commissie
is trots dat ze Adjiedj Bakas als keynote
speaker aan het programma hebben mogen toevoegen. Als laatste deel van de vergadering behandelt Joris Ruhe het beroepsdeelprofiel. Hier behandelt hij de keuze
voor het uitstroomniveau, het EKK (Europees kwalificatie kader). In het EKK wordt
een leerresultaat gedefinieerd als een beschrijving van wat een lerende kent, begrijpt
en kan doen na de voltooiing van een leerproces. Het beroepsdeelprofiel is geschreven op EKK 6, dat is hbo-niveau. Dat wil
niet zeggen dat het direct zo is, maar in de
toekomst zullen alle afgestudeerde gipsverbandmeesters het zelfde uitstroom
nivo hebben. In Canmeds zit ingewikkeld
bombastisch taalgebruik. Tijdens het
schrijven van het beroepsdeelprofiel is
er gewerkt volgens een taxonomische
indeling. Dit kan prima helpen om doelstellingen te analyseren en classificeren.
Welke woorden komen hierin voor en
welke uitstroom betekent dat? De feedback was divers, zowel leuk als kritisch.
De vraag aan de leden is; “is dit het beroepsprofiel waar jullie mee verder kunnen”? Als dat zo is kan de volgende stap
gemaakt worden naar opleiders. Er kan
dan gezegd worden, dit is ons beroepsprofiel! Er zijn geen fundamentele bezwaren tegen dit profiel en de leden gaan
unaniem akkoord. Het zal nu verder uitgewerkt worden en tijdens de voorjaars
ALV weer gepresenteerd worden. Joris
spreekt de wens en hoop uit dat dit beroepsdeelprofiel meewerkt om ons beroep
toekomstbestendig te maken. Wim geeft
als toevoeging dat het na deze dag ook nog
mogelijk is om via de opleidingscommissie te reageren.
Na de rondvraag sluit Michel de Krom de
vergadering en dankt iedereen voor de
aanwezigheid.
Na de lunch ging het middagprogramma
verder met Dr. S.H. Van Helden trauma
chirurg in de Isala kliniek. Zijn verhaal
ging over fracturen bij ouderen en de specifieke problemen die dat oplevert.
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Als men ouder wordt nemen alle lichaamsfuncties af. De oudere heden ten dage zijn
erg actief, daardoor ontstaan er allerlei
ongelukken, denk aan de steeds sneller
wordende elektrische fietsen. The spectrum of fractures in the eldery heeft een
artikel gewijd aan de fracturen, hierin
kwam het volgende naar voren: fracturen
bij patiënten ≥ 65 jaar vormen een toenemende belasting van de gezondheidszorg
en sociale zorg en zijn geassocieerd met
een hoge morbiditeit en mortaliteit. Er is
weinig accurate informatie over de epidemiologie van botbreuken bij ouderen.
Er zijn prospectief verzamelde gegevens
geanalyseerd over een grote groep patiënten die met een fractuur gepresenteerd
werden over twee periodes van één jaar.
Hierin komt duidelijk naar voren dat er
bij zowel mannen als vrouwen vanaf de
65 jaar een toename is van meerdere typen
fracturen.
Het Isala heeft een osteoporose poli. De
meeste patiënten die ze daar zien hebben
osteopenie. Hierbij treedt er een verandering op in het corticale bot. De dikte
neemt af en de diameter van de schacht
neemt toe. Voor de chirurg is het ook steeds
een uitdaging om deze groep patiënten te
behandelen. Er is minder working lenght
van implantaten door de veranderingen
in spongieus bot.
Het zal voor de toekomst belangrijk zijn
om deze toenemende groep patiënten goed
te behandelen en herhaling van fracturen
voorkomen. Wij zijn die mensen waar de
patiënt met een fractuur komt en daar moeten wij goed voor zorgen, zodat er geen
herhalingen meer volgen.
De afgelopen periode hebben belangrijke
ontwikkelingen plaats gevonden in de behandeling van osteoporose. Er zijn op dit
moment verschillende geneesmiddelen
beschikbaar, waarvan duidelijk is aangetoond dat zij het risico op verschillende
fracturen reduceren. Teriparatide is geregistreerd voor de behandeling van ernstige
osteoporose. Het kan bij langdurig gebruik
botvorming stimuleren. Naast de afname
>>
van de botdichtheid speelt sarcopenia

een rol, sarcopedia is degeneratief verlies
van spiermassa, terwijl de spieren er juist
zijn ter bescherming van het bot. Er is nu
een trailer ingezet met Clenbuterol als inzet.
Kennelijk gaat Clenbuterool de afbraak van
spiereiwitten tegen, waardoor er weer spiermassa opgebouwd kan worden. Van Helden
benadrukt dat dit zich nog in een experimentele fase bevindt en sluit hierbij zijn
verhaal af.
De volgende spreker is Frank IJpma, chirurg io bij Isala klinieken. Zijn verhaal
gaat over de snijtafel op schildersdoek1 .
Frank IJpma, chirurg in Zwolle, heeft
een ongebruikelijke fascinatie: dokters
die zich, in de zeventiende en achttiende
eeuw, lieten portretteren tijdens een anatomische les. In zijn verhaal neemt hij ons
mee naar een aantal schilderijen.
De gezondheidszorg van de zeventiende
eeuw draait om chirurgijns en om doctoren, de doctores medicinae. De chirurgijns
waren handwerkers, opgeleid in een meester-gezelverband. Ze werkten in chirurgijnswinkeltjes in de stad, aanvankelijk
als barbiers. Later behandelden zij uitwendige kwalen, hielden zich bezig met
aderlaten en wondbehandeling. De doctoren daarentegen hadden aan een universiteit gestudeerd, en soms ook een
buitenlandse academische reis gemaakt.
Hun werk kon je vergelijken met dat van
de huisarts of internist van tegenwoordig.
Zij hielden spreekuur, schreven recepten
voor en gaven adviezen over kwalen en
ziektes. Als er een ingreep nodig was,
schakelden zij een chirurgijn in.
Die chirurgijns waren aangesloten bij
het chirurgijnsgilde, dat hun belangen
behartigde, het beroep afbakende en
scholing en nascholing organiseerde.
De wekelijkse lessen, over onderwerpen
als fysiologie, anatomie en osteologie,
werden gegeven door een praelector anatomiae, een doctor van naam. Met een
lesbriefje kregen de chirurgijns toegang
tot de lessen. Afwezigheid werd niet op
prijs gesteld, soms zelfs beboet. Eerst
één, later een paar keer per jaar afhankelijk van het aantal beschikbare lijken –
organiseerde het gilde een anatomische

les. Aan het begin van de zeventiende
eeuw, toen Amsterdam nog maar 30 chirurgijns telde, waren dat kleine, besloten
bijeenkomsten. Maar een eeuw later werkten er ongeveer 250 chirurgijns in de
stad, en waren de anatomische lessen
uitgegroeid tot publieke evenementen.
In 1691 werd het anatomisch theater in
De Waag geopend, daar konden zo’n driehonderd bezoekers in, die voor vier stuivers een kaartje konden kopen. Op de
centrale plaats, rond de snijtafel, zaten
de stadsbestuurders en ervaren doctoren, daaromheen de andere doctoren,
gildebestuurders en oude, ervaren chirurgijns. Zodat de jongeren, die er echt
van moest leren, samen met het publiek
achteraan zaten. Vanwege de bederfelijkheid van de organen werden de lessen
’s winters gehouden. Pas aan het eind
van de zeventiende eeuw veranderde dat,
door een vinding van anatoom Frederik
Ruysch. Deze fungeerde rond de eeuwwisseling niet alleen als praelector, hij
deed daarnaast veel prepareerwerk en
bouwde een enorme collectie op van ruim
tweeduizend anatomische preparaten,
die hij uiteindelijk verkocht aan tsaar
Peter de Grote van Rusland. Hij was het
die erin slaagde om lichamen te conserveren, waarna er ook incidenteel lessen
in het voorjaar werden gegeven. De lichamen die voor de lessen werden gebruikt
waren aanvankelijk die van ter dood
gebrachte misdadigers. Later werden
ook mensen gebruikt uit de gasthuizen,
de opvanghuizen voor armen en daklozen. Als iemand stierf die geen nabestaanden had en om wie niemand zich
bekommerde, werd het lijk wel eens
gebruikt voor een anatomische les. Of
voor de medische obducties die in het
gasthuis werden gedaan. Op een van de
getoonde schilderijen waar Frederick
Ruysch als praelector fungeert, in 1670
geschilderd door Adriaen Backer, haalt
hij lymfevaten uit de lies van het lichaam
op de snijtafel, en laat hij zien dat daar
kleppen in zitten. Ook dat heeft betekenis,
want Ruysch heeft de anatomie van de
lymfevaten ontrafeld. Blijkbaar was dat
voor hem belangrijk en een geschikt onderwerp voor het schilderij. Symboliek
zit ook in het tweede schilderij van een
anatomische les van Ruysch, in 1683
gemaakt door Jan van Neck. Daarop
staat ook zijn zoon Hendrick, met een
skelet naast zich. Dat maakt met één
hand een grijpbeweging naar de hoed
die de jongen onder zijn arm heeft, een
hoed die is voorbehouden aan een praelector. Met de andere hand wijst het naar
Ruysch. Zo maakt het schilderij duidelijk
dat Hendrick is voorbestemd om in de
voetsporen van zijn vader te treden.
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IJpma sluit af met de volgende woorden:
Je kunt op drie manieren naar de anatomische lessen kijken, je kunt uitzoeken
hoe de lessen destijds verliepen, en met
welk doel. Je kunt ook de aandacht richten op de schilderijen, en proberen die
te interpreteren. Maar je kunt ook leren
wat de doctoren en chirurgijns precies
bewoog, hoe zij dachten en wat zij deden.
Dat laatste is wat hem in zijn medischhistorisch onderzoek het meeste boeit:
de mensen die op de schilderijen figureren, tot leven brengen, te weten komen
wat zij deden. Na de pauze spreekt Arjan
Harsevoort. Arjan was in het verleden
gipsverbandmeester en actief redactielid.
Nu is hij verpleegkundig specialist met
als aandachtsgebied osteogenis imperfecta (OI). Arjan heeft 3 mensen meegenomen die lijden aan O.I.: Annemiek
Vroom, Stefan van Rijs en Gea de Weerd.
Zij zouden als aanvulling op de presentatie zelf over hun ziekte vertellen.

Wat is osteogenis imperfecta?
Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening. Het meest opvallende kenmerk van OI is de grote breekbaarheid van
de botten. De aandoening heet daarom
Osteogenesis Imperfecta, wat letterlijk
‘onvolmaakte botaanmaak’ betekent.
Andere kenmerken zijn slechthorendheid,
blauw oogwit, achterblijvende groei en
vervormingen van de botten. De symptomen verschillen sterk per persoon en
per levensfase. OI is niet te genezen. De
negatieve gevolgen van OI kunnen wel
beperkt worden door een goede begeleiding en behandeling. Van iedere 15.000
tot 20.000 personen heeft er één OI, dus
in Nederland zijn er 800 tot 1200 mensen
met OI. Per jaar worden hier 10 tot 15 kinderen met OI geboren. OI komt bij mannen en vrouwen evenveel voor. OI is aangeboren en de gevolgen van OI variëren
in de loop van het leven. OI ontstaat door
een kleine fout (mutatie) in het erfelijk
materiaal (DNA). Iemand met OI kan
dit van zijn ouders geërfd hebben, maar
soms krijgen mensen zonder OI een kind
mét OI. De mutatie is dan meestal nieuw
ontstaan en heet een “spontane mutatie”.

Type beschrijving, type indeling is bedacht
door Dr. Sillence in 1979.
TYPE I A:
Dit is de meest voorkomende vorm.
De verschijnselen zijn:
• Breekbare botten. De mate van breekbaarheid kan per persoon sterk verschillen. Gemiddeld zijn er minder
breuken dan bij de andere types.
• Blauwe sclerae
• De breuken ontstaan meestal pas na
het eerste levensjaar en ze komen dus
zelden voor bij de geboorte.
• Bij ongeveer 50% is er sprake van
slechthorendheid.
• De lengte is veelal onder hect gemiddelde.
• De botten groeien meestal m aar krom
in lichte mate.
• ‘Wormian bones” röntgenfoto’s laten
een “mozaïekschedel” zien.
• Vaak zijn de gewrichten overbeweeglijk.
Type I B:
Deze vorm is dezelfde als type 1A, maar
met als extra verschijnsel gebitsafwijkingen, dentinogenesis imperfecta.
Type II:
Dit wordt wel eens de letale of dodelijke
vorm genoemd. De verschijnselen zijn:
• Veel breuken, vaak ook al bij de geboorte.
• Een week schedeldak, er is vrijwel geen
verbening van de schedel.
• Misvormingen van armen, benen en
ribben.
• Kinderen met deze vorm worden vaak
dood geboren of overlijden kort na de
geboorte.

Type III:
Deze vorm heeft als verschijnselen:
• Grote breekbaarheid van de botten.
Dexa score 5.5
• Sterk achterblijven in groei.
• Kromgroeien van armen, benen en rug.
• Vaak een relatief groot hoofd met
karakteristieke vorm: breed voorhoofd,
spitse kin.
• Bij de geboorte meestal kromme
onderbenen.
• Blauwe sclerae , later vaak wit.
• Soms is er sprake van gehoorverlies.
• Soms dentinogenesis imperfecta.
• Veroorzaakt vaak een duidelijke
handicap.
Type IV A:
De ernst van deze vorm kan sterk variëren.
De verschijnselen zijn:
• Breekbare botten. De mate van breekbaarheid kan variëren van licht tot
ernstig.
• Kromgroeien, variërend van matig tot
ernstig.
• Het oogwit kan normaal van kleur zijn
of aanvankelijk blauw en later wit.
• Soms is er sprake van gehoorverlies.
Type IV B:
Deze vorm is dezelfde als type IV A, maar
met als extra verschijnsel gebitsafwijkingen,
dentinogenesis imperfecta.

kind. Maar een onterechte beschuldiging
van kindermishandeling kan rampzalig
zijn voor kind en zijn/haar ouders. Zeker
wanneer er soms maatregelingen zijn
getroffen door bijvoorbeeld het AMK/
Jeugdzorg in de periode dat de diagnose
(nog) niet definitief is vastgesteld. Arjen
noemt hier een paar zeer schrijnende
voorbeelden van.
Na deze indrukwekkende presentatie
sluit Marijn van den Berg de dag af.
Martijn is trainer bij Nu’ 91 en neemt ons
in zijn presentatie mee naar het ontstaan
van NU ‘91. Als trainer wist hij niets af
van het vak van verpleegkundige, maar
dat had hij snel genoeg opgelost. Na een
stage van een half jaar had hij een duidelijk beeld gekregen van het reilen en zeilen
binnen de zorg. Wat hem was opgevallen
was dat iedereen zeer plichtsgetrouw was
maar niet zo goed wist wat haar rechten
nu waren. Met een paar voorbeelden liet
hij zien wat er zoal gebeurt en wat NU’ 91
voor iedereen in de zorg kan betekenen.
Voor vragen kan er contact gezocht worden via Facebook Generation NU’91.
Martijn was een leuke afsluiting van een
indrukwekkende ledenvergadering en
middagprogramma, met veel dank aan
onze collega’s van Isala, voor deze organisatie.
Helmie Cornelissen

Osteogenesis Imperfecta of kindermishandeling?
Botbreuken bij kinderen ontstaan meestal
door een ongeluk of door geweld. Bij Osteogenesis Imperfecta kunnen breuken echter
ontstaan zonder duidelijke aanleiding. Zelfs
in de baarmoeder of tijdens de bevalling
kunnen botbreuken bij baby’s ontstaan.
Als ouders geen oorzaak voor een breuk
kunnen aangeven (bijvoorbeeld bij een
spontane botbreuk of onverklaarbare botbreuk), is dat vreemd en ligt de gedachte
aan kindermishandeling voor de hand.
Bij iedere onbegrepen botbreuk bij een
jong kind zou OI uitgesloten moeten worden vóórdat de ouders beschuldigd worden
van mishandeling. Als kindermishandeling
wordt miskend, is dat gevaarlijk voor het
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1. De snijtafel op het schildersdoek; http://
medischcontact.artsennet.nl/archief-6/
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Zwemmen met een gipsbroek
Krista te Kronnie
Op onze kindergipskamer leggen we, indien mogelijk, altijd een zwemgips aan. De kinderen zijn er blij mee, de ouders zijn enthousiast
en intussen zijn wij er ook redelijk handig in geworden. Met name de komst van stockinette en softliner van Delta-Dry® hebben het
leven van een zwemgips-aanleggende-gipsverbandmeester een stuk aangenamer gemaakt. Tijd dus voor een volgende stap:
zwemgipsbroeken.
Developmental Dysplasie of the Hip
(DDH)

Figuur 1
Het heupgewricht bestaat uit de femurkop en het acetabulum (Figuur 1). Onder
normale omstandigheden staat de femurkop stabiel in het acetabulum en is het
acetabulum voldoende diep. Bij heupdysplasie (DDH) is de verhouding tussen de
femurkop en het acetabulum verstoord,
het acetabulum is ondiep en vormt geen
mooie kom. Het kan zelfs zo zijn dat er
sprake is van een subluxatie van het heupgewricht. In de meest ernstige vorm hebben we te maken met een luxatie, waarbij
de femurkop niet in het acetabulum staat.
Als de femurkop niet stabiel in het acetabulum zit, zal het gewricht niet de kans
krijgen om zich goed te ontwikkelen.
Hierdoor kan door piekbelasting op het
kraakbeen vervroegde artrose van het
heupgewricht ontstaan.

Oorzaken van DDH
Een exacte oorzaak voor het ontstaan
van DDH is er niet. Wel is bekend dat
een aantal factoren invloed heeft op de
ontwikkeling van de heup. Verhoogd
risico hebben kinderen die in stuit hebben gelegen of zelfs via een stuitbevalling
geboren zijn. Ook hebben meisjes een
viermaal grotere kans op DDH dan jongens en moet je in geval van andere ontwikkelingsstoornissen (bijv. van voeten
of rug) beducht zijn op DDH.

Figuur 2
Factoren die van invloed zijn na de geboorte hebben te maken met houding.
Zo hebben kinderen die ingebakerd
worden een beduidend grotere kans op
DDH dan kinderen die met gespreide
benen op hun moeders rug zitten zoals
veel in Afrikaanse landen gebeurt.
De incidentie van heupdysplasie in
Nederland varieert tussen 1,4% en 3,9% 1.

Figuur 3

Behandeling
Diagnose
In Nederland wordt laagdrempelig diagnostiek gedaan bij kinderen vanaf de leeftijd van 3 maanden. Consultatiebureaus
hebben hierin een duidelijk signalerende
functie. Wanneer het consultatiebureau
of huisarts een klinische verdenking heeft,
vindt verder onderzoek plaats. Diagnostiek vindt in het WKZ plaats middels
echografisch onderzoek (Figuur 2). Op de
echo is de ontwikkeling van de alle structuren goed te volgen. Ook worden op de
echo de alfa- en bètahoek gemeten. Deze
hoeken geven een indicatie van de ernst
van de DDH volgens de indeling van Graf2
(Figuur 3). De alfahoek is de hoek tussen
ilium en acetabulum, de bètahoek is de
hoek tussen ilium en kraakbeenrand.
Rond de leeftijd van 9 maanden is, door
toegenomen verbening, de echo niet goed
meer te beoordelen. Vanaf dit moment volgen we de ontwikkeling met röntgenfoto’s.
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De behandeling van DDH bestaat uit het
spreiden van de benen. Deze abductie
zorgt ervoor dat de femurkop optimaal
in het acetabulum wordt gepositioneerd.
Door beweging van het heupgewricht toe
te staan, neemt de groeiprikkel op de groeikern in het acetabulum toe. Door druk en
beweging van de femurkop in het acetabulum wordt het pandak gestimuleerd zich
om te kop te ontwikkelen.
Figuur 4

De pavlikbandage3 (Figuur 4) laat veel
beweging van de benen toe. De enige beweging die belemmerd wordt is extensie
van de heupen. Op deze manier wordt het
voorkeursbewegingspatroon, het strekken,
van het kind doorbroken. De pavlik wordt
op de gipskamer aangelegd, waarbij de heupen in 900 -1000 flexie ingesteld worden.
Wanneer het kind op de rug ligt, bewegen
de benen naar abductie dankzij de zwaartekracht. Met name bij momenten van ontspanning (slapen) is dit een zeer effectieve
spreiding. Daarnaast krijgen ouders uitgebreide instructie met betrekking tot
dagelijkse activiteiten en kleding. Deze
adviezen zijn vooral gericht op het kunnen spreiden van de heupen van het kind.
Hierbij valt te denken aan de manier van
luier verschonen, de houding tijdens vervoer en voedingsmomenten etc.
Het kind draagt de pavlikbandage 23 uur
per dag. De pavlik gaat alleen af bij verzorgingsmomenten. Elke zes weken wordt
de ontwikkeling van het heupgewricht in
beeld gebracht met een echo, dit herhaalt
zich totdat het heupgewricht zich heeft
ontwikkeld tot normaal. Wanneer de
heup zich ontwikkelt heeft tot normaal,
kunnen we de behandeling met de pavlik
stoppen. Na een succesvolle behandeling
van heupdysplasie, blijft de arts de ontwikkeling van de heupen volgen.
Op indicatie kan het nodig zijn om een
ander spreidmiddel te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer het kind teveel in zijligging
ligt of te sterk wordt. Deze spreiders zijn
rigide en laten beduidend minder beweging in de heupen toe.
De behandeling, ongeacht welke spreider
gebruikt wordt, behoort geen pijn te doen.
Wel kunnen kinderen de eerste dagen van
de behandeling huilerig zijn. Ze kunnen
wat spierpijn krijgen van het spreiden, met
name wanneer de heupen erg stijf zijn.
Wanneer de heup geluxeerd is (Graf III-IV)
(Figuur 2) wordt getracht de structuren
rondom het gewricht dermate op te rekken dat de heup zich reponeert. Ook hiervoor wordt een pavlikbandage aangelegd.
Op het moment dat deze behandeling
effect heeft en de kop in het acetabulum
staat, kan dit uitbehandeld worden met
een pavlikbandage dan wel een andere
heupspreider.
Een andere mogelijkheid is dat de kop wel
in de kom gaat, maar er ook makkelijk
weer uitgaat. Er kan dan gekozen worden
voor de aanleg van een gipsbroek zodat
de heup in de kom blijft.
Mocht de heup met de pavlikbandage niet
willen reponeren, dan is een andere aanpak noodzakelijk. Het doel is tenslotte

Figuur 5
om de femurkop in het acetabulum te
krijgen, er in te houden en een normaal
heupgewricht te creëren. Hiervoor kan
een repositie onder narcose nodig zijn.
Voorafgaand hieraan wordt het kind in
tractie gelegd waarbij de heupen in stappen gespreid worden. Op deze manier
worden alle omringende structuren van
het heupgewricht maximaal opgesoepeld,
waardoor de kans van slagen van de repositie toeneemt. Op de operatiekamer
wordt onder narcose de heup getracht te
reponeren en wanneer dit lukt wordt op
dat moment een gipsbroek aangelegd.

De Zwemgipsbroek
Het aanleggen van de gipsbroek doen we
in dit geval op de OK terwijl het kind slaapt.
Voor de romp gebruiken we een passende
stockinette van Delta-Dry®, voor de benen
de softliner van Delta-Dry®. Na het plaatsen van een boterham en het bepalen van
de stand door de orthopeed, draaien we
hier een laag Delta-Dry® van de rol omheen. Vervolgens leggen we het gips (Delta
Cast Conformable®) aan zoals normaal.
Dit betekent dat we een spalk van 3 lagen
polyester gebruiken om rondom de heupen
snel stevigheid te geven. Het gips eindigt
distaal boven de malleoli en proximaal
blijven we onder de ribbenboog. We werken alle randen af door de kousen om te
slaan en vast te leggen met een laagje gips.
Dit vergt enige precisie en handigheid.
Een dag later, wanneer ook de controleecho wordt gemaakt, geven we de ouders
instructies met betrekking tot het zwemgips en het omgaan met de gipsbroek in
het algemeen. Douchen, badderen en
zwemmen mag. De gipsbroek moet na
badderen of zwemmen in natuur- dan
wel chloorwater goed uitgespoeld worden. Nadien drogen ouders het gips met
een handdoek en wachten ze met het aantrekken van bijvoorbeeld een broek tot
het gips droog is. Dit drogen duurt, afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden, minimaal een halfuur.
Ouders reageren enthousiast. Ze vinden
het prettig dat het gips en de huid eronder schoongemaakt kan worden. Zeker
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bij problemen met de ontlasting, is het
een voordeel. De meesten kinderen zijn
zo rond de 8-9 maand oud, dus zitten nog
in de luiers. Waar ouders in het verleden
moesten aanrommelen met schoonmaakdoekjes, kunnen ze het kind nu even douchen of badderen om de ongelukjes op te
ruimen.
Natuurlijk is het in de zomer een groot
voordeel dat de kinderen verkoeling kunnen zoeken in het water. Iets wat (nog)
niet tot huidproblemen of andere bijzonderheden heeft geleid.
De gipsbroek blijft in ons ziekenhuis 3
maanden aaneengesloten zitten, er wordt
geen tussentijdse wissel uitgevoerd, tenzij absoluut noodzakelijk (medische redenen). Wel wordt, de eerste 6 weken, iedere
2 weken de stand van de heup gecontroleerd met een echo. Op deze controlemomenten zien we de patiënt ook op de gipskamer. Dan controleren we de gipsbroek
op scherpe randen, drukpunten en stevigheid.
Waar we in het verleden wel eens een
stinkende gipsbroek moesten verwijderen na 3 maanden, zijn de geuren tegenwoordig bij het verwijderen van het gips
duidelijk minder vervelend. Het verwijderen van de gipsbroek geeft, zoals gewoonlijk, wat onrust bij de kinderen.
Het verwijderen vergt iets meer moeite,
doordat de polsterlaag meer verkleeft is
met het gips dan bij een regulier gips. De
huid die onder het gips vandaan komt is
prima. We hebben af en toe een rode
striem in de lies gezien na het verwijderen, dit heeft te maken met de beperkte
rek van de softliner. Aandacht hiervoor
tijdens het aanleggen van de gipsbroek
zorgt ervoor dat we die striem nu zelden
meer zien.
De enige onopgeloste beperking tot nu
toe betreft de maatvoering. De breedste
stockinette is 5 inch. Hierin passen alle
kinderen die voor een gesloten repositie
gaan, maar de oudere kinderen met een
femurfractuur passen soms niet in deze >>

maat. Bij deze kinderen is dus meer creativiteit vereist of wordt teruggegrepen naar
de ‘ouderwetse’ gipsbroek, waarbij niet
gedoucht en gezwommen mag worden.
Tot nu toe hebben we ons beperkt tot de
groep kinderen waarbij geen daadwerkelijke operatie aan de heup gedaan is. We
zijn nog altijd erg voorzichtig met wonden
onder zwem gips. Wel hebben we een
grote groep kinderen die aan hun heup
geopereerd worden waarna ze in een
gipsbroek gaan. Ik kan me voorstellen
dat we op den duur ook deze groep met
zwemgips gaan behandelen, waarbij we
ouders instrueren dit gips de eerste 2
weken droog te laten voor wondgenezing.
Na deze periode van wondgenezing kunnen de kinderen dan alsnog douchen en
badderen.

Er zijn dus nog zeker mogelijkheden voor
uitbreiding van het gebruik van zwemgips.
Het verleden heeft ons immers al vaak
laten zien dat toename van ervaring met
producten grenzen doet verleggen.
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In uitgave 3-2014 werd een casus gepresenteerd
van een Monteggia fractuur. Patiënt is een adipeuze man met pensioen, rechts dominant en low
demanding. Naast de Monteggiafractuur was er
een radiuskopfractuur. De behandeling bestond
uit fixatie van de ulna via posterolaterale benadering met een plaatfixatie (acumed). Per operatief
bleek de radiuskop voor ongeveer 25% comminutief gefractureerd. Reconstructie en fixatie hiervan
was niet mogelijk, waarop werd besloten de losse
fragmenten te verwijderen (foto). Patiënt kreeg 2
weken een bovenarmgips, waarna onder begeleiding van de fysiotherapeut geoefend kon worden.
Het functieherstel verloopt voorspoedig.
De patiënt heeft geen klachten.
(Elders in het blad vindt u een artikel over de
Monteggiafractuur)

Stuur uw reactie naar de redactie
van In dit Verband:
philipsredactie@vgned.nl
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a.u.b.

plakken

Een 37-jarige man is op de SEH
binnengebracht na een val van
de ladder. De ladder gleed weg en
zijn rechtervoet en enkel kwamen
tussen de laddersporten. Op basis
van kliniek en röntgenfoto’s is het
duidelijk te zien dat het hier om een
open luxatie gaat van het onderste
sprongewricht.
Wat zou u doen?

postzegel

Wat zou u doen?

Aanwijzingen
voor auteurs

Colofon

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 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 het manuscript ook digitaal
aan te leveren (Word.).

Tekst

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

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

Redactie-Commissie

• Drs. P.F.J. Houben, algemeen chirurg, Isala-Klinieken, Zwolle.
• Drs. M. van der Pluijm, orthopaedisch chirurg,
Sint Maartenskliniek, Nijmegen.
• 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

Eindredactie

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

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

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.
De volgorde in de literatuurlijst is: naam,
voorletter(s) (zonder punten er tussen), titel,
naam tijdschrift, jaartal, nummer (vet), bladzijde.
Voorbeeld:
1. Veth RA, Klasen BJ. Traumatic instability 		
of the proximal tibiofibular joint. Injury 1981;
13; 159-64.

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

Reproductie

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

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 ....

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